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Wprowadzenie:
Wizerunek w³asny Kocio³a katolickiego i w wyobra¿eniach
katolików wieckich
Introduction: The Catholic Church in its own eyes and in the eyes of lay Catholics

Koció³ katolicki jest rzeczywistoci¹ wielowymiarow¹, wymagaj¹c¹ wielu spojrzeñ dotycz¹cych jego istoty, celu, cech i sposobów funkcjonowania na kanwie wielowiekowego istnienia. Jednak najczêciej badacze ukazuj¹ i opisuj¹ Koció³ w wymiarze teologicznym, instytucjonalnym i wspólnotowym, bowiem w tych aspektach
mieci siê jego ca³oæ zintegrowana, z³o¿ona z osób wieckich, które stanowi¹ dominuj¹c¹ wiêkszoæ strukturaln¹, oraz z osób duchownych, tworz¹cych odrêbn¹
strukturê hierarchiczn¹ i specyficznie funkcjonuj¹c¹, a zarazem odgrywaj¹c¹ przewodni¹ rolê w tej ca³oci w relacji do laikatu (zob. Baniak 2002a). Historycy Kocio³a i teologowie g³osz¹ tezê, ¿e od pocz¹tków swego istnienia by³ on postrzegany
przede wszystkim jako wspólnota ludzi, z³o¿ona z tych dwóch stanów spo³ecznych
 wieckiego i duchownego, choæ z biegiem czasu wyostrzono ró¿nice i ustalono
granice miêdzy zakresem kompetencji i ról przypisywanych reprezentantom obu tych
zbiorowoci. Bogdan Czêsz uwa¿a, ¿e wspólnotowy charakter Kocio³a akcentowali
zdecydowanie wybitni teologowie i jego historycy (Czêsz 2002: 13-22). Autor pisze
w swojej rozprawie, ¿e ( ) Pojêcie wspólnoty znajduje wyj¹tkowe zastosowanie
w odniesieniu do Kocio³a. Wyj¹tkowoæ tego zastosowania polega na tym, ¿e termin «wspólnota» stanowi element konstytutywny definicji Kocio³a. Od pocz¹tków
chrzecijañstwa, bowiem, Koció³ jest pojmowany jako wspólnota. W jej zakres
wchodz¹ dwa wymiary: wertykalny i horyzontalny. Pierwszy z nich oznacza, ¿e zasadniczym elementem Kocio³a jako wspólnoty jest jednoæ duchowa cz³owieka
z Bogiem; jest to wymiar podstawowy. Koció³ jako wspólnota musi bowiem oznaczaæ i wyra¿aæ wspólnotê ludzi z Bogiem. W przeciwnym razie traci swoj¹ to¿samoæ. Wymiar horyzontalny, natomiast, odnosi siê do jednoci, która ³¹czy cz³onków Kocio³a miêdzy sob¹. Tak rozumian¹ wspólnotê w wymiarze wertykalnym
i horyzontalnym staro¿ytne chrzecijañstwo okrela³o greckim terminem «koinonia»
lub ³aciñskim «communio». Terminologii tej u¿ywali od pocz¹tku Ojcowie Kocio³a
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i na niej budowali swoj¹ doktrynê eklezjologiczn¹. Osi¹ ich nauczania by³o wyakcentowanie prawdy, ¿e Koció³ oznacza na pierwszym miejscu jednoæ cz³owieka
z Bogiem i dlatego jest wspólnot¹ jedyn¹ i niepowtarzaln¹, która wyró¿nia siê sporód wszystkich innych wspólnot” (Czêsz 2002: 13). Powstaje pytanie, w jakim zakresie pojêcia communio i societas s¹ sobie bliskoznaczne? Odpowiedzi na to pytanie nie by³y jednoznaczne, a niektórzy badacze Kocio³a wrêcz pytali, czy Koció³
to wspólnota, czy te¿ spo³ecznoæ (zob. Staniek 1986: 203-218), rozumiej¹c te pojêcia roz³¹cznie, choæby ze wzglêdu na elementy w³adzy i prawa, jako atrybuty pojêcia societas. Bogdan Czêsz twierdzi, ¿e ( ) w pojêciu «societas» na pierwszy
plan wysuwa siê wymiar horyzontalny wspólnoty, ale nie jest to pojêcie roz³¹czne, ani
tym bardziej opozycyjne w stosunku do pojêcia «communio». Wyra¿am zatem pogl¹d,
¿e okrelenie Kocio³a jako «societas» w jêzyku patrystycznym jest zakresowo mniejsze ni¿ «communio», ale mieci siê w jego granicach (Czêsz 2002: 15).
Wspólnotowoæ wewn¹trz Kocio³a obejmuje zarówno system wiêzi i relacji
miêdzy jego wiernymi wieckimi, u podstaw których znajduje siê wiara religijna,
jak i wiêzi ³¹cz¹ce wzajemnie duchownych i wieckich. Wspólnotowoæ ta wskazuje na odpowiedzialnoæ obu tych grup za nale¿yte funkcjonowanie struktur kocielnych. Jak postrzegaj¹ duchowni i wieccy swoje miejsce i zadania we wspólnocie
Kocio³a? Czy bior¹ odpowiedzialnoæ za jego tu i teraz oraz za dzi i jutro na
miarê swoich kompetencji, jak i za ca³¹ jego wspólnotê? Czy idealny wizerunek
w³asny Kocio³a instytucjonalnego znajduje pe³ne odwzorowanie i zastosowanie
w wizerunku Ludu Bo¿ego, czyli katolików wieckich, jaki oni zawsze mieli i dzi
te¿ maj¹, usi³uj¹c w miarê w³asnych mo¿liwoci i chêci odnajdowaæ swoje miejsce
i zadania w globalnej strukturze Kocio³a?
Na to z³o¿one pytanie, mieszcz¹ce siê w problemie dialogu i wspó³istnienia obu
wymiarów Kocio³a, wypowiada³o siê dot¹d wielu badaczy, zw³aszcza socjologowie
religii i teologowie pastoralni, którzy formu³owali odmienne wnioski i konstatacje,
czêsto krytyczne, zarówno pod adresem w³adz kocielnych ró¿nych szczebli zarz¹dzania, jak i dotycz¹ce zasad funkcjonowania ró¿nych jego agend statutowych i wspomagaj¹cych (zob. Robek 2005; Zdaniewicz, Zarêba 2004; Mariañski 1992; Ten¿e 2005;
Ten¿e 2008; Borowik 2005: 149-166; Potocki 2005: 183-200; Baniak 2005: 107-154;
Ten¿e 2002: 153-195; Ten¿e 2009: 89-143). W opiniach wielu sporód tych badaczy,
oba wizerunki Kocio³a rozmijaj¹ siê radykalnie, s¹ wyranie niespójne, akcentuj¹ ró¿ne cechy, role i zadania obu jego stron  wieckiej i duchownej. W Kociele instytucjonalnym badacze dostrzegaj¹ zbytnie preferowanie czynnika w³adzy i prerogatyw
kanonicznych, z jednoczesnymi brakami w formach nowoczesnego duszpasterstwa
parafialnego i specjalistycznego, z pomijaniem, a nawet lekcewa¿eniem miejsca i roli
wieckich w zarz¹dzaniu instytucjami kocielnymi, czy te¿ z przemawianiem do m³odzie¿y jêzykiem niezrozumia³ym, opartym na radykalnych sankcjach administracyjnych i nakazach moralnych (zob. Przybecki 2009: 77-85; Przygoda 2006: 41-56). Te
formy kontaktu i oddzia³ywania w³adzy kocielnej wywo³uj¹ ostry sprzeciw i krytykê
wród wieckich cz³onków Kocio³a, nasilaj¹ swoisty wymarsz czy emigracjê
m³odzie¿y z jego struktur, a jeszcze czêciej kszta³tuj¹ w niej postawy lêku i nieufno-
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ci. Takie sytuacje nie sprzyjaj¹ porozumieniu i dialogowi miêdzy obu stronami Kocio³a, zamazuj¹ jego ramy wspólnotowe, kwestionuj¹ koniecznoæ koegzystencji
i wspó³dzia³ania dla ogólnie pojêtego jego dobra.
Czy katolicy polscy uczestnicz¹ w ¿yciu swego Kocio³a? Czy traktuj¹ jako
swój Koció³, w którym dostrzegaj¹ miejsce dla siebie samych na poziomie parafii czy diecezji? Czy katolicy wieccy widz¹ w Kociele wy³¹cznie instytucjê, z któr¹ dialog jest utrudniony, czy te¿ postrzegaj¹ go jako wspólnotê, w ¿yciu której sami
chc¹ lub staraj¹ siê aktywnie uczestniczyæ i budowaæ j¹ na miarê w³asnych mo¿liwoci i potrzeb? Wyniki licznych badañ socjologicznych uprawniaj¹ do wniosku, ¿e
katolicy polscy najczêciej maj¹ du¿e trudnoci z poprawnym zdefiniowaniem Kocio³a. Dlatego wiêkszoæ sporód nich, zw³aszcza m³odzie¿, widzi w Kociele wy³¹cznie instytucjê us³ugow¹ i w³adzê restryktywn¹, natomiast znikome ich odsetki w obu
grupach uwa¿aj¹ siebie samych za prawdziwych cz³onków zbiorowoci kocielnej,
czyli rzadko postrzegaj¹ Koció³ jako wspólnotê wiernych, aktywnie pracuj¹cych dla
dobra w³asnego Kocio³a, w której dialog stanowi³by podstawowe kryterium jej bycia i funkcjonowania (zob. Baniak 2008). Nadal katolicy polscy widz¹ Koció³ jako
instytucjê globaln¹, czyli trudno dostêpn¹, najczêciej wizualizowan¹ przez pryzmat
odleg³ej w³adzy papieskiej i biskupiej, maj¹cej zaledwie okazjonalne kontakty
z wiernymi, a zdecydowanie czêciej ukazuj¹cej siê w bogatym splendorze kolorowych strojów i wyrazistych symboli w³adzy (na wzór wieckiej w³adzy ofensywnej),
wyuczonych i wyre¿yserowanych przemówieñ okolicznociowych, dzia³añ i licznych
pokropieñ wiêcon¹ wod¹, preferuj¹cej w³asn¹ dominacjê i odrêbnoæ stanow¹
od mglistej masy wiernych, czy te¿ od pozosta³ej reszty Kocio³a strukturalnego.
Takie s¹ cechy wizerunku Kocio³a tkwi¹ce w kocielnej wiadomoci licznych wieckich jego cz³onków, niezmiernie odbiegaj¹ce od jego w³asnego idealnego wizerunku,
choæby w tym aspekcie, który wydaje siê, w dodatku, sta³y, niezmienny od wieków,
czyli schematyczny, stereotypowy, niedialogiczny i niewspólnotowy, aczkolwiek czêsto rozprawiaj¹cy o dialogu, wspólnocie i wspó³istnieniu w ramach swojej ca³oci.
Tymczasem takiego Kocio³a wieccy katolicy, w wiêkszoci proci i uczciwi ludzie,
serio traktuj¹cy zasady wiary religijnej, nie chc¹ i nie potrafi¹ zrozumieæ jego idei
i celu, a jeszcze czêciej obawiaj¹ siê jego d¹¿eñ i dzia³añ trudnych do przewidzenia
i okrelenia. W takim Kociele nie chc¹ byæ tylko statystami, a w konsekwencji nie
potrafi¹ anga¿owaæ siê w dzia³ania s³u¿¹ce jego rozwojowi (zob. Baniak 2009: 7-14).
Janusz Mariañski uwa¿a optymistycznie, ¿e ( ) Kocio³owi w Polsce nie powinno
zabrakn¹æ twórczych si³, spo³ecznych i duchowych. Wa¿ne jest, aby nie nastêpowa³a
niebezpieczna tendencja mieszania ról ksiê¿y i osób wieckich (Mariañski 2000: 42-68). Rzeczywicie, idea ta jest s³uszna i trafna, aczkolwiek to czêsto ksiê¿a zbyt szeroko pojmuj¹ swoj¹ rolê w parafii, zabieraj¹c wiele zadañ wieckim katolikom, które
oni wykonaliby lepiej dla dobra wspólnoty parafialnej. Byæ mo¿e rezygnacja z czêci
w³adzy przez ksiê¿y przyczyni³aby siê do g³êbszego otwarcia siê wieckich na dialog
z nimi, jak i do szerszego w³¹czenia siê parafian w codzienne problemy i potrzeby parafii i wspólnoty lokalnej, jak i poszczególnych jej mieszkañców. Roli i znaczenia
wieckich w Kociele nie da siê podwa¿yæ czy zlekcewa¿yæ, gdy¿ to oni s¹ zasadni-
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czym cz³onem jego strukturalnego charakteru, bez nich rola w³adzy kocielnej staje siê
bezcelowa i bezprzedmiotowa (zob. Chrz¹stowska 2008: 15-24).
Andrzej Potocki s³usznie twierdzi, ¿e podmiotowoæ laikatu w Kociele strukturalnym jest spraw¹ zasadnicz¹, decyduj¹c¹ wprost o mo¿liwoci dialogu i poprawnego rozumienia idei wspó³istnienia obu jego cz³onów  wieckich i duchownych:
( ) Upodmiotowienie wieckich  pisze autor  jest ide¹ tkwi¹c¹ mocno w soborowej i posoborowej eklezjologii; jest to idea, która ( ) winna dzi modernizowaæ
¿ycie parafii. ( ). Wiele sporód zadañ, które dzi Koció³ podejmuje, przekracza
mo¿liwoci realizacji si³ami wy³¹cznie duchowieñstwa (Potocki 2008: 25). Z kolei
Andrzej Nowicki przypomina, ¿e katolicy wieccy przez wiele wieków byli spychani przez duchownych do drugiego szeregu, co radykalnie uniemo¿liwia³o dialog miêdzy obu stronami, pod ka¿d¹ jego postaci¹. Papie¿ Innocenty III jasno zaznaczy³
podczas Soboru na Lateranie w 1215 roku, ¿e wieccy maj¹ obowi¹zek s³uchania,
nie w³adzê rz¹dzenia, bowiem ona przys³uguje w Kociele duchownym (zob. Nowicki 2007: 15). W praktyce z biegiem czasu nastêpowa³o korygowanie jednostronnie hierarchicznego modelu i wizerunku Kocio³a, które nastêpowa³o pod siln¹ presj¹
g³osu i dzia³añ katolików wieckich, którzy domagali siê podmiotowoci i równego
traktowania z duchownymi w strukturach Kocio³a. To ich d¹¿enie znalaz³o swoje
odbicie i potwierdzi³o w³asn¹ trafnoæ w ustaleniach doktrynalnych Soboru Watykañskiego II, u³atwiaj¹cych, a nawet nakazuj¹cych klerowi dialog ze wieckimi, a laikatowi z klerem, widz¹c w dialogu podstawê wspó³istnienia obu struktur w globalnoci
Kocio³a (zob. Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium 2000: 37).
Z innych badañ wynika, ¿e miêdzy duchowieñstwem i laikatem w Polsce wystêpuje dystans i niechêæ, a o takim wizerunku Kocio³a mówi¹ te¿ studenci seminariów
duchownych. W ich przekonaniu, bez porozumienia i dialogu budowanie wspólnoty
kocielnej jest niemo¿liwe praktycznie, brak dialogu powoduje wyobcowanie siê
wieckich i izolacjê duchownych z ram tej wspólnoty. W efekcie, jak twierdz¹, ksiê¿a pracuj¹ w parafii, a wieccy s¹ w niej postrzegani przez duchownych jako dodatkowy cz³on, bez którego cz³on g³ówny  duchowni  przestaje byæ potrzebny
i oczekiwany. Problem tkwi w tym, ¿e obie strony trzymaj¹ siê na dystans, nie chc¹
wchodziæ sobie w drogê, a tymczasem w ich postawach narasta obojêtnoæ dla
poczucia my jako wspólnotowego wymiaru Kocio³a, ustêpuj¹c tradycyjnemu podzia³owi ideowemu na oni (kler) i reszta (wieccy), choæ bardziej wygodnemu
i egoistycznie pojmuj¹cemu Koció³. El¿bieta Okoñska, powo³uj¹c siê na wyniki
w³asnych badañ wród studentów wy¿szego seminarium duchownego, twierdzi, ¿e
( ) Dystans, a nawet niechêæ ze strony duchownych do podejmowania wspó³pracy
ze wieckimi maj¹ swoje ród³a w obawie duchownych, ¿e wieccy zdominuj¹ ksiê¿y. Czy jednak  pyta autorka  seminarium duchowne nie staje siê swoistym «inkubatorem», miejscem generowania i pielêgnowania tego typu obaw? Dotychczas
wiêkszoæ seminariów w Polsce jest tak zorganizowana, ¿e studia odbywaj¹ siê
w domu formacyjnym. W pozosta³ych seminariach, tam, gdzie s¹ wydzia³y teologiczne uniwersytetów, klerycy uczêszczaj¹ na zajêcia ze studentami wieckimi. Taka sytuacja stwarza kandydatom do kap³añstwa wiêcej okazji do kontaktów ze wieckimi
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i pozwala na zdobycie przez kleryków wyraniejszej to¿samoci jako studentów teologii (Okoñska 2008: 167). Niestety, z tym pogl¹dem nie zgadzaj¹ siê niektórzy wychowawcy seminaryjni kleryków i wyra¿aj¹ obawê, ¿e wspólne studia alumnów z kole¿ankami i kolegami wieckimi stwarzaj¹ te¿ niebezpieczeñstwa, jak choæby zacieranie siê ró¿nicy miêdzy kap³anem a cz³owiekiem wieckim (zob. Kroplewski 2001:
126). Obawa ta wydaje siê jednak dalece przesadna, starowiecka, a przede wszystkim
sztucznie oddzielaj¹ca seminarium duchowne i jego studentów od wiata osób wieckich, które racjonalniej i obiektywniej ni¿ sami ksiê¿a postrzegaj¹ ró¿nice miêdzy sob¹
i duchowieñstwem. Ich wizerunek Kocio³a jako wspólnoty ludzkiej jest bardziej klarowny i przekonuj¹cy ni¿ wizerunek kleru, który jest zamkniêty, schematyczny, przestarza³y, oparty na lêkach i sztucznie przyjmowanej odmiennoci stanowej. Byæ mo¿e
skutkiem takiej postawy, w Polsce wci¹¿ istnieje du¿y dystans ksiê¿y do wieckich,
uniemo¿liwiaj¹cy dialog i poprawne wspó³istnienie we wspólnocie kocielnej. Tymczasem seminarium duchowne winno uczyæ kleryków sztuki dialogu, wspólnego poszukiwania dobra, nowych form pracy ksiê¿y w parafii ze wieckimi. Podstaw¹ takiego dialogu jest wzajemne zaufanie  pisze El¿bieta Okoñska  które nale¿y budowaæ ju¿ w trakcie formacji w seminarium, byæ mo¿e przez obecnoæ studentów
wieckich, mo¿e przez zwiêkszenie udzia³u wieckich wyk³adowców, lecz z zachowaniem to¿samoci kap³ana i katolika wieckiego, jako to¿samoci komplementarnych.
Zaufanie przecie¿ pe³ni wa¿ne funkcje dla wspólnot  sk³ania do uczestnictwa w ró¿nego rodzaju stowarzyszeniach, pozwala na nawi¹zanie bli¿szych kontaktów z innymi. Przede wszystkim zaufanie jest warunkiem koniecznym, a jednoczenie produktem udanej wspó³pracy. ( ). Natomiast to, co niszczy lub uniemo¿liwia wspó³pracê,
tak¿e wieckich i duchownych, to nieufnoæ (Okoñska 2008: 169; por. Sztompka
2007: 138). W³aciwe miejsce i trafna rola wieckich stanowi¹ fundamentalny warunek bycia i funkcjonowania Kocio³a jako instytucji i wspólnoty ludzkiej. Prawdziwie
pojmowany i realizowany dialog decyduje o autorytecie i zaufaniu w relacjach miêdzy
duchowieñstwem i wieckimi w ka¿dym wymiarze Kocio³a, st¹d jest on obowi¹zkiem
(nakazem sumienia) obu tych grup, o ile powa¿nie traktuj¹ one jego, a wiêc i swoje
w³asne, dobro i perspektywê realizacji podstawowej misji w spo³eczeñstwie (zob. Gajos 2008: 171-195; Ten¿e 2009: 29-53).
Katolicy polscy dostrzegaj¹ te¿ pozytywn¹ rolê Kocio³a instytucjonalnego
w wielu sferach ¿ycia wieckiego, zauwa¿aj¹ pomoc ksiê¿y niesion¹ ludziom ubogim, chorym, opuszczonym przez rodzinê i wykluczonym w ró¿nym stopniu ze spo³eczeñstwa czy te¿ zapomnianym przez pañstwo i organizacje samorz¹dowe  jednostkom i grupom spo³ecznym. Tu duchowni i wieccy chc¹ i potrafi¹ nawi¹zywaæ
i podtrzymywaæ dialog oraz pokojowo rozwi¹zywaæ wspólnie problemy nurtuj¹ce
mieszkañców parafii i wspólnoty lokalnej. Z drugiej strony za, s¹ te¿ takie sfery
¿ycia wieckiego, w których zaanga¿owanie Kocio³a i ksiê¿y jest le widziane
i krytycznie oceniane przez wieckich  na wsi i w miastach, przez doros³ych i m³odzie¿. Wtedy dialog i wspó³istnienie obu grup staje siê nierealne, a co najmniej 
bardzo utrudnione. wieccy nie chc¹, aby kler i instytucje kocielne ingerowa³y
w ró¿ne sfery ich ¿ycia, a tym bardziej nasila³y i powiêksza³y zakres swego oddzia-
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³ywania, co dotyczy w szczególnoci polityki pañstwowej, gospodarki, nauki i moralnoci seksualnej oraz etosu ma³¿eñsko-rodzinnego. Katolicy wieccy krytycznie
oceniaj¹ te¿ bogacenie siê Kocio³a i ksiê¿y, ci¹g³e powiêkszanie area³u odzyskiwanych maj¹tków ziemskich i nieruchomoci, wydziedziczanie przez kurie biskupie
i zakonne obecnych w³acicieli nieruchomoci (szko³y, uczelnie, szpitale, przedszkola, firmy produkcyjne, muzea), które w przesz³oci znajdowa³y siê w posiadaniu
Kocio³a, parafii i zakonów. Pazernoæ licznych ksiê¿y i bogacenie siê zakonów gorszy wieckich najbardziej, a czêsto wskazywanym przyk³adem laicyzacji postaw
i zachowañ rodowiska duchownego w Polsce jest zakon redemptorystów i posiad³oæ medialna ks. Tadeusza Rydzyka w Toruniu. Katolicy wskazuj¹ w badaniach na
liczne i ró¿norodne przyk³ady laicyzacji duchowieñstwa polskiego w parafiach
i zakonach, odchodzenia ich od idei ubóstwa chrzecijañskiego i zarazem ³amania zasad moralnoci, które obowi¹zuj¹ kler katolicki. £amanie tych zasad, w tym dotycz¹cych celibatu, irytuje wieckich i nastraja ich krytycznie do samej instytucji Kocio³a,
a nierzadko wywo³uje u nich kryzys wiary i zanikanie religijnoci. Wyniki badañ informuj¹ te¿ o wzrastaj¹cym odsetku katolików, którzy wiadomie rezygnuj¹ nawet
z przyjmowania rytów przejcia czy laicyzuj¹ praktyki religijne i wiêta kocielno-religijne (zob. Baniak 2007). Janusz Mariañski, podsumowuj¹c wyniki licznych badañ socjologicznych i sonda¿y opinii spo³ecznej na ten w³anie temat, dochodzi do
wniosku, ¿e ( ) Wiêkszoæ Polaków jest przekonanych o wp³ywie Kocio³a na ró¿ne sfery ¿ycia publicznego, zw³aszcza w dziedzinie politycznej. Pogl¹d ten dominuje
wród prawie dwóch trzecich doros³ych Polaków, ale jeszcze w nieco wy¿szym stopniu wród m³odzie¿y. Koció³ jest, tym samym, postrzegany przez czêæ polskiego
spo³eczeñstwa jako instytucja quasi-polityczna, a przynajmniej usi³uj¹ca pe³niæ funkcje polityczne. Ten pogl¹d ( ) utrzymuje siê od 1989 roku na wzglêdnie stabilnym
poziomie. ( ). Wiêkszoæ Polaków akceptuje systemowe zasady rozdzia³u Kocio³a
od pañstwa ( ). Pogl¹dy wielu Polaków na miejsce i rolê Kocio³a w ¿yciu publicznym kraju s¹ do pewnego stopnia ambiwalentne, a nawet niekonsekwentne i niespójne. ( ). Polacy, którzy w ogromnej wiêkszoci akceptuj¹ Koció³ jako instytucjê religijn¹, doæ czêsto wyra¿aj¹ swoje w¹tpliwoci, a niekiedy i niechêæ wobec nadmiernego zaanga¿owania siê Kocio³a w bie¿¹ce sprawy publiczne kraju, a zw³aszcza w ¿ycie
polityczne. ( ). Spory wokó³ miejsca i roli Kocio³a w spo³eczeñstwie polskim bêd¹
trwaæ, oczekiwania i oceny bêd¹ siê zmieniaæ (Mariañski 2009: 82-83).
Z innych badañ wynika, ¿e niektórzy doroli i m³odzi Polacy uwa¿aj¹ Koció³ za
instytucjê nietolerancyjn¹ i niedialogiczn¹, lekcewa¿¹c¹ pañstwo i obywateli, silnie
sprzymierzon¹ z wybranymi elitami finansowymi i politycznymi o prawicowej proweniencji, którym wczeniej narzuci³ w³asn¹ doktrynê spo³eczn¹ i moraln¹, a jednoczenie jako niechêtn¹ do dzielenia siê swoimi kompetencjami ze wieckimi cz³onkami w³asnych wspólnot parafialnych. St¹d wiêkszoci sporód nich Koció³ kojarzy
siê raczej z potêg¹ ni¿ z pokor¹, bardziej z zawziêtoci¹ kleru i zakonów ni¿ z ich
empati¹ i mi³oci¹ do zwyk³ych ludzi. Polacy ci wiedz¹, ¿e Koció³ wymaga pokory
od swoich wieckich wyznawców i sympatyków, a nierzadko te¿ od swoich przeciwników ideowych (pragn¹c rzuciæ ich na kolana), natomiast sam przez swoj¹ w³adzê

WPROWADZENIE: WIZERUNEK W£ASNY KOCIO£A KATOLICKIEGO

13

pokazuje, jak jest potê¿ny, zaborczy i ziemsko zmaterializowany (zakochany w sobie, w pieni¹dzu i we w³adzy). Polacy pytani o Koció³, mówi¹ otwarcie, ¿e ci¹gle
chce on lansowaæ model oblê¿onej twierdzy, nieustannie walczyæ z kim lub
z czym, si³owo przekonywaæ i przekazywaæ w³asn¹ doktrynê czy zachêcaæ do
odbywania praktyk lub do udzia³u w katechezie (np. elektroniczna rejestracja udzia³u w nabo¿eñstwach czy indeksy dla m³odzie¿y katechizowanej), siebie uwa¿a za jedynego i wy³¹cznego dysponenta swojej prawdy. Tymczasem, w opiniach katolików wieckich walka nie jest i nie powinna byæ metod¹ pracy ewangelizacyjnej
i edukacyjno-wychowawczej Kocio³a; takich dzia³añ Kocio³a i ksiê¿y wieccy nie toleruj¹ i zdecydowanie je odrzucaj¹ jako niestosowne i szkodliwe dla jego misji fundamentalnej. Takiego, walcz¹cego, Kocio³a ludzie boj¹ siê i coraz czêciej chc¹ wyjæ poza
jego ramy formalne i wp³ywy moralne. W takim Kociele nie chce byæ liczna m³odzie¿,
st¹d pomija go jako swój autorytet moralny i religijny. M³odzie¿, jak zaznaczaj¹ badacze, nie rozumie jêzyka Kocio³a i retoryki ksiê¿y, którzy tak¿e nie rozumiej¹ jej problemów ¿yciowych, a jednoczenie czêsto wskazuje na ich liczne wady i grzechy. Wizerunek Kocio³a i ksiê¿y ukazywany przez m³odzie¿ odbiega niemal ca³kowicie od jego
wizerunku w³asnego, jak i od modelu kap³ana propagowanego w mediach kocielnych.
Dzi Koció³ w Polsce, mówi¹ katolicy pytani o tê kwestiê, chce byæ przede wszystkim,
wyranie to pokazuj¹c, elitarny, czyli dla tych, którzy w pe³ni akceptuj¹ jego nauczanie
spo³eczne i doktrynê moraln¹, którzy nie krytykuj¹ go za pope³niane grzechy codzienne,
a zarazem nie zauwa¿a lub pomija tych, którzy domagaj¹ siê w³asnej podmiotowoci
w strukturach Kocio³a i w niektórych formach aktywnoci publicznej.
Taka jest diagnoza i zarazem hipoteza dotycz¹ca dzisiejszego Kocio³a w Polsce, Kocio³a ukazuj¹cego swoj¹ si³ê, dynamikê w³asnej w³adzy, przerost ambicji
politycznych i niejednolit¹ moralnoæ. Niestety jest to Koció³ dotkniêty g³êbokim
kryzysem wewnêtrznym, do którego nie chce siê przyznaæ, zagubiony i podzielony
ideowo i moralnie, niepotrafi¹cy porozumiewaæ siê z ludmi dobrej woli, zamykaj¹cy siê na oczekiwania ludzi, czêsto nawet najwierniejszych swoich cz³onków, nierozumiej¹cy sensu i przekazu dzisiejszych znaków czasu, nierzadko je odrzucaj¹cy
jako z³e i nie do przyjêcia. Czy w takim modelu Kocio³a, wynikaj¹cym z dwóch
ró¿nych wizerunków, jest mo¿liwy dialog stron i osób, a tak¿e wspó³istnienie miêdzy laikatem (czyli dominuj¹c¹ jego czêci¹) i duchowieñstwem (czêci¹ nieliczn¹,
lecz maj¹c¹ w³adzê nad wieckimi)? Czy tak¹ diagnozê Kocio³a mo¿na przyj¹æ
i racjonalnie wyjaniæ, w oparciu choæby o przes³anki wynikaj¹ce z badañ empirycznych? Czy jest prawd¹, ¿e Koció³ rzymskokatolicki w Polsce rz¹dzi, wiêc koniecznie trzeba odsun¹æ go od struktur pañstwa, aby uratowaæ jego wieckoæ i zarazem kocielnoæ Kocio³a? Czy Koció³ w Polsce mo¿e mieæ normalne oblicze,
oparte na podmiotowoci i równoci swoich cz³onków wieckich i duchownych, bez
zacierania ró¿nic miêdzy nimi? Co znajduje siê u podstaw obu, tak zasadniczo ró¿nych, wizerunków Kocio³a w Polsce? Na te, jak i na wynikaj¹ce z nich pytania
szczegó³owe odpowiadaj¹ autorzy prac sk³adaj¹cych siê na to studium zbiorowe
o profilu socjologicznym. Studium to sk³ada siê z 20 prac monograficznych, zamieszczonych w piêciu rozdzia³ach tematycznych.
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W pierwszym rozdziale, zatytu³owanym Miejsce i formy aktywnoci katolików
wieckich w Kociele, czworo autorów zamieci³o nastêpuj¹ce opracowania w³asne: prof. Janusz Mariañski: Zmieniaj¹ca siê przynale¿noæ do Kocio³a katolickiego w Polsce wyzwaniem dla duszpasterstwa; prof. S³awomir Henryk Zarêba: Laikat katolicki w Polsce. Pasywny czy aktywny aktor ¿ycia religijnego?; dr Anna
Królikowska: Jakie jest miejsce laikatu w Kociele katolickim?; dr Marcin Lisak:
Polscy duchowni i katolicy wieccy w Wielkiej Brytanii i Irlandii: wspó³praca
i oczekiwania w ramach duszpasterstwa emigracyjnego.
W drugim rozdziale, powiêconym roli religii i udzia³owi Kocio³a w wieckich
sferach ¿ycia ludzi, piêcioro autorów zamieci³o nastêpuj¹ce studia szczegó³owe: dr
Anna Maria Arendarczyk: Nauczanie Kocio³a katolickiego w kontekcie zmian
spo³eczno-kulturowych rodziny; dr Monika Adamczyk: Rola religii i Kocio³a
w kszta³towaniu kapita³u spo³ecznego w Polsce; dr Witold Janocha: Duchowieñstwo i parafia wobec osób niepe³nosprawnych i ich rodzin; dr Stella Grotowska:
Zarz¹dzanie emocjami. Seniorzy we wspólnotach, organizacjach i ruchach katolickich w Polsce; dr Andrzej Górny: Religijne portale internetowe  nowe przestrzenie wspólnotowego dialogu.
W trzecim rozdziale pt. Przestrzenie i formy dialogu kleru z laikatem czworo
autorów pisze o nastêpuj¹cych problemach: dr Wioletta Szymczak: Duchowni
i wieccy w spo³eczeñstwie obywatelskim. Wyzwania i obszary wspó³pracy; prof.
Andrzej Potocki: Podmiotowoæ i demokratyzacja  paradygmaty dialogu duchownych i wieckich; dr Leszek Gajos: Duchowieñstwo w lokalnej wspólnocie  administratorzy, liderzy, przywódcy czy mened¿erowie wiejskiej parafii?; prof. Andrzej Wójtowicz: Hierokracja w modelach Kocio³a. Z pojêæ socjologii populacji
kocielnej.
W rozdziale czwartym, powiêconym formom dialogu katolików wieckich
z duchowieñstwem w parafii, otrzymujemy prace trojga nastêpuj¹cych autorów: prof.
El¿biety Firlit: Asymetrycznoæ relacji laikatu i duchowieñstwa w polskim kontekcie spo³eczno-kulturowym; prof. Mariana Zdzis³awa Stepulaka: Rodzina w dialogu z duchowieñstwem w parafii; dr Wioletty Knapik: Rola parafii w ¿yciu wiejskich spo³ecznoci lokalnych.
W pi¹tym rozdziale, zatytu³owanym: Koció³ i ksiê¿a w ocenach osób doros³ych i m³odzie¿y, czworo autorów pisze na nastêpuj¹ce tematy: prof. Maria Libiszowska-¯ó³tkowska: wieccy apostaci o duchowieñstwie oraz o funkcjach i dysfunkcjach Kocio³a katolickiego w Polsce  wyniki badañ socjologicznych; prof.
Edgar Davie: On the origin of mandatory Catholic celibacy; dr Dariusz Tu³owiecki: Koció³, parafia i duchowni w wiadomoci m³odzie¿y ponadgimnazjalnej w ma³ym miecie; dr Andrzej Postawa: Komunikacja w procesie wychowawczym wspó³czesnej m³odzie¿y w Polsce.
Prace zamieszczone w tym studium socjologicznym, choæ liczne i ukazuj¹ce tematykê zró¿nicowan¹, nie wyjaniaj¹ w ca³oci problemu g³ównego, ujêtego
w jego tytule, lecz s¹ zaledwie g³osem w dyskusji na ten wa¿ny poznawczo i donio-
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s³y spo³ecznie temat. G³osem tej publikacji chcemy zachêciæ czytelników, którym
problem tu analizowany jest znany i bliski, do dalszej pog³êbionej i szerokiej dyskusji nad miejscem i rol¹ laikatu i kleru we wspólnocie i instytucji Kocio³a, u pod³o¿a
których znajduje siê instrument dialogu oraz chêæ obopólna do wspó³istnienia,
a zarazem wola wziêcia odpowiedzialnoci za jego aktualny i perspektywiczny los.
Nie da siê wykluczyæ religijnego wymiaru z codziennego ¿ycia ludzi autentycznie
wierz¹cych, jak i zamkn¹æ Kocio³a w ramach zakrystii i o³tarza. Nie mo¿na te¿ tolerowaæ i zgadzaæ siê na w³adzê Kocio³a instytucjonalnego w autonomicznych ze
swej istoty i natury wieckich sferach ¿ycia pañstwowego i spo³ecznego. Nie da siê
te¿ utrzymaæ pogl¹du, szeroko lansowanego w krêgach duchowieñstwa, o dominacji
kleru nad laikatem w sferze religijnoci i moralnoci, gdy¿ stoi ona w sprzecznoci
z dialogiem, dobr¹ wol¹ i poczuciem osobistej wolnoci ka¿dej jednostki ludzkiej.
Koció³ nie powinien zamykaæ swoich granic przed wspó³czesnymi znakami czasu,
przed oczekiwaniami i ¿yczeniami cz³owieka religijnego z XXI wieku, a zarazem
proponowaæ, a tym bardziej narzucaæ mu pogl¹dy i rozwi¹zania z odleg³ych historycznie czasów redniowiecznych, gdy¿  w przeciwnym razie  porozumienie
i wspó³istnienie oka¿¹ siê mitami, a nie rzeczywistoci¹. Koció³ powinien chcieæ
i umieæ byæ ludziom potrzebny, a tak¿e sprostaæ ich oczekiwaniom, nie rezygnuj¹c
ze swej istoty i celu podstawowego. Do tego celu s¹ konieczne w nim zmiany ró¿norodne: od semantycznych i retorycznych, przez marketing religijny, po duszpastersko-formacyjne i wychowawcze.
Studium to swoje zaistnienie zawdziêcza wielu ludziom, ¿yczliwym dla idei jego
powstania, a w szczególnoci autorom prac tworz¹cych jego treæ. Wszystkim autorom tych prac wyra¿amy w tym miejscu serdeczn¹ wdziêcznoæ. Dziêkujemy te¿ za
¿yczliwoæ i wsparcie finansowe W³adzom Instytutu Socjologii UAM, bez których
dzie³o to mia³oby trudnoci w zaistnieniu i upowszechnieniu w³asnego przes³ania.
Jednoczenie wyra¿amy nadziejê, ¿e dzie³o to spe³ni swoje zadanie w rodowisku
czytelniczym i spotka siê z jego akceptacj¹.
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WPROWADZENIE
W warunkach radykalnych przemian modernizacyjnych w spo³eczeñstwie polskim dokonuj¹ siê zmiany w Kociele, zarówno w Kociele instytucjonalnym (samowiadomoæ Kocio³a), jak i w Kociele jako wspólnocie wiernych (postawy katolików wobec Kocio³a i ich zachowania). We wspó³czesnym wiecie Koció³
katolicki jest ustawicznie oskar¿any o konserwatyzm, o uparte kwestionowanie nowoczesnoci i jej wymogów oraz o nieprzygotowanie na zmiany spo³eczne, o narzucanie katolikom nierealistycznych wymagañ w dziedzinie moralnoci, zw³aszcza
moralnoci seksualnej, o ingerowanie w ¿ycie prywatne swoich wiernych, o narzucanie okrelonej spo³ecznej i moralnej dyscypliny. Sfera spo³eczno-polityczna powinna ¿yæ w³asnym ¿yciem i prowadziæ do szczêcia doczesnego, bez odnoszenia
siê do transcendencji (por. Millon-Delsol 2002: 23).
Oskar¿a siê Koció³, ¿e przypisuje sobie prawo do posiadania ostatecznej prawdy o rzeczywistoci, ¿e operuje ide¹ prawa naturalnego, ¿e domaga siê tego, by prawo wieckie zabrania³o aborcji i eutanazji, ¿e chce wywieraæ wp³yw na politykê
miêdzynarodow¹ i ¿ycie publiczne itp. Niektórzy  tak jak w³oski filozof Gianni
Vattimo  domagaj¹ siê daleko id¹cej modernizacji Kocio³a i jego doktryny, by
ocaliæ Koció³ przed nim samym, dla uratowania religii, której przysz³oæ zale¿y od
Kocio³a (Vattimo 2009: 8-9). Oskar¿enia, zarzuty, insynuacje itp., p³yn¹ce z zewn¹trz Kocio³a, s¹ do pewnego stopnia mniej niebezpieczne ni¿ procesy dokonuj¹ce siê wewn¹trz tej instytucji.
W spo³eczeñstwie polskim, w warunkach dokonuj¹cych siê przemian politycznych, gospodarczych i spo³eczno-kulturowych, nieuchronnie wy³aniaj¹ siê pytania
o transformacjê w Kociele katolickim, zarówno na jego poziomie hierarchicznym
(biskupi, duchowieñstwo), jak i w strukturach porednich (parafie, wspólnoty, ruchy
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i stowarzyszenia) oraz na poziomie najni¿szym (rodziny, poszczególni wierni). Z jednej strony, s¹ to przemiany instytucjonalne i organizacyjne, z drugiej za przemiany
wiadomoci kszta³towane oddolnie lub odgórnie. W Polsce opinie o Kociele katolickim cechuj¹ siê kontrowersyjnoci¹, co jest widoczne zarówno w opracowaniach
socjologicznych, jak i w publicystyce.
Jeden ze znanych publicystów, Robert Krasowski, pisze: „Czêsto s³yszymy lament,
¿e polski katolicyzm ju¿ wkrótce czeka egzekucja, jak¹ wykona na nim laicki Zachód.
Ta diagnoza wydaje siê fa³szywa  nie doæ, ¿e katolicyzm ma siê w Polsce dobrze, to
nie widaæ powodów, by w przewidywalnej przysz³oci co siê mia³o zmieniæ. Bo Polska do³¹czy³a do Zachodu w momencie dla religii prze³omowym, gdy Europa zrezygnowa³a z sekularyzacyjnego mitu. Z idei, która przez wiele dekad o¿ywia³a europejskie rozumienie nowoczesnoci. Gdyby nie komunizm, byæ mo¿e polski katolicyzm
podzieli³by los hiszpañskiego czy irlandzkiego, jednak PRL umieci³ Polskê pod kloszem, sprawi³, ¿e ¿ylimy innymi problemami. Kiedy wiêc Zachód siê sekularyzowa³,
polski katolicyzm stawa³ siê form¹ narodowego ¿ycia oraz symbolem wolnoci. Kiedy
w Europie pada³y kolejne narodowe kocio³y, polski rós³ w si³ê, której triumfuj¹cym
znakiem sta³ siê wybór Karola Wojty³y na papie¿a. Zaburzona cie¿ka modernizacyjna
sprawi³a, ¿e katolicyzm w Polsce zosta³ na pó³ wieku zahibernowany i bez wiêkszego
uszczerbku dotrwa³ do postnowoczesnej epoki, w której religia przesta³a byæ wrogiem.
Dzisiaj rozmawiamy o 20 latach Kocio³a absolutnie wyj¹tkowego, najsilniejszego
Kocio³a w Europie Zachodniej, który nie jest postrzegany jako wróg nowoczesnoci
przez g³ówne si³y polityczne oraz wp³ywowe rodowiska opiniotwórcze. Tocz¹ siê
jeszcze dyskusje, jak ten katolicyzm sprofilowaæ, ale jego wyj¹tkowe miejsce w rzeczywistoci publicznej nie jest kontestowane. Mamy do czynienia z pierwsz¹ w Europie Zachodniej sytuacj¹, kiedy liberalna demokracja nie os³abia masowego ¿ycia religijnego (Matyja, Rokita, Michalski, Krasowski 2009: 4). Wed³ug tego publicysty nie
ma w Polsce wojny miêdzy pañstwem i Kocio³em, wojna taka dawno ju¿ siê skoñczy³a i to korzystnym dla obu stron pokojem. Koció³  jego zdaniem  wycofa³ siê
z ¿¹dañ, które mog³yby przeszkadzaæ w cywilizacyjnym rozwoju kraju, nie stawia ludzi wierz¹cych wobec wyboru miêdzy religi¹ i nowoczesnoci¹. Nie mo¿na dzisiaj
stawiaæ zarzutu, ¿e Koció³ ma zbyt du¿y wp³yw na politykê, co najwy¿ej, ¿e ma zbyt
du¿y wp³yw na spo³eczeñstwo (Krasowski 2009: 1).
Inni publicyci s¹ sk³onni podkrelaæ, ¿e Koció³ katolicki w Polsce ma w dalszym ci¹gu k³opoty z demokracj¹ i nowoczesnoci¹ (modernizacja spo³eczna) i ¿e te
relacje s¹ wci¹¿ nie³atwe. „Pierwsza obserwacja: w polskim Kociele nie ma dzi
silnego przywództwa, które definiowa³oby cele duszpasterskie, identyfikowa³o kierunki zaanga¿owania spo³ecznego. Nie ma kogo, kto by powiedzia³, ¿e si³ê naszej
wiary zmierzymy dzisiaj  jak to robi³ kardyna³ Wyszyñski  skutecznoci¹ walki
z wadami narodowymi czy uczestnictwem w masowych uroczystociach religijnych.
Z tego braku przywództwa wynika silniejszy g³os propozycji radykalnych. Brak
przywództwa sprawia równie¿, ¿e jestemy w poznawczej kropce i mo¿na powiedzieæ, ¿e nie tylko my  tak¿e elity duchowieñstwa, g³ówny nurt Kocio³a ma podobny problem. Przy czym  chcê to podkreliæ  jest ró¿nica miêdzy sensem nad-
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przyrodzonym, o którym tu nie mówimy, a wymiarem spo³ecznym religii. W tej w³anie sferze mo¿na zaproponowaæ zupe³nie wiecki test, pytaj¹c o ród³a rozstrzygniêæ powa¿nych dylematów etycznych i egzystencjalnych Polaków. Spora ich czêæ
jest rozstrzygana poza perspektyw¹ religijn¹, na co duchowieñstwo w znacznej mierze siê zgadza  pomijaj¹c w swym nauczaniu sfery zwi¹zane z prac¹, zachowaniami na rynku, stylem ¿ycia” (Matyja, Rokita, Michalski, Krasowski 2009: 6).
Doæ anachronicznie brzmi¹ zarzuty, ¿e Koció³ katolicki jest najpotê¿niejsz¹
instytucj¹ w pañstwie, ¿e marzy mu siê pañstwo wyznaniowe, ¿e niejako z „tylnego
siedzenia dyktuje warunki spo³eczeñstwu i pañstwu. Oczywicie wci¹¿ pobrzmiewaj¹ w publicystyce zarzuty o utrwalaniu siê katolickiego fundamentalizmu, o wp³ywie Kocio³a na bie¿¹c¹ politykê czy tak¿e, ¿e silna pozycja Kocio³a w spo³eczeñstwie wynika jedynie z braku silnej konkurencji ze strony rodowisk liberalnych
i lewicowych, ¿e ma on ogromn¹ w³adzê polityczn¹, spo³eczn¹, represyjn¹, medialn¹ i rosn¹ce bogactwa materialne. Nawet religijnoæ Polaków wzbudza krytykê, bo
ta staje siê  twierdzi siê  ród³em podleg³oci wobec nauczania i roszczeñ Kocio³a (W krainie fundamentalizmu 2009: 7-9). W krajobrazie sporów ideologicznych
w Polsce nie s¹ to pogl¹dy zbyt upowszechnione.
Wielu intelektualistów, nawet przyznaj¹cych siê jako do Kocio³a, dra¿ni Koció³ autorytarny, narzucaj¹cy jednostce wiele rzeczy, o których ona sama powinna
rozstrzygaæ w duchu wolnoci zgodnie z w³asnym sumieniem (Krzemiñski 2008: 5).
Jeszcze inni dostrzegaj¹ wewnêtrzn¹ inercjê Kocio³a w Polsce, zaniedbywanie tego,
czym powinien siê zajmowaæ, tj. sytuacj¹ spo³eczn¹, bied¹ i przede wszystkim religijnoci¹, a zajmuje siê walk¹ z permisywizmem seksualnym we wszystkich mo¿liwych postaciach i walk¹ z alkoholizmem. Koció³ przestaje byæ instytucj¹ w jakikolwiek sposób atrakcyjn¹, a sekularyzacjê funduje sam sobie (Król 2008: 8).
Koció³ katolicki w Polsce nie by³ przeszkod¹ w procesach modernizacyjnych
kraju, a jego rola spo³eczna mo¿e byæ nawet pozytywnie oceniana (mimo pewnych
zawirowañ) z punktu widzenia budowy przyzwoitego i demokratycznego spo³eczeñstwa. Wed³ug Jana Rokity jednak „si³a i powszechnoæ polskiego katolicyzmu to
zjawisko w polskich warunkach trwa³e, a przyjañ raptownej modernizacji z masow¹ religijnoci¹ w Polsce utrzyma siê na d³ugo, jest w najlepszym razie hipotez¹, co
do której bardzo bym chcia³, ¿eby by³a prawdziwa. Bo masowy katolicyzm jest nie
tylko istotn¹ czêci¹ polskiej odrêbnoci i to¿samoci, ale tak¿e polskiej misji
w Europie. Istnieje jednak i taka mo¿liwoæ, ¿e proces drastycznej laicyzacji spo³ecznej, który jednak obejmuje w zasadzie ca³¹ Europê liberalno-demokratyczn¹,
mo¿e siê rozpocz¹æ tak¿e w Polsce. Kiedy rozmawia siê z biskupami wielkich miast,
to oni od dobrych paru lat przyznaj¹, ¿e obserwuj¹ wyrane procesy laicyzacyjne.
Wielkie polskie miasta staj¹ siê z ich punktu widzenia coraz bardziej terenem misyjnym” (Matyja, Rokita, Michalski, Krasowski 2009: 4).
Na Koció³ katolicki w Polsce mo¿na patrzeæ z ró¿nych punktów badawczych
i wypowiadaæ o nim, o jego pozycji i roli w spo³eczeñstwie, zró¿nicowane a nawet
sprzeczne opinie. W niniejszych rozwa¿aniach przyjmujemy socjologiczny punkt
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widzenia, ze wiadomoci¹, ¿e w³aciwa i pe³na rzeczywistoæ Kocio³a znacznie
przekracza to, co mo¿na uchwyciæ metodami nauk opisowych. Socjologia mo¿e byæ
pomoc¹ zarówno w diagnozowaniu miejsca i roli Kocio³a w wiadomoci Polaków,
jak i  choæ w ograniczonym zakresie  mo¿liwych i po¿¹danych kierunków przemian. Socjolog ujmuje Koció³ jako przedmiot badania empirycznego o tyle, o ile
wyra¿a siê on w okrelonych formach i kszta³tach spo³ecznych. Zwraca uwagê na
spo³eczne konsekwencje wierzeñ i praktyk religijnych oraz przynale¿noci do Kocio³a. Religijnoæ i zwi¹zana z ni¹ kocielnoæ (wiê z Kocio³em) zmieniaj¹ siê,
przyjmuj¹ ró¿ne postaci i formy wyrazu.
Podejmuj¹c szerokie zagadnienie przynale¿noci do Kocio³a, wybieramy tylko
niektóre z kwestii dotycz¹cych spo³ecznej kondycji Kocio³a w Polsce. Zwrócimy
uwagê na statystyczn¹ przynale¿noæ Polaków do Kocio³a katolickiego, na identyfikacjê z Kocio³em (pe³n¹, czêciow¹, brak identyfikacji) oraz na opinie o mo¿liwoci bycia religijnym bez Kocio³a. Przeanalizowane dane empiryczne z badañ socjologicznych i sonda¿y opinii publicznej pozwol¹ na sformu³owanie kilku zaleceñ
socjotechnicznych i pastoralnych. Socjolog mo¿e przyznaæ racjê kard. Josephowi
Ratzingerowi, który zauwa¿y³, ¿e Koció³ mo¿na rozpatrywaæ z ró¿nych perspektyw: „Mo¿na go rozpatrywaæ czysto instytucjonalnie, jako jedn¹ z instytucjonalnych
si³, jakie istniej¹ na wiecie, albo czysto socjologicznie. Mo¿na siê zajmowaæ pojedynczymi wydarzeniami czy osobami. W ka¿dym razie, kto analizuje Koció³ tylko
z instytucjonalnego punktu widzenia, zawsze bêdzie widzia³ tylko powierzchniê
(Bóg i wiat 2005: 316-317).

1. PRZYNALE¯NOÆ POLAKÓW DO KOCIO£A KATOLICKIEGO
W WIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH
Strukturê wyznaniow¹ spo³eczeñstwa okrela siê na podstawie spisów powszechnych albo autodeklaracji badanych osób. Autodeklaracje wyznaniowe odnosz¹ siê do tzw. ca³ociowych (globalnych) wyznañ wiary i nale¿¹ do najbardziej trwa³ych sk³adników religijnoci. Nie zmieniaj¹ siê one równolegle wraz z dokonuj¹cymi
siê przemianami w makrostrukturze spo³ecznej. Jednostki przyznaj¹ siê w akcie autoidentyfikacji do poszczególnych wyznañ, co w ich podwiadomoci wi¹¿e siê z pewnymi prze¿yciami, przekonaniami i gotowoci¹ do dzia³ania (ogólna religijnoæ). Kocio³y chrzecijañskie w Europie by³y trwa³ym elementem struktury spo³ecznej,
a chrzecijañstwo utrwali³o siê w „ukocielnionych formach. Dopiero w warunkach
przyspieszonej sekularyzacji w ostatnich kilku dekadach XX wieku Kocio³y zaczê³y
traciæ na znaczeniu, zarówno w sferze ¿ycia prywatnego, jak i publicznego.
Nawet w zsekularyzowanych krajach Europy Zachodniej zmiany w przynale¿noci wyznaniowej dokonuj¹ siê powoli. Wprawdzie w latach 1981-1999 odnotowano w wielu z tych krajów spadek przynale¿noci wyznaniowej, ale  z wyj¹tkiem
Holandii  by³ on nieznaczny i w konsekwencji wskanik konfesjonalizacji utrzymywa³ siê na wzglêdnie wysokim poziomie (np. Belgia  63%, Irlandia  90%, W³o-
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chy  82%, Portugalia  88%, Anglia  82%, Francja  57%, zachodnie landy Niemiec  82%). Wiêkszoæ Europejczyków przyznaje siê do jakiego Kocio³a chrzecijañskiego, nawet je¿eli wielu z nich pozostaje w dystansie do swojego Kocio³a.
W nag³ej potrzebie czy z okazji wi¹t kocielnych mo¿na siê do niego odwo³aæ czy
skorzystaæ z jego religijnej oferty. Socjolog brytyjska Grace Davie okrela tê funkcjê przypisywan¹ Kocio³om jako religiê zastêpcz¹ (vicarious religion) (Hellemans
2005: 23). W wielu krajach zachodnioeuropejskich mamy do czynienia z rozwojem
islamu i wielu innych nowych ruchów religijnych (Casanova 2009: 31-83).
Przynale¿noæ wyznaniow¹ mo¿na okreliæ w miarê precyzyjnie w ramach spisów powszechnych oraz mniej precyzyjnie poprzez badania socjologiczne i sonda¿e
opinii publicznej (Gerber 2008: 443-457, Daiber 2001: 19-27). Jednym ze sposobów 
rzadko stosowanych  jest porównywanie wskaników urodzeñ ¿ywych i chrztów
w skali ca³ego kraju. W sytuacji braku precyzyjnych danych na temat struktury wyznaniowej w naszym kraju, statystyki chrztów mog¹ stanowiæ pewn¹ pomoc w szkicowaniu
obrazu udzia³u katolików w strukturze wyznaniowej Polski. Chrzest jako pierwszy uroczysty akt inicjacji chrzecijañskiej jest rytem zinstytucjonalizowanym i rejestrowanym.
W Polsce praktyka chrztu dzieci jest zjawiskiem masowym, jest swoist¹ „oczywistoci¹
kulturow¹, a d¹¿enie do niej jest odczuwane jako przymus kulturowy.
Z porównania danych dotycz¹cych urodzeñ ¿ywych (bez urodzeñ martwych)
i danych odnosz¹cych siê do chrztu dzieci do 7 lat w Polsce w latach 1969-1990 wynika³o, ¿e 96,6% ogó³u urodzonych dzieci zosta³o ochrzczonych w Kociele rzymskokatolickim (relacja chrztów w ogóle do liczby urodzeñ kszta³towa³a siê na poziomie
97,0%). Wynika st¹d, ¿e 3,7% nowo urodzonych dzieci przypada³o na ochrzczonych
w innych Kocio³ach chrzecijañskich i na nieochrzczonych. Je¿eli przyjmiemy hipotetycznie, ¿e oko³o 3% nowo urodzonych dzieci otrzymuje chrzest w innych wspólnotach chrzecijañskich, wówczas wskanik nieochrzczonych dzieci w Polsce spada poni¿ej 1% (Mariañski 1993: 59). Szczegó³owe dane na temat chrztu dzieci i urodzeñ
¿ywych w latach 1998-2007 przedstawia tabela 1 na s. 24.
W latach 1998-2007 nie nast¹pi³y istotne zmiany w strukturze wyznaniowej, je¿eli bierze siê pod uwagê liczbê urodzeñ ¿ywych i chrztów. Do 2003 roku spada³y regularnie wskaniki urodzeñ ¿ywych i chrztów, od 2003 roku nast¹pi³ lekki wzrost wskaników urodzeñ ¿ywych, a od 2004 roku tak¿e i chrztów. W latach 1998-2007 wskanik
urodzeñ ¿ywych wynosi³ 3 711 642, wskanik chrztów do 7. roku ¿ycia  3 610 368
(97,3% w stosunku do liczby urodzeñ) i chrztów w³¹cznie z doros³ymi  3 646 500
(98,2%). Je¿eli nawet do wskanika urodzeñ ¿ywych doliczyæ urodzenia martwe, to
i tak wskanik chrztów zimniejszy siê nieznacznie. Na przyk³ad w 1998 roku wskanik urodzeñ martwych wynosi³ 2 484 osób, co stanowi³o 0,6% ogó³u urodzeñ.
W sumie wiêc  nawet je¿eli statystyki kocielne zawieraj¹ pewien margines b³êdu
 wskanik nieochrzczonych dzieci w Kociele rzymskokatolickim jest minimalny
i nie przekracza kilku procent. Na ogó³ przyjmuje siê, ¿e oko³o 3% spo³eczeñstwa
polskiego nale¿y do pozakatolickich wspólnot chrzecijañskich lub do innych religii. Wskanik dzieci nieochrzczonych jest w zasadzie statystycznie nieuchwytny,
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Tabela 1. Urodzenia ¿ywe i chrzty w Polsce w latach 1998-2007
Urodzenia ¿ywe
Rok

Chrzty

do 7. roku
¿ycia na
1000
katolików

ma³¿eñskie

pozama³¿eñskie

razem

do 7.
roku

powy¿ej
7. roku

razem

1998

349 923

45 696

395 619

393 383

2 824

396 207

10, 6

1999

337 314

44 688

382 002

386 387

3 505

389 892

10,4

2000

332 451

45 897

378 348

375 452

3 919

379 371

10,1

2001

319 879

48 326

368 205

363 937

3 828

367 765

9,8

2002

302 756

51 009

353 765

350 567

3 710

354 277

9,5

2003

295 530

55 542

351 072

340 015

3 897

343 912

9,2

2004

295 136

60 995

356 131

338 887

3 726

342 613

9,3

2005

297 144

67 239

364 383

348 278

3 792

352 070

9,5

2006

303 556

70 688

374 244

350 094

3 418

353 512

9,5

2007

312 385

75 488

387 873

363 368

3 513

366 881

9,5

Ogó³em

3 146 074

565 568

3 711 642

3 610 368

36 132

3 646 500

ród³o: Annuarium Statisticum Ecclesiae 1998-2008. Rocznik Statystyczny Demografii. GUS.
Warszawa 1998-2008.

a pe³na rezygnacja z chrztu dzieci jest faktem raczej sporadycznym. Oznacza to równie¿, ¿e nawet w rodzinach ludzi indyferentnych religijnie lub niewierz¹cych z regu³y chrzci siê dzieci.
Chrzest stanowi wskanik formalnej, ale nie faktycznej przynale¿noci wyznaniowej. Nie mo¿na na jego podstawie wnioskowaæ wprost o strukturze wyznaniowej
spo³eczeñstwa. Czêæ osób ochrzczonych jako dzieci w Kociele katolickim nie czuje siê w wieku dojrza³ym zwi¹zana z jakimkolwiek Kocio³em (bezwyznaniowi),
czêæ przechodzi do innych Kocio³ów czy zwi¹zków wyznaniowych lub nowych
ruchów religijnych, jeszcze inni prezentuj¹ postawy ateistyczne lub religijnie indyferentne, zachowuj¹c jednak wiê kulturow¹ z katolicyzmem. Chrzest jako proste
i bezporednie kryterium przynale¿noci wyznaniowej ma swoje znacz¹ce ograniczenia interpretacyjne.
Od wielu lat G³ówny Urz¹d Statystyczny publikuje w dziele „Wyznania Religijne podstawowe dane dotycz¹ce Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych. Opieraj¹
siê one zazwyczaj na informacjach udostêpnianych przez poszczególne zwi¹zki wyznaniowe. W 1987 roku Rocznik Statystyczny GUS podawa³ wskanik 95,7% wiernych nale¿¹cych do Kocio³a katolickiego w porównaniu z liczb¹ mieszkañców Polski (Rocznik Statystyczny 1990: 59). Z danych nadsy³anych do GUS przez w³adze
poszczególnych wyznañ religijnych wynika³o, ¿e pod koniec 1996 roku 6,97% ogó³u ludnoci kraju nie by³o objêtych statystykami wyznaniowymi. W porównaniu
z ogóln¹ liczb¹ ludnoci Polski 90,81% Polaków nale¿a³o do wyznañ katolickich,

ZMIENIAJ¥CA SIÊ PRZYNALE¯NOÆ DO KOCIO£A KATOLICKIEGO W POLSCE

25

1,44% – do wyznañ prawos³awnych, 0,74% – do wyznañ protestanckich i 0,05% –
do innych wyznañ. Statystyka ta nie uwzglêdnia³a 17 ma³ych wyznañ, które nie poda³y dok³adnych danych lub aktualnych danych (Adamczuk 1997: 15).
Wed³ug Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej GUS w 2006 roku do Kocio³a katolickiego ró¿nych obrz¹dków (³¹cznie z Kocio³em greckokatolickim, ormiañskim i neounickim) nale¿a³o ³¹cznie 33 921 016 wiernych, do innych Kocio³ów, wyznañ i zwi¹zków religijnych ³¹cznie 842 816 osób. Je¿eli pod koniec 2006
roku liczba obywateli naszego kraju wynosi³a 38 125,5 tys. mieszkañców, wówczas
do Kocio³a katolickiego przynale¿a³o 89,0% ogó³u Polaków, do innych Kocio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych lub religijnych  2,2% i nieobjêtych oficjalnymi statystykami by³o 8,8% (nieokreleni, poza statystykami Kocio³ów i religii) (Rocznik
Statystyczny 2007: 221-223). Nie jest jednak pewne, czy mo¿na ten odsetek en bloc
zaliczyæ do bezwyznaniowych, gdy¿ statystyki wyznaniowe nie s¹ do koñca wiarygodne (zw³aszcza Kocio³a rzymskokatolickiego), a statystyki pañstwowe nie obejmuj¹ wszystkich wyznañ religijnych, a zw³aszcza nowych ruchów religijnych.
W ka¿dym razie znaczna czêæ ludnoci naszego kraju nie jest objêta statystykami
wyznaniowymi. Podobne zjawisko rejestruje siê nawet w statystykach kocielnych
i wieckich w ma³ych miastach (np. w Wile) (Czy¿, Pasek 2008: 256).
Po 1989 roku zaczê³y nap³ywaæ do Polski sekty i nowe ruchy religijne. Zarejestrowano ponad 120 nowych zwi¹zków wyznaniowych (obecnie jest ich ponad 160),
ale liczbowo s¹ jeszcze niewielkie. W latach 1993-2000 oko³o 40 zwi¹zkom religijnym ubiegaj¹cym siê o wpis do oficjalnego rejestru, z ró¿nych przyczyn dano odpowied odmown¹. Istniej¹ tak¿e pewne grupy wyznaniowe, które nie maj¹ osobowoci prawnej i nigdy nie ubiega³y siê o rejestracjê, ale s¹ aktywne w pozyskiwaniu
nowych cz³onków oraz w kultywowaniu w³asnych praktyk religijnych. Powoli stajemy siê spo³eczeñstwem zró¿nicowanym religijnie (Libiszowska-¯ó³tkowska 2004:
88-89). Niewielkie straty, jakie ponosz¹ Kocio³y chrzecijañskie w Polsce, zw³aszcza za Koció³ katolicki, s¹ prawdopodobnie kompensowane wzrastaj¹c¹ przynale¿noci¹ do nowych ruchów religijnych. Powoli kszta³tuje siê wolny rynek religii
i Kocio³ów w spo³eczeñstwie polskim, a wraz z nim przyzwolenie spo³eczne na
zmiany przynale¿noci religijnej.

2. PRZYNALE¯NOÆ DO KOCIO£A KATOLICKIEGO
W WIETLE SONDA¯Y OPINII PUBLICZNEJ
Bardzo wysokie wskaniki udzia³u katolików w strukturze wyznaniowej spo³eczeñstwa polskiego potwierdzaj¹ wyniki sonda¿y opinii publicznej i badañ socjologicznych. Okrelenie siê jako cz³onka konkretnej grupy wyznaniowej nie musi oznaczaæ zawsze tego samego i w takim samym zakresie. Przyznanie siê do katolicyzmu,
prawos³awia, protestantyzmu czy innego wyznania mo¿e wynikaæ z motywacji rodowiskowo-tradycyjnych, z dowiadczenia wiary i wielu innych motywacji o charakterze religijnym lub pozareligijnym. Wród osób podaj¹cych siê jako katolicy,
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protestanci czy prawos³awni mog¹ znajdowaæ siê „materialni heretycy, a nawet niewierz¹cy (tzw. chrzecijanie kulturowi). Wiê ze wspólnot¹ wyznaniow¹ jest niekiedy tylko formalna i powierzchowna. Zasada autoidentyfikacji wyznaniowej jest stosowana szczególnie w sonda¿ach opinii publicznej.
W sonda¿u zrealizowanym w 2007 roku przez firmê badawcz¹ TNS OBOP, na
zlecenie Centrum Myli Jana Paw³a II w Warszawie, na próbie ogólnopolskiej obejmuj¹cej Polaków w wieku co najmniej 15 lat, 95,9% badanych deklarowa³o przynale¿noæ do wyznania rzymskokatolickiego, 0,1% – greckokatolickiego, 0,2% – prawos³awnego, 0,6% – ewangelicko-augsburskiego (luterañskiego), 0,3% – innego
wyznania chrzecijañskiego, 0,1% – muzu³mañskiego, 0,4% – innego, 2,2% – niezwi¹zani z Kocio³ami, 0,1% – trudno powiedzieæ, 0,2% – odmowa odpowiedzi.
W ca³ej zbiorowoci doros³ych Polaków 53% by³o silnie zwi¹zanych z Kocio³em
(deklaracja stosowania siê do wskazañ Kocio³a katolickiego, udzia³ w praktykach
religijnych co najmniej raz w tygodniu, religia jest wartoci¹ bardzo wa¿n¹ w ¿yciu), 47% – by³o zwi¹zanych s³abo z Kocio³em. Identyfikowanie siê z pokoleniem
JP II wi¹za³o siê z siln¹ religijnoci¹ katolick¹, chocia¿ osoby silnie zwi¹zane z Janem
Paw³em II pojawia³y siê tak¿e i wród „s³abiej religijnych (Jasiñski 2009: 12-13).
Wed³ug sonda¿u zrealizowanego w 2007 roku w 14 krajach Europy rodkowej
i Wschodniej przez socjologa austriackiego Paula M. Zulehnera i jego zespó³,
w Polsce 88,6% badanych deklarowa³o siê jako cz³onkowie Kocio³a rzymskokatolickiego, 0,3% – greckokatolickiego, 0,3% – prawos³awnego, 0,4% – protestanckiego
i 10,4% – jako nienale¿¹cy do Kocio³ów (bezwyznaniowi). W latach 1997-2007
zmniejszy³ siê wskanik nale¿¹cych do Kocio³ów w Polsce, g³ównie w odniesieniu
do Kocio³a rzymskokatolickiego (Zulehner, Tomka, Naletova 2008: 99-100).
Wed³ug sonda¿u CBOS z grudnia 2008 roku 92,7% doros³ych Polaków uzna³o
siebie za nale¿¹cych do Kocio³a katolickiego, 0,4% – protestanckiego, 0,5% – prawos³awnego, 1,4% – ogólnie za chrzecijan, 0,9% – inne wyznania, 2,6% – bezwyznaniowi, ateici, agnostycy, 0,9% – trudno powiedzieæ i 0,5% – odmowa odpowiedzi. W ca³ej zbiorowoci 11,9% badanych deklarowa³o siê jako g³êboko wierz¹cy,
81,4% – jako wierz¹cy, 3,9% – jako raczej niewierz¹cy i 2,8% – ca³kowicie niewierz¹cy; 7,4% badanych bra³o udzia³ kilka razy w tygodniu w takich praktykach
religijnych jak msze, nabo¿eñstwa czy spotkania religijne, 46,6% – raz w tygodniu,
16,2% – przeciêtnie jeden lub dwa razy w miesi¹cu, 20,8% – kilka razy w roku
i 9,0% – w ogóle nie uczestniczy³o w tych praktykach (Aktualne problemy i wydarzenia 2008: 27). W powtórzonym w dwa miesi¹ce póniej sonda¿u CBOS nawet
94,7% badanych doros³ych Polaków przyznawa³o siê do katolicyzmu, 0,4% do protestantyzmu, 0,4% – do prawos³awia, 0,4% – inne wyznania, 2,1% – bezwyznaniowi, ateici, agnostycy, 1,2% – ogólnie chrzecijanie, 0,4% – trudno powiedzieæ, 0,4%
– odmowa odpowiedzi (Boguszewski 2009b: 4).
W badaniach z czerwca 2008 roku, zrealizowanych w ramach European Value
Survey, doroli Polacy w 94,0% deklarowali przynale¿noæ do jakiej religii (4,4%
nie identyfikowa³o siê z ¿adn¹ religi¹, 0,8% – trudno powiedzieæ, 0,8% – brak odpo-
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wiedzi). W ca³ej zbiorowoci doros³ych Polaków 91,2% badanych deklarowa³o przynale¿noæ do religii rzymskokatolickiej, 0,7% – prawos³awnej, 0,3% – ewangelickiej, 0,1% – greckokatolickiej, 0,2% – do starokatolickiej (Mariawici), 0,4% – do
wiadków Jehowy, 0,1% – do islamu, 0,1% – do buddyzmu i 0,6% – brak odpowiedzi. W ca³ej zbiorowoci doros³ych Polaków tylko 4,2% badanych owiadczy³o, ¿e
kiedy by³o wyznawc¹ jakiej innej religii (dane uzyskane od prof. dr hab. Aleksandry Jasiñskiej-Kani).
W europejskich badaniach zrealizowanych w 2008 roku na zlecenie Bertelsmann
Stiftung stwierdzono, ¿e w Polsce przyznawa³o siê do katolicyzmu 95% badanych
(w Niemczech  31%, w Austrii  75%, w Szwajcarii  41%, we Francji  58%,
w Hiszpanii  78%, we W³oszech  87%, w Wielkiej Brytanii  12%). W ca³ej zbiorowoci badanych Polaków bêd¹cych w wieku od 18 do 70 lat 0,4% deklarowa³o
przynale¿noæ do Kocio³a ewangelickiego i 3% okreli³o siebie jako bezreligijnych
(niewierz¹cych) (Dubach 2009: 509-532; Zarzycka 2009: 206).
Wysokie wskaniki przynale¿noci wyznaniowej ustala siê w badaniach socjologicznych obejmuj¹cych ludzi doros³ych w wybranych rodowiskach spo³ecznych.
W badaniach zrealizowanych w Rybniku w 2006 roku wród doros³ej ludnoci 94,8%
ankietowanych deklarowa³o przynale¿noæ do wyznania rzymskokatolickiego (1,2% –
protestanci, 0,2% – wiadkowie Jehowy, 1,2% – inne wyznania, 2,6% – niewierz¹cy).
Wród ogó³u badanych a¿ 84,4% uzna³o siebie za religijnych, 4,0% – jako niereligijnych, 1,9% – jako ateistów i co dziesi¹ty badany mia³ trudnoci z jednoznacznym
okreleniem stanu swojej religijnoci (0,2% – brak odpowiedzi). Religiê uzna³o jako
bardzo wa¿n¹ wartoæ w ¿yciu 46,1% badanych, 36,0% – raczej wa¿n¹, 10,7% – niezbyt wa¿n¹, 4,8% – w ogóle niewa¿n¹, 2,4% – trudno powiedzieæ (Górny 2007: 69-72). Wed³ug innych badañ w Rybniku 96,2% badanych doros³ych mieszkañców okreli³o swoj¹ przynale¿noæ konfesyjn¹ jako rzymskokatolick¹ (wi¹tkiewicz 2009: 101).
W badaniach z 2007 roku wród doros³ych mieszkañców Katowic 92% respondentów deklarowa³o przynale¿noæ do Kocio³a rzymskokatolickiego (Kasperek
2009: 190). Nieco ni¿sze wskaniki przynale¿noci do katolicyzmu skonstatowano
w Warszawie w maju 2007 roku w ramach sonda¿u „Barometr Warszawski. W zbiorowoci doros³ych warszawiaków 83,8% deklarowa³o swoj¹ przynale¿noæ do chrzecijan wyznania katolickiego, 0,7% – do chrzecijan wyznania prawos³awnego, 0,7%
– do chrzecijan wyznania protestanckiego, 0,6% – do wyznawców innych religii,
1,3% – niezdecydowani (trudno powiedzieæ) i 12,9% – to niewierz¹cy. £¹czny
wskanik nale¿¹cych do Kocio³ów chrzecijañskich w Warszawie wynosi³ 85,8%.
W 2009 roku 87% badanych przyznawa³o siê do Kocio³a rzymskokatolickiego
i greckokatolickiego, 2% do innych Kocio³ów chrzecijañskich, 5% – niezwi¹zani
z ¿adnym wyznaniem, 1% – trudno powiedzieæ, 5% – odmowa odpowiedzi (dane
uzyskane w Centrum Myli Jana Paw³a II w Warszawie).
Nawet w rodowiskach zró¿nicowanych wyznaniowo katolicy stanowi¹ zbiorowoæ dominuj¹c¹. W 2007 roku wród nauczycieli w Bia³ymstoku 79,8% badanych
deklarowa³o przynale¿noæ do Kocio³a katolickiego, 12,6% – do Kocio³a prawo-
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s³awnego, 1,5% – do innych wyznañ chrzecijañskich, 1,6% – to bezwyznaniowi
i 4,5% – nie udzieli³o odpowiedzi na pytanie o przynale¿noæ wyznaniow¹ (Zem³o
2007: 21).
Wród m³odzie¿y konstatowano na ogó³ ni¿sze ni¿ wród doros³ych Polaków
wskaniki przynale¿noci wyznaniowej. W badaniach ogólnopolskich Orodka Sonda¿y Spo³ecznych OPINIA z 2005 roku wród m³odzie¿y szkolnej i akademickiej
92,0% ankietowanych przyznawa³o siê do wyznania rzymskokatolickiego, 0,5% –
prawos³awnego, 0,4% – protestanckiego, 0,4% – moj¿eszowego, 0,2% – buddyjskiego, 2,0% – do innych wyznañ i religii, 4,0% – do ¿adnego (bezwyznaniowi) i 0,7%
– nieudzielaj¹cy odpowiedzi. W sumie 95,5% badanych deklarowa³o przynale¿noæ
do jakiej religii, wyznania czy ugrupowania religijnego. Równoczenie w ca³ej zbiorowoci m³odzie¿y 12,4% badanych uznawa³o siebie za g³êboko wierz¹cych, 57,7%
– za wierz¹cych, 18,3% – za niezdecydowanych, 6,6% – za obojêtnych, 4,6% – za
niewierz¹cych, 0,4% – brak odpowiedzi (wierz¹cy ogó³em 70,1%). Ró¿nica miêdzy
przynale¿noci¹ wyznaniow¹ i religijn¹ kszta³towa³a siê na poziomie 25,4% (Zarêba
2008b: 92 i 112).
Wród m³odzie¿y wybranych szkó³ licealnych Warszawy w 1997 roku i 9 miast
w okolicach Warszawy 7,3% badanych okreli³o siebie jako g³êboko wierz¹cych
wyznania katolickiego, 51,6%  jako wierz¹cych wyznania katolickiego, 18,6% 
jako raczej wierz¹cych wyznania katolickiego (razem 77,5%), 1,1%  jako wyznawcy innego Kocio³a, 10,7%  jako wierz¹cy na swój indywidualny sposób, ale ma³o
lub w ogóle niezwi¹zanych z ¿adnym Kocio³em lub wyznaniem, 3,2%  jako niezdecydowani w sprawach wiary, 2,1%  jako raczej niewierz¹cy, 3,6%  jako zdecydowanie niewierz¹cy, 0,4%  inne odpowiedzi, 1,4%  brak odpowiedzi. Wskanik
przyznaj¹cych siê wyranie do Kocio³a katolickiego kszta³towa³ siê w rodowisku
wiejskim na poziomie 86,9%, w miastach do 20 tys. mieszkañców  88,2%, w miastach od 21 do 100 tys. mieszkañców  78,4%, w miastach powy¿ej 100 tys. mieszkañców  66,6% (Pawlik 2008: 139).
W zbiorowoci maturzystów z liceów ogólnokszta³c¹cych i liceów zawodowych
w Poznaniu i woj. poznañskim w 2006 roku 93,9% badanych okreli³o siebie jako
nale¿¹cych do Kocio³a rzymskokatolickiego, 0,7% – to wiadkowie Jehowy, 0,5%
– muzu³manie, 0,3% – prawos³awni, 0,1% – buddyci, 0,1% – deici, 0,2% – agnostycy i 4,2% – niewierz¹cy (ateici). Jakkolwiek zdecydowana wiêkszoæ maturzystów sytuowa³a siebie w krêgu jakiego wyznania czy religii (95,9%), to tylko 69,9%
okreli³o siebie wyranie jako wierz¹cych lub g³êboko wierz¹cych, natomiast 36,1%
okrela³o siebie „poni¿ej wierz¹cego (niezdecydowany ale przywi¹zany do tradycji
religijnej  21,2%, obojêtny  9,8%, niewierz¹cy  5,1%). Ró¿nica miêdzy przynale¿noci¹ do jakiej religii a wyranie deklarowan¹ wiar¹ by³a znaczna i wynosi³a
31,6% (Czabañski 2009: 370-371).
W ca³ej zbiorowoci m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych z czterech miast
w latach 2002-2005 zdecydowana wiêkszoæ badanych zadeklarowa³o przynale¿noæ
do Kocio³a rzymskokatolickiego (96,2%), 0,6% – do Kocio³a prawos³awnego,
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0,1% – do Kocio³a protestanckiego, 0,6% – do wiadków Jehowy, 0,1% – do religii
muzu³mañskiej, 0,3% – do innego Kocio³a lub wyznania, 1,5% – to bezwyznaniowi
i 0,7% – nieudzielaj¹cy odpowiedzi. Mniej ni¿ 2% badanej m³odzie¿y z klas przedmaturalnych przyznawa³o siê do innych Kocio³ów lub religii ni¿ katolicka. W sumie 97,9% ankietowanych zadeklarowa³o przynale¿noæ do jakiej wspólnoty wyznaniowej. Pod wzglêdem przynale¿noci wyznaniowej badana m³odzie¿ nie ró¿ni
siê od pokolenia doros³ych Polaków. Nieco ni¿sze wskaniki identyfikacji z katolicyzmem odnotowano w Radomiu i W³oc³awku ni¿ w Ostrowi Mazowieckiej i £om¿y (Mariañski 2008: 71).
Wród badanych w latach 2001-2004 gimnazjalistów w Kaliszu i w powiecie
kaliskim (gimnazja miejskie i wiejskie) 91,1% potwierdzi³o przynale¿noæ do Kocio³a rzymskokatolickiego, 1,1% – polskokatolickiego, 1,5% – protestanckiego,
2,0% – wiadków Jehowy, 2,8% – inne wyznania, 1,5% – brak odpowiedzi. P³eæ
i typ gimnazjum nie ró¿nicowa³y w sposób wyrany przynale¿noci wyznaniowej,
jednak dziewczêta nieco czêciej ni¿ ch³opcy deklarowa³y przynale¿noæ do Kocio³a rzymskokatolickiego (ró¿nica 1,8% na korzyæ dziewcz¹t), uczniowie gimnazjów wiejskich nieco czêciej ni¿ gimnazjów miejskich (ró¿nica 2,4% na korzyæ gimnazjów wiejskich). Oko³o 3% badanych gimnazjalistów deklarowa³o
odmienn¹ to¿samoæ religijn¹, ale nie okreli³o jej w wyrany sposób (Baniak
2008: 96-97). W £êcznej w woj. lubelskim w 2006 roku 90,4% badanej m³odzie¿y
gimnazjalnej deklarowa³o, ¿e ich rodzice s¹ katolikami i 97,1% – sporód m³odzie¿y licealnej. Nie poda³o wyznania swoich rodziców 6,8% gimnazjalistów
i 2,9% licealistów (Dudek 2008: 314).
W Polsce przynale¿noæ formalna do Kocio³a katolickiego jest swoist¹ oczywistoci¹ kulturow¹. Ludzie bez przynale¿noci religijnej, niedeklaruj¹cy ¿adnego
zwi¹zku z organizacjami religijnymi, stanowi¹ niewielk¹ zbiorowoæ, bez wyranych tendencji wzrostowych. Wskanik bezwyznaniowych, tj. nienale¿¹cych do jakiego Kocio³a czy ugrupowania religijnego, nie przekracza kilku procent (najwy¿ej 5%). Ogólnopolskie sonda¿e opinii publicznej wskazuj¹, ¿e w spo³eczeñstwie
polskim do katolicyzmu przyznaje siê od 88,9% do 96,0%, w wybranych rodowiskach spo³ecznych (doroli)  od 79,8% do 97,1% i wród m³odzie¿y od 77,5% do
93,9%. Zaznaczaj¹ siê tak¿e wyrane ró¿nice miêdzy przynale¿noci¹ wyznaniow¹
i religijn¹, co mo¿e zapowiadaæ pewne zmiany w religijnym krajobrazie spo³eczeñstwa polskiego.
Wydaje siê, ¿e wród m³odzie¿y mo¿emy ju¿ odnotowaæ pierwsze oznaki emigracji ze zbiorowoci ludzi identyfikuj¹cych siê z Kocio³ami chrzecijañskimi.
Czêæ sporód m³odzie¿y polskiej nie jest zdecydowana, czy identyfikuje siê z Kocio³em, nie wybiera odpowiedzi „jestem katolikiem” ani „nie jestem katolikiem.
Dopisuj¹ oni przy pytaniu, czy jeste katolikiem, sformu³owania typu: „nie jestem
zdecydowany”, „prawdopodobnie tak”, „porodku miêdzy katolikiem i niekatolikiem, „chyba tak”, „wierz¹cy ale niekocielny, „wierz¹cy ale niepraktykuj¹cy,
„jeszcze katolik”, „ju¿ nie jestem katolikiem. Specyficzn¹ kategoriê stanowi¹ ci,
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którzy stosuj¹ do siebie okrelenia: „wierz¹ w Boga, ale nie w Koció³, „jestem
katolikiem wierz¹cym, ale nie zgadzam siê z niektórymi biskupami.
Wiara katolicka w dalszym ci¹gu stanowi wa¿ny element autoidentyfikacji Polaków, a w efekcie jest konstytutywnym elementem narodowej to¿samoci obywateli. W wietle sonda¿y realizowanych przez CBOS niezmiennie od wielu lat oko³o
95% cz³onków polskiego spo³eczeñstwa uznaje siê za katolików, a inne to¿samoci
wyznaniowe wyra¿ane s¹ jedynie sporadycznie. Niewielki jest równie¿ odsetek tych,
którzy nie czuj¹ siê zwi¹zani z ¿adnym wyznaniem lub ugrupowaniem religijnym
(Boguszewski 2008: 5-6). Istotn¹ zmian¹ w odniesieniu do przynale¿noci wyznaniowej w Polsce jest to, ¿e powoli zmienia siê ona od przynale¿noci kulturowo
dziedziczonej, przyjmowanej jako co oczywistego i okrelonego tradycj¹, do przynale¿noci bêd¹cej konsekwencj¹ wiadomego i wolnego wyboru. Nie przeczy to
innej tendencji, wed³ug której czêæ Polaków, zw³aszcza m³odych, nie do koñca
uwiadamia sobie, co rzeczywicie oznacza wyra¿enie „byæ katolikiem. Znajduj¹
siê oni zreszt¹ w niestabilnym i trochê ulotnym stadium swojego rozwoju religijnego. Polacy  tak¿e polska m³odzie¿  niechêtnie przyznaj¹ siê do „bezdomnoci
wyznaniowej, nawet je¿eli ich wiêzi z okrelonym wyznaniem czy religi¹ s¹ bardzo
os³abione, niemal ¿adne, a katolickoæ bardzo niejasna i nieokrelona.
W Polsce wyznaniowy pluralizm sceny spo³ecznej dokonuje siê bardzo powoli.
Prawdopodobnie systematycznie wzrasta spo³eczne na ni¹ przyzwolenie. Je¿eli nawet liczebnoæ nowych ruchów religijnych i sekt w Polsce wyranie wzros³a, to
jednak liczba ich cz³onków niewiele zmieni³a doæ homogeniczn¹ strukturê wyznaniow¹ w naszym kraju. Stwarzaj¹ one jednak now¹ jakoæ na religijnym rynku
i zwiêkszaj¹ mo¿liwoæ wyboru opcji wyznaniowych. Statystyczna (instytucjonalna) przynale¿noæ katolicka w spo³eczeñstwie polskim jest powszechna, ale spo³ecznie  jak siê wydaje  zró¿nicowana, od pe³nej przynale¿noci, poprzez czêciow¹, do czysto formalnej. Nie zawsze deklaracja konfesyjnej przynale¿noci
przek³ada siê na postawy i zachowania podporz¹dkowane wymaganiom Kocio³a
katolickiego.

3. IDENTYFIKACJA KATOLIKÓW Z KOCIO£EM
We wspó³czesnym wiecie wszystko zmienia siê bardzo szybko. Przystosowanie siê do tej zmiennoci jest jakim imperatywem czasów dzisiejszych. „Niektórzy
obawiaj¹ siê, ¿e ta euforia spowodowana mobilnoci¹ rych³o opanuje ca³e nasze ¿ycie. Nix is fix (nic nie jest sta³e)  s³yszy siê czêsto. Luter mówi³ kiedy: «Stojê tutaj
i nie mogê inaczej». Natomiast dzisiejszy cz³owiek myli i mówi tak: «Stojê tutaj,
ale w ka¿dej chwili mo¿e byæ inaczej». Wszystko, co ma znamiona normy powszechnie wi¹¿¹cej, co zobowi¹zuje, wymaga sta³oci i wiernoci, jest odrzucane. Zmiennoæ i mobilnoæ staj¹ siê celem nadrzêdnym. Wygl¹da na to, ¿e wkrótce nikt
z nikim i z niczym nie bêdzie chcia³ siê wi¹zaæ: ani z parti¹ polityczn¹, ani z pra-
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codawc¹, ani z drugim cz³owiekiem, ani z religi¹, ani z Bogiem. By³by to jednak
równoczenie koniec wszystkiego, co przewidywalne i wi¹¿¹ce, a wiêc tak¿e wszelkich instytucji. Czy¿by wobec tego nadchodzi³y czasy absolutnych nomadów? (Zulehner 2006: 36).
Instytucje, które akcentuj¹ sta³oæ zobowi¹zañ swoich cz³onków, popadaj¹
w kryzys. „We wszystkich nowoczesnych spo³eczeñstwach ludzie odwracaj¹ siê od
instytucji: od partii, zwi¹zków zawodowych, tak¿e i od Kocio³ów. Na okrelenie
tego zjawiska u¿ywa siê czêsto zbyt pospiesznie pojêcia dezinstytucjonalizacji. Pojêcie to jednak nie oddaje w pe³ni tego, co siê rzeczywicie dzieje. Istotn¹ przyczyn¹
kryzysu dawnych instytucji jest coraz bardziej powszechne d¹¿enie wspó³czesnego
cz³owieka do samostanowienia. Ludzie nie chc¹, by kto z zewn¹trz (instytucja)
mówi³ im, jak maj¹ patrzeæ na ¿ycie i jak maj¹ ¿yæ. Chc¹ ¿yæ tak, jak sami uznaj¹ to
za s³uszne. To za sprawia, ¿e to, co proponuj¹ instytucje, podlega «wyborowi» ze
strony ludzi. Instytucje nie zostaj¹ odrzucone, ale stawiane przez nie wymagania
czêsto s¹ przyjmowane tylko czêciowo, czêciowo jednak te¿ odrzucane – niezale¿nie od tego, czy kto deklaruje przynale¿noæ do jakiej instytucji czy te¿ nie.
Instytucje maj¹ tradycyjnie sk³onnoæ do narzucania interpretacji i sposobów ¿ycia,
co k³óci siê z nastawieniem wspó³czesnego cz³owieka, który chce mieæ mo¿liwoæ
samodzielnego wyboru interpretacji i sposobu ¿ycia (Zulehner 2006: 110-111).
W sytuacji dezinstytucjonalizacji mo¿e dochodziæ do oddalenia siê, a nawet oziêbienia wzajemnych relacji miêdzy Kocio³em i wiernymi, a nawet do oddalenia siê
od niego. W samym Kociele rozpadaj¹ siê stare struktury spo³eczne, tworz¹ siê
nowe. Sami wierz¹cy nie chc¹ siê wi¹zaæ niejednokrotnie w sposób cis³y ze swoim
Kocio³em, identyfikuj¹ siê czêciowo lub nawet s¹ otwarci na inne opcje i tradycje
religijne. Socjolog niemiecki Karl Gabriel mówi o piêciu sektorach spo³ecznych
w Kociele niemieckim: 1) fundamentalistyczny, o nastawieniu restauracyjnym, nawi¹zuj¹cy do czasów przedsoborowych, zdecydowanie krytyczny wobec nowoczesnoci; 2) nastawiony na wspólnotê, który anga¿uje siê w prze¿ywanie ¿ycia kocielnego w miejscowej wspólnocie, jednak przez przyjmowanie wszystkich norm
kocielnych w ¿yciu prywatnym, zw³aszcza w kwestiach moralnoci seksualnej;
3) sektor ukrytego (rozproszonego) chrzecijañstwa, nastawiony zw³aszcza na prze¿ywanie w rodzinie (g³ównie ze wzglêdu na dzieci) wi¹t, takich jak Bo¿e Narodzenie czy uroczystoci zwi¹zane z chrztem i Pierwsz¹ Komuni¹ wiêt¹; 4) sektor formalnej organizacji kocielnej, a wiêc ludzie zwi¹zani z Kocio³em przez swoj¹ pracê;
5) sektor ruchów kocielnych, który mo¿na jeszcze podzieliæ z formalnego punktu
widzenia na grupy duchowo-charyzmatyczne oraz grupy polityczne w ramach tzw.
wspólnot podstawowych (Splett 1999: 8).
W rzeczywistoci spo³ecznej zaznacza siê wyrana zmiana (przejcie) od religijnoci zinstytucjonalizowanej do religijnoci na nowo kszta³towanej, z akcentem
na wolnoæ wyboru. Przyjmuje siê te prawdy wiary, które jednostce odpowiadaj¹.
Mo¿na ten proces okreliæ jako „deregulacjê religii zinstytucjonalizowanej, „rozbicie wiary albo przejcie od „silnego” do „s³abego modelu wiary (Hervieu-Léger
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2004: 25-31). W warunkach nasilaj¹cych siê w spo³eczeñstwie procesów dezinstytucjonalizacji i indywidualizacji istnieje spontaniczny, oddolny nacisk wywierany na
Koció³, by jednostkom pozostawiæ decyzjê okrelenia znaczenia religijnoci w ¿yciu i sposobów jej prze¿ywania. Nie wydaje siê, ¿e ten kryzys bêdzie szybko przezwyciê¿ony, ma on znamiona zjawiska „d³ugiego trwania.
Zmiany w religijnoci i kocielnoci zaznaczaj¹ siê tak¿e w spo³eczeñstwie polskim. Koció³ katolicki w Polsce przestaje byæ monopolist¹, coraz czêciej dzia³a na
rynku konkuruj¹cych ze sob¹ systemów propaguj¹cych okrelone style ¿ycia. Pe³na
identyfikacja z Kocio³em przestaje byæ oczywistoci¹ kulturow¹. W Polsce wiêcej
ludzi przynale¿y formalnie do Kocio³a ni¿ okrela siebie jako wierz¹cych. W badaniach monograficznych pojawiaj¹ siê ju¿ jednostki, a nawet grupy jednostek, deklaruj¹ce siê jako „wierz¹cy lub „chrzecijanie, nienale¿¹ce do jakiegokolwiek oficjalnego Kocio³a (Ró¿añska 1996: 90). Najczêciej jednak religijnoci¹ jest to, co
okrela Koció³ i przekazuje swoim autorytetem jako obowi¹zuj¹ce. Wielu jednak
katolików de facto wyra¿a swoj¹ wiarê w ró¿nych kszta³tach i formach, wed³ug w³asnego wyboru, na swój sposób. Oznacza sto, ¿e Koció³ traci  przynajmniej czêciowo  swoj¹ ekskluzywn¹ moc w okrelaniu zawartoci religijnej komunikacji.
Badania ogólnopolskie realizowane przez CBOS pozwalaj¹ w najogólniejszych
zarysach okreliæ poziom identyfikacji Polaków z Kocio³em katolickim. Wed³ug sonda¿u z lutego 2005 roku, przeprowadzonego przez CBOS, 10% badanych doros³ych
Polaków okreli³o siebie jako g³êboko wierz¹cych, 87% – jako wierz¹cych, 2% – jako
raczej niewierz¹cych i 1% – jako ca³kowicie niewierz¹cych. W ca³ej zbiorowoci badanych 7% deklarowa³o udzia³ w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu, 51% –
raz w tygodniu, 16% – jeden lub dwa razy w miesi¹cu, 17% – kilka razy w roku, 9%
– w ogóle nie bierze udzia³u w praktykach religijnych. W okresie 19 lat poziom praktyk religijnych Polaków niemal nie zmienia³ siê (stabilizacja). Zakorzenienie instytucjonalne przejawiaj¹ce siê w wierzeniach i praktykach religijnych nie zawsze przek³ada³o siê na stosunek do Kocio³a. W 2005 roku 58% badanych deklarowa³o pogl¹d
„jestem wierz¹cy i stosujê siê do wskazañ Kocio³a, 39% – „jestem wierz¹cy na swój
sposób i 3% – niewierz¹cy, niezdecydowany, inne identyfikacje.
W ostatnich latach odsetki identyfikuj¹cych siê z Kocio³em i wierz¹cych na
swój sposób pozostawa³y na wzglêdnie stabilnym poziomie. Identyfikowanie siê
z Kocio³em poprzez akceptacjê jego wskazañ by³o silnie skorelowane z zaanga¿owaniem siê w praktyki religijne, ale nawet wród praktykuj¹cych raz w tygodniu co
pi¹ta osoba podkrela³a swoj¹ niezale¿noæ w wierze od Kocio³a, a wród niepraktykuj¹cych czêciej ni¿ co dziesi¹ty przyznawa³ siê do wiêzi z Kocio³em (12%).
Identyfikacja z Kocio³em poprzez aprobatê jego wskazañ ró¿nicowa³a siê ze wzglêdu na zmienne demograficzne i spo³eczne, podobnie jak i religijnoæ w ogóle. Kobiety s¹ bardziej religijne ni¿ mê¿czyni, bardziej religijne s¹ osoby starsze, religijnoci sprzyja podstawowe wykszta³cenie, bardziej religijni s¹ mieszkañcy wsi,
szczególnie rolnicy. Podobne zale¿noci wystêpuj¹ w odniesieniu do identyfikacji
z Kocio³em, poprzez akceptacjê zasad wiary i norm g³oszonych przez Koció³
(Wciórka 2005: 1-4).
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Tabela 2. Identyfikacje Polaków z Kocio³em katolickim w latach 2000-2009
w wietle sonda¿y CBOS (dane w %)
Który z poni¿szych opisów
najbardziej pasuje
do Pana(i) sytuacji?

Wskazania respondentów wed³ug terminów badañ
III 00

X 03

II 05

V 05

IV 06

IV 07

V 09

Jestem wierz¹cy(a) i stosujê
siê do wskazañ Kocio³a
Jestem wierz¹cy(a) na swój
w³asny sposób
Nie mogê powiedzieæ, czy
jestem wierz¹cy(a) czy te¿ nie
Nie jestem wierz¹cy(a) i nie
interesujê siê tymi sprawami
Jestem niewierz¹cy(a),
poniewa¿ nauki Kocio³a
s¹ b³êdne
Inne odpowiedzi
Trudno powiedzieæ

56,7

53,9

57,6

65,9

62,9

55,0

53,2

39,6

42,8

39,0

31,5

31,8

39,3

41,1

1,3

1,0

0,6

0,8

1,7

2,4

1,6

0,7

0,6

1,0

0,4

1,7

1,4

2,0

0,4

0,6

0,4

0,1

0,8

0,4

1,1

0,5
0,8

0,7
0,4

1,2
0,1

1,1
0,1

1,0
0,1

0,8
0,7

0,6
0,4

Ogó³em

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

W latach 2000-2009 wskanik tych, którzy deklarowali stosowanie siê do wskazañ Kocio³a, utrzymywa³ siê  z wyj¹tkiem lat 2005-2006  na wzglêdnie sta³ym
poziomie, dotyczy to tak¿e tych, którzy prze¿ywali wiarê na swój sposób, przynajmniej czêciowo niezale¿nie od wp³ywów Kocio³a. Odchodzenie od religijnoci
kocielnej (zinstytucjonalizowanej) jest w Polsce procesem powolnym (Boguszewski 2009a: 5; Wciórka 2001: 10-12). Z kolei wskanik wierz¹cych na swój sposób
kszta³towa³ siê w granicach 30% – 40% i pozostawa³ na wzglêdnie stabilnym poziomie. W 2009 roku wskanik wierz¹cych na swój sposób zbli¿y³ siê do tego z pocz¹tku XXI wieku. Najwy¿sze wskaniki przywi¹zania do Kocio³a i jego nauki odnotowano w czasie ¿a³oby po mierci Jana Paw³a II. W porównaniu z 2005 rokiem
zwiêkszy³ siê odsetek niezdecydowanych, obojêtnych religijnie i niewierz¹cych
(wzrost o 3%).
W sonda¿u CBOS z maja 2009 roku poczucie wiêzi z Kocio³em (jestem wierz¹cy i stosujê siê do wskazañ Kocio³a) by³o wy¿sze wród kobiet (60%) ni¿ mê¿czyzn (45%); ni¿sze wród osób w wieku 18-24 lat (43%) ni¿ w wieku 65 lat
i wiêcej (73%); wy¿sze na wsi (66%) ni¿ w miastach powy¿ej 500 tys. mieszkañców
(34%); wy¿sze u osób z wykszta³ceniem podstawowym (66%) ni¿ z wykszta³ceniem
wy¿szym (49%); wy¿sze wród pochodz¹cych z rodzin, w których dochód na jedn¹
osobê wynosi³ do 500 z³ (57%) ni¿ powy¿ej 1500 z³ (36%); wy¿sze wród praktykuj¹cych kilka razy w tygodniu (85%) ni¿ wród w ogóle niepraktykuj¹cych (12%);
wy¿sze wród osób o pogl¹dach prawicowych (59%) ni¿ centrowych (48%) i lewicowych (33%) (Wciórka 2009: 21 i 37). Wed³ug tego sonda¿u „niezale¿noæ swojej
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wiary od Kocio³a, jej subiektywnoæ, czêciej od innych podkrelaj¹ badani praktykuj¹cy zaledwie kilka razy w roku oraz w ogóle niepraktykuj¹cy, o lewicowych pogl¹dach politycznych, mieszkañcy du¿ych i wielkich miast, badani najlepiej sytuowani, redni personel i technicy, robotnicy wykwalifikowani, kadra kierownicza
i specjalici z wy¿szym wykszta³ceniem, a tak¿e bezrobotni, mê¿czyni i – co nale¿y wyranie podkreliæ  m³odzi respondenci (w wieku od 25 do 34 lat) (Boguszewski 2007: 1-2).
Wyniki dotycz¹ce identyfikacji z Kocio³em uzyskiwane w badaniach CBOS
potwierdzaj¹ sonda¿e innych instytutów badania opinii publicznej. Wed³ug sonda¿u
TNS OBOP z listopada 2006 roku, zrealizowanego na zlecenie Centrum Myli Jana
Paw³a II, 96% badanych Polaków bêd¹cych w wieku 15 lat i wiêcej uznawa³o siê za
wierz¹cych. Dzielili siê oni na tych, którzy wierz¹ i stosuj¹ siê do wskazañ swojego
Kocio³a (59%), i na tych, którzy wierz¹ na swój sposób (37%); 2% – niewierz¹cy,
2% – niepotrafi¹cy okreliæ swojego stosunku do wiary. Warto dodaæ, ¿e 56% badanych uczêszcza³o regularnie (w ka¿d¹ niedzielê) do kocio³a, 23% – raz w miesi¹cu,
10% – tylko na Bo¿e Narodzenie i Wielkanoc, 5% – raz w roku lub rzadziej, 4% –
nigdy, 2% – trudno powiedzieæ (Centrum Myli Jana Paw³a II 2007: 9-10).
Wród doros³ych warszawiaków badanych w maju 2007 roku w ramach sonda¿u „Barometr Warszawski, 46% optowa³o w okreleniu siebie za twierdzeniem: „jestem wierz¹cy i stosujê siê do wskazañ mojego Kocio³a/wyznania (dla chrzecijan
stosowano formu³ê „Koció³, dla wyznawców innych religii „wyznanie). Nieco
mniej ankietowanych wybra³o twierdzenie: „jestem wierz¹cy, ale na swój sposób
(45%). Jako niewierz¹cy deklarowa³o siê 6% badanych i 4% – niezdecydowani
w sprawach wiary (trudno powiedzieæ; „nie wiem). Wskaniki wierz¹cych wed³ug wskazañ Kocio³a i wierz¹cych na swój sposób wyrównywa³y siê (dane uzyskane w Centrum Myli Jana Paw³a II).
Z socjologicznego punktu widzenia szczególnie interesuj¹ca jest kategoria okrelaj¹cych siebie jako wierz¹cych na swój sposób. Wierz¹ oni w to, co uwa¿aj¹ za
prawdziwe i co im subiektywnie odpowiada. W obrêbie tej wiary znajduj¹ siê pewne
dogmaty wziête z religii i interpretowane w sposób zgodny z nauk¹ Kocio³a, inne
mog¹ byæ interpretowane w indywidualny sposób. Czêæ zaleceñ i nakazów Kocio³a nie mieci siê w ich kodeksie religijnym. Osoby wskazuj¹ce na malej¹ce znaczenie religii w swoim ¿yciu (ale nierezygnuj¹ce z niej ca³kowicie), powo³uj¹ siê
zazwyczaj na zra¿enie siê do Kocio³a pod wp³ywem negatywnych postaw duchowieñstwa lub na w³asne dowiadczenia ¿yciowe. W sumie od jednej trzeciej do
dwóch pi¹tych Polaków preferuje identyfikacjê: „jestem wierz¹cy na swój sposób,
podkrelaj¹c pewn¹ niezale¿noæ od Kocio³a i w³asn¹ autonomiê w sprawach wiary
(Koció³ z wyboru). Wyranie ponad po³owa badanych Polaków identyfikuje siê
z nauk¹ Kocio³a, co wiadczy niew¹tpliwie o specyfice religijnoci w spo³eczeñstwie polskim.
W pluralistycznych spo³eczeñstwach Kocio³y chrzecijañskie funkcjonuj¹ na
zró¿nicowanym rynku religijnym, na którym „klienci poszukuj¹ coraz to nowych
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ofert i propozycji religijnych, sporód których wybieraj¹  ich zdaniem  najlepsze.
Tworz¹ siê tak¿e postawy, które Grace Davie nazywa „wiar¹ bez przynale¿noci
(Davie 1994). S¹ to wierz¹cy, tak¿e wierz¹cy chrzecijanie, którzy nie s¹ cz³onkami
jakiegokolwiek Kocio³a czy wspólnoty wyznaniowej. W niektórych krajach europejskich wiêcej ludzi deklaruje siê jako wierz¹cy ni¿ jako cz³onkowie Kocio³a. Doæ
czêsto mówi siê o kryzysie Kocio³ów, które jako przednowoczesna forma racjonalnoci musz¹ podlegaæ kryzysowi, a nawet rozpadowi, w miarê postêpów modernizacyjnych. Równoczenie obserwuje siê na prze³omie wieków, a nawet nieco ju¿ wczeniej, wzrost zainteresowañ religi¹ albo przynajmniej jej pewnymi aspektami, tyle
¿e na marginesie albo poza tradycyjnymi Kocio³ami. Nowe formy religijnoci przybieraj¹ ró¿norodne kszta³ty, czêsto objawiaj¹ siê jako zainteresowanie duchowoci¹,
ezoteryk¹, New Age. Czerpi¹ one nowe idee religijne czy duchowe z ksi¹¿ek, telewizji, Internetu czy bezporednich kontaktów (seminaria, konferencje, poradnie).
Tworzy siê co, co mo¿na nazwaæ mod¹ na duchowoæ.
Dokonuj¹ce siê zmiany w relacjach do religii i religijnoci nie ujawniaj¹ siê
w wyranym zwrocie w kierunku wiêzi z Kocio³em (kocielnoæ), wrêcz przeciwnie, pog³êbia siê jeszcze dystans wobec religii zinstytucjonalizowanych. Osoby, które odchodz¹ od kocielnych form religijnoci, we w³asnym zakresie poszukuj¹ sensu
¿ycia, duchowoci, osobowej i pog³êbionej religijnoci, nie s¹ one ju¿ cz³onkami
Kocio³a, lecz raczej klientami korzystaj¹cymi  wed³ug w³asnych potrzeb  z us³ug
Kocio³ów czy innych form zorganizowanych religii (przemiana od cz³onka do klienta) (Hellemans 2005: 28-30).

4. RELIGIJNOÆ BEZ KOCIO£A W OPINII POLAKÓW
W spo³eczeñstwach zachodnich  mimo znacznych postêpów sekularyzacyjnych  wiêkszoæ Europejczyków formalnie identyfikuje siê z jakim Kocio³em.
Równoczenie wskaniki cz³onkostwa kocielnego powoli spadaj¹, podobnie jak
i te dotycz¹ce religijnoci kocielnej (np. praktyki, etyka chrzecijañska). Je¿eli
nawet kryzys Kocio³ów jest „komunikowalny, powiela siê we wci¹¿ nowych pokoleniach Europejczyków, to z drugiej strony nie brak dowodów na to, ¿e religia
powoli powraca do sfery publicznej jako jeden z wa¿nych aktorów spo³eczeñstwa
obywatelskiego (Knoblauch 2008: 3-8). Pozycja Kocio³ów w spo³eczeñstwach
zachodnich jest interpretowana przez socjologów w zró¿nicowany sposób, niekiedy kontrowersyjnie. Zgoda istnieje co do tego, ¿e utrwalaj¹ siê postawy zdystansowania wobec Kocio³ów chrzecijañskich. „Obecnie mamy jednak do czynienia
z ca³¹ generacj¹ m³odych Europejczyków, kobiet i mê¿czyzn, którzy wychowali
siê bez ¿adnej to¿samoci religijnej i religijnej edukacji. W wielu miejscach Europy ³añcuch zbiorowej chrzecijañskiej pamiêci zosta³ zerwany i po raz pierwszy
w historii jestemy wiadkami narodzin spo³eczeñstw postchrzecijañskich (Casanova 2008: 88). Nikt nie jest spo³ecznie piêtnowany, je¿eli nie wyra¿a swojej
wiary w kocielny sposób.
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Wed³ug francuskiego historyka chrzecijañstwa Jeana Delumeau, który zauwa¿a
w Europie Zachodniej ruch polegaj¹cy na wycofywaniu siê z instytucji religijnych,
szanse na utrzymanie siê religii bez Kocio³ów nie s¹ znaczne. Na pytanie, czy mo¿emy mieæ religiê bez Kocio³a, odpowiada: „Osobicie nie s¹dzê, poniewa¿ relacja
miêdzy cz³owiekiem a sacrum nawi¹zuje siê w czasie i przestrzeni, a wiêc krystalizuje siê w liturgiach, rytua³ach, tekstach. I nie wydaje mi siê, ¿eby te liturgie, rytua³y i teksty mog³y zostaæ po prostu zast¹pione jak¹ bezporedni¹ ³¹cznoci¹ miêdzy
cz³owiekiem a Bogiem. Religia bez Kocio³a wydaje mi siê w istocie religi¹ bez
sacrum, pust¹ i ja³ow¹ (Jaka przysz³oæ dla chrzecijañstwa 2009: 67). W rzeczywistoci spo³ecznej takie postawy (religijnoæ bez Kocio³a) kszta³tuj¹ siê, nawet
je¿eli nie maj¹ one powszechnego zasiêgu i uprawomocnienia.
Zakotwiczenie instytucjonalne religijnoci, przejawiaj¹ce siê w wiêziach, jakie
³¹cz¹ ludzi wspó³czesnych z Kocio³ami, nie oznacza, ¿e nie wyobra¿aj¹ sobie oni
religijnoci bez Kocio³a. Nawet wród tych, którzy wierz¹ i praktykuj¹ w sposób
wrêcz ortodoksyjny, mo¿na odnaleæ takich, którzy przypisuj¹ sobie prawo do indywidualnego wyboru sporód wartoci i norm religijnych. Zachowuj¹ siê oni trochê
jak konsumenci „szwedzkiego sto³u, wybieraj¹cy sporód dostêpnych potraw te,
które przypadaj¹ im najbardziej do gustu i smaku. Miêdzy jednostk¹ i jej wiar¹ Koció³ niekoniecznie musi pe³niæ rolê porednika. Aprobata religijnoci bez Kocio³a
mo¿e wskazywaæ na malej¹cy wp³yw struktur w³adzy kocielnej na transformacje
indywidualnej religijnoci.
Koció³ katolicki w Polsce usi³uje nie ulegaæ procesom liberalizacji i nie dostosowuje swoich wymagañ wobec wierz¹cych i aprobowanych form religijnoci do
subiektywistycznych potrzeb ludzi wspó³czesnych, kosztem wiernoci tradycji. Stara siê utrzymaæ swoj¹ dotychczasow¹ to¿samoæ Kocio³a masowego i zarazem religijnoæ kocieln¹ w wiadomoci i zachowaniach wiernych. Niemniej i w spo³eczeñstwie polskim mo¿na zaobserwowaæ procesy prywatyzacji czy indywidualizacji,
w których akcentuje siê osobisty kontakt z Bogiem, niezaporedniczony przez Koció³. W badaniach socjologicznych realizowanych przez orodki kocielne próbuje
siê ustaliæ stosunek katolików do Kocio³a jako wspólnoty wiary (lud Bo¿y) i Kocio³a jako instytucji, zak³adaj¹c, ¿e respondenci bêd¹ w wiêkszym stopniu identyfikowaæ siê z Kocio³em jako ludem Bo¿ym ni¿ z Kocio³em jako instytucj¹. Jakkolwiek nie wiemy dok³adnie, jakie treci kojarzy³y siê badanym z okreleniami
„Koció³ jako lud Bo¿y i „Koció³ jako instytucja, to uzyskane wyniki s¹ doæ
interesuj¹ce. W tabeli 3 podajemy wyniki badañ ogólnopolskich zrealizowanych
w latach 1988-2005 przez Orodek Sonda¿y Spo³ecznych OPINIA (dane uzyskane
od ks. dra hab. S³awomira H. Zarêby).
W odpowiedzi na pytanie o mo¿liwoæ bycia religijnym bez Kocio³a jako
wspólnoty prawie po³owa badanej m³odzie¿y wybra³a rozwi¹zanie potwierdzaj¹ce
tak¹ mo¿liwoæ, a nieco mniej ni¿ trzecia czêæ j¹ odrzuca³a. Ci drudzy wyra¿ali
przekonanie o koniecznoci powi¹zania religijnoci z uczestnictwem we wspólnocie
wierz¹cych. Perspektywy bycia religijnym bez Kocio³a jako wspólnoty czêciej
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Tabela 3. Bycie religijnym bez Kocio³a w opinii m³odzie¿y (dane w %)
,,Czy Twoim zdaniem, mo¿na byæ cz³owiekiem religijnym bez:
Kategorie
odpowiedzi

Kocio³a jako ludu Bo¿ego

Kocio³a jako instytucji

1988

1998

2005

1988

1998

2005

Tak

27,3

46,3

48,8

66,5

62,6

65,5

Nie

54,0

30,7

28,4

13,0

15,3

14,6

Trudno powiedzieæ

16,8

22,5

22,2

16,9

21,3

17,9





0,2





1,4

1,9

0,5

0,4

3,6

0,7

0,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nie dotyczy
Brak odpowiedzi
Ogó³em

aprobowali ch³opcy ni¿ dziewczêta, m³odzie¿ studencka ni¿ ucz¹ca siê w szko³ach
rednich, m³odzie¿ z miast ni¿ mieszkaj¹ca na wsi (Zarêba 2008a: 64; Mariañski
1991: 38-39). Deklarowany pogl¹d o mo¿liwoci bycia religijnym poza wspólnot¹
wierz¹cych wiadczy o kszta³towaniu siê dystansu wobec Kocio³a jako zorganizowanej religii.
Porównanie wypowiedzi m³odzie¿y polskiej w trzech przekrojach czasowych
dowodzi, ¿e w zakresie mo¿liwoci bycia religijnym poza wspólnot¹ wierz¹cych (bez
Kocio³a jako ludu Bo¿ego) pogl¹dy badanych zmieni³y siê znacznie i uk³ada³y siê
w pewn¹ liniê wzrostow¹: od 27,3% w 1988 roku, do 48,8% – w 2005 roku. W tym
samym czasie wskanik tych, którzy wyranie ³¹czyli religijnoæ z przynale¿noci¹
do wspólnoty kocielnej, zmniejszy³ siê o 25,6%, co wskazuje na wyran¹ zmianê
w pogl¹dach m³odzie¿y ucz¹cej siê w szko³ach rednich lub studiuj¹cej na wy¿szych
uczelniach. Prawie po³owie badanej m³odzie¿y nie przeszkadza³a pewna separacja
religijnoci od Kocio³a jako wspólnoty, co mo¿na by interpretowaæ jako tendencjê
do autonomicznego decydowania o profilu w³asnej religijnoci (wiara na „swój sposób). W latach 1988-2005 zmieni³y siê wyranie pogl¹dy m³odzie¿y polskiej w kierunku szerszej aprobaty mo¿liwoci bycia cz³owiekiem religijnym bez przynale¿noci do Kocio³a jako wspólnoty wiernych.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e pogl¹d o mo¿liwoci bycia religijnym bez przynale¿noci do Kocio³a jako instytucji uzyska wy¿sz¹ aprobatê. „Stwierdzenia typu «jestem wierz¹cy bez Kocio³a», czyli bez przynale¿noci do jego struktur, nie nale¿¹
dzi do rzadkoci. W dobie s³abn¹cej wiêzi z instytucj¹ Kocio³a rzymskokatolickiego zachodzi potrzeba obserwowania tego zjawiska, zw³aszcza, ¿e przyczyn tego stanu rzeczy jest z pewnoci¹ wiele, na przyk³ad nieskrêpowana mo¿liwoæ zabierania
g³osu na temat Kocio³a rzymskokatolickiego, medialna ocena jego funkcjonariuszy,
a i niekiedy krytyka jego nauczania oraz struktur administracyjnych, to tylko niektóre z nich (Zarêba 2008b: 177).
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W odpowiedzi na pytanie, czy mo¿na byæ religijnym bez Kocio³a jako instytucji, ujawni³a siê w latach 1988-2005 stabilnoæ opinii. Oko³o dwie trzecie ankietowanych uznaje tak¹ mo¿liwoæ i tylko co siódma zdecydowanie j¹ wyklucza. Mimo
zachodz¹cych zmian w dalszym ci¹gu wyranie rzadziej m³odzie¿ uznaje mo¿liwoæ
bycia religijnym bez Kocio³a jako ludu Bo¿ego ni¿ Kocio³a jako instytucji (ró¿nica 16,7%). Prawie dwie trzecie badanych deklaruje pogl¹d, ¿e religijnoæ nie musi
wynikaæ z przynale¿noci do Kocio³a instytucjonalnego. Ci, którzy ³¹cz¹ religijnoæ z kocielnoci¹, s¹ w zdecydowanej mniejszoci. W 1998 roku odpowied
twierdz¹c¹, ¿e mo¿na byæ cz³owiekiem religijnym bez Kocio³a jako instytucji, czêciej wybiera³a m³odzie¿ studencka, mê¿czyni, osoby pochodz¹ce z du¿ych aglomeracji miejskich, z rodzin, w których matki legitymowa³y siê wykszta³ceniem wy¿szym oraz osoby luno zwi¹zane z religi¹ lub niewierz¹ce (Zarêba 2003: 292).
W 2005 roku starsi wiekiem respondenci czêciej wyra¿ali przekonanie o mo¿liwoci bycia religijnym bez Kocio³a jako instytucji ni¿ m³odsi wiekiem. „Jeszcze
wiêksza ró¿nica powsta³a miêdzy respondentami urodzonymi na wsi i w miastach.
Do religijnoci nieodzowny okazuje siê Koció³ w sensie instytucji jedynie dla ponad 20% mieszkañców wsi i tylko dla 13% z mniejszych miast oraz dla jedynie 11%
z miast wiêkszych. Ró¿nica najznaczniejsza dotyczy poziomu wykszta³cenia ojców
respondentów: blisko 72% dzieci ojców dobrze wykszta³conych, 67% rednio wykszta³conych, a tylko niespe³na 61% s³abo wykszta³conych  deklaruje mo¿liwoæ
bycia religijnym nawet przy braku Kocio³a zorganizowanego instytucjonalnie (Zarêba 2008a: 65-66).
W badaniach socjologicznych zrealizowanych w Warszawie w 2003 roku oko³o
58% badanych ze szkó³ rednich i m³odzie¿y akademickiej deklarowa³o pogl¹d, ¿e
mo¿na byæ cz³owiekiem religijnym bez ³¹cznoci z Kocio³em instytucjonalnym,
a 17% by³o przeciwnego zdania. Pozostali wybierali odpowied „trudno powiedzieæ
b¹d pytanie ich nie dotyczy³o. „Porównuj¹c te wyniki z wynikami ogólnopolskimi,
trudno nie dostrzec nasuwaj¹cego siê podobieñstwa, mianowicie w badaniach ogólnopolskich odsetek takich osób by³ równie wysoki i tylko nieco wy¿szy ni¿ na terenie Warszawy (rednio o 7 pkt procentowych). Niezale¿nie od tej ró¿nicy mo¿na
powiedzieæ, ¿e w przekonaniu m³odzie¿y zarówno z terenu Warszawy, jak i ca³ego
kraju, Koció³ katolicki w sensie instytucjonalnym nie jest nieodzowny do uznawania siebie za osobê religijn¹. Ten utrzymuj¹cy siê dystans wobec instytucji Kocio³a
mo¿e kszta³towaæ now¹ postawê rozumian¹ jako model «katolika bez Kocio³a»
(Zarêba 2008a: 71-72).
Wród studentów wybranych uczelni woj. pomorskiego (Gdañsk, Starogard
Gdañski) w 2004 roku ujawni³ siê doæ krytyczny stosunek do Kocio³a katolickiego
i to nie tylko na p³aszczynie zaufania spo³ecznego, ale i w odniesieniu do niego
jako instytucji religijnej. Stosunek do Kocio³a ilustruj¹ nastêpuj¹ce zaakceptowane
twierdzenia: moja religijnoæ jest tylko i wy³¹cznie moj¹ prywatn¹ spraw¹  82,4%;
sam konstruujê mój w³asny kodeks moralny i etyczny  76,0%; w ci¹gu ostatnich
kilkunastu lat instytucja Kocio³a straci³a w spo³eczeñstwie na znaczeniu  70,1%;
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uwa¿am, ¿e w najbli¿szym czasie bêdziemy mieli do czynienia z powolnym odchodzeniem od Kocio³a rzymskokatolickiego  67,6%; do pomylenia jest religia bez
Kocio³a  58,1%; Koció³ nie ma prawa ingerowaæ w moj¹ religijnoæ  54,9%;
uwa¿am, i¿ wspó³czesny Koció³ rzymskokatolicki w Polsce prze¿ywa wewnêtrzny
i g³êboki kryzys  54,3%; Koció³ jako organizacja religijna nie jest mi potrzebny
do rozwoju duchowego  50,5%; Koció³ nie ma prawa ingerowaæ w moj¹ moralnoæ  50,3%; budujê swoj¹ wiarê w oparciu o nauczanie Kocio³a rzymskokatolickiego  41,8%; mój stosunek do Kocio³a rzymskokatolickiego w Polsce jest negatywny  35,6%; w najbli¿szych latach Koció³ i religia utrzymaj¹ swoje znaczenie
w spo³eczeñstwie  25,7%; w swojej wierze opieram siê na instytucji, jak¹ jest Koció³  24,3%; przysz³oæ Kocio³a rzymskokatolickiego w Polsce widzê negatywnie  22,3% (Dêbski 2005: 431-432).
Gimnazjalici z Kalisza i okolic w 2001-2004 oceniali mo¿liwoæ bycia religijnym bez Kocio³a jako wspólnoty religijnej i bez Kocio³a jako instytucji. W ca³ej
zbiorowoci gimnazjalistów 52,0% badanych twierdzi³o, ¿e cz³owiek mo¿e byæ religijny poza wspólnot¹ religijn¹ (Koció³ jako Lud Bo¿y), pozostali mniej lub bardziej
zdecydowanie wykluczali tak¹ mo¿liwoæ (38,2%) lub nie mieli wyrobionego zdania na ten temat (6,8%) lub nie udzielili odpowiedzi (3,0%). W wiêkszym zakresie
akcentowano mo¿liwoæ bycia religijnym poza instytucjonalnymi ramami Kocio³a
(bez Kocio³a jako instytucji). W ca³ej zbiorowoci gimnazjalistów 62,1% badanych
akceptowa³o tak¹ mo¿liwoæ, 29,6% – odrzuca³o, 5,3% – nie mia³o zdania i 3,0% –
nie udzieli³o odpowiedzi. Wiêkszoæ badanych gimnazjalistów uwa¿a³a, ¿e cz³owiek,
jeli chce, to mo¿e byæ religijny bez pomocy i ingerencji Kocio³a  jako wspólnoty
wierz¹cych i jako instytucji (Baniak 2008: 204-205).
Wed³ug badañ socjologicznych w Niemodlinie i w Nysie w 2006 roku, przeprowadzonych w dwóch gimnazjach i liceach ogólnokszta³c¹cych, 98,6% ankietowanych zadeklarowa³o siê jako katolicy, 46,3% jako uczêszczaj¹cy w ka¿d¹ niedzielê
do kocio³a. Na pytanie, czy mo¿na wierzyæ bez chodzenia do kocio³a, 73,1% ankietowanych odpowiedzia³o twierdz¹co, 13,1% – przecz¹co i 13,8% – nie mia³o zdania w tej sprawie. W ca³ej zbiorowoci gimnazjalistów i licealistów z dwóch miast
Polski 83,0% badanych zaakceptowa³o twierdzenie, ¿e ka¿dy musi sam odkryæ, co
to jest wiara; 20,0% – prawdziwie wierz¹cych/ religijnych ludzi mo¿na spotkaæ tylko w Kocio³ach. Jakkolwiek wiêkszoæ badanej m³odzie¿y uczêszcza³a do kocio³a
mniej lub bardziej regularnie (7,5% – nie uczêszcza w ogóle), to równoczenie wiêkszoæ sporód nich wyra¿a³a przekonanie, ¿e do rozwoju wiary nie jest konieczne
uczestnictwo w praktykach religijnych. Przeprowadzone przez tê sam¹ autorkê porównawcze badania w Vechta (Niemcy) wskaza³y na znacz¹ce ró¿nice miêdzy m³odzie¿¹ polsk¹ i niemieck¹ (92,7% – mo¿na wierzyæ bez chodzenia do kocio³a;
96,0% – ka¿dy musi sam odkryæ, co to jest wiara; 3,2% – prawdziwie wierz¹cych
mo¿na spotkaæ tylko w Kocio³ach) (Kucharski 2006: 167-170 i 212-214).
Pogl¹d, ¿e mo¿na byæ religijnym bez Kocio³a, jest prawdopodobnie mniej upowszechniony wród doros³ych Polaków. W badaniach z czerwca 2008 roku, zreali-
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zowanych w ramach European Value Survey, Polacy ustosunkowali siê do nastêpuj¹cego twierdzenia: „Proszê u¿yæ tej skali, aby okreliæ, na ile prawdziwe wydaje siê
Panu (i) poni¿sze stwierdzenie: Mam swoje sposoby komunikowania siê z Bogiem,
nie potrzebujê do tego Kocio³a czy mszy. Wed³ug skali od 1 (zupe³nie nieprawdziwe) do 5 (ca³kowicie prawdziwe) uzyskano wskaniki: 15,0%, 14,2%, 25,4%, 18,9%,
20,5% (4,1% badanych nie mia³o zdania w tej sprawie i 1,9% nie udzieli³o odpowiedzi). Wyranie mniej badanych Polaków uzna³o porednictwo Kocio³a w kontaktach
z Bogiem (29,2%) ni¿ tych, którzy radz¹ sobie bez tego porednictwa (39,4%)
i jeszcze mniej tych, którzy zajêli w omawianej sprawie stanowisko porednie
(25,4%) (informacje uzyskane od prof. Aleksandry Jasiñskiej-Kani).
Aprobata bycia religijnym bez Kocio³a jako instytucji, a zw³aszcza bez Kocio³a jako Ludu Bo¿ego, mo¿e wiadczyæ o kszta³towaniu siê postaw autonomicznego decydowania o w³asnej religijnoci, nawet je¿eli nie w ka¿dym przypadku oznacza to pe³n¹ aprobatê religii bez Kocio³a instytucjonalnego (religijnoæ zindywidualizowana, sprywatyzowana, pozakocielna). Z porównania odpowiedzi na obydwa
pytania wynika, ¿e m³odzie¿ polska bardziej ceni Koció³ jako wspólnotê Ludu Bo¿ego ni¿ Koció³ jako instytucjê. Mniej ni¿ po³owa ankietowanych uwa¿a, ¿e mo¿na
byæ cz³owiekiem religijnym bez Kocio³a w wymiarach teologicznych i oko³o dwie
trzecie  w wymiarach instytucjonalnych. Tylko nieliczni domagaj¹ siê do realizacji
religijnoci instytucjonalnych wymiarów Kocio³a. Religijnoæ i kocielnoæ nie s¹
 wed³ug opinii wiêkszoci m³odzie¿y  z sob¹ cile zwi¹zane. Tego typu postawy
mog¹ sprzyjaæ ró¿nego rodzaju niewiernociom wobec instytucji kocielnych w ¿yciu codziennym, ale te¿ stymulowaæ tolerancjê dla wyznaniowej odmiennoci i niezinstytucjonalizowanych form religijnoci.
Dystans ludzi m³odych wobec Kocio³a jako instytucji jest w Polsce znacznie
mniejszy ni¿ w krajach zachodnich, np. w Niemczech (Wippermann, Calmbach 2008:
535-675). Wielu m³odych ludzi  tak¿e i w Polsce  próbuje kszta³towaæ swoj¹ wiarê na w³asny sposób, wed³ug w³asnej re¿yserii, a nie wed³ug oczekiwañ i nakazów
Kocio³a (Koció³ majsterkowiczów, „mentalnoæ majsterkowicza, „biografia
majsterkowicza). W ka¿dym razie nie przyjmuj¹ oni w sposób bezdyskusyjny i bezwzglêdny „dziedzictwa wiary Kocio³a. Towarzyszy temu przekonanie, ¿e cz³owiek
powinien sam dochodziæ do w³asnych przekonañ religijnych, niezale¿nie od jakiegokolwiek Kocio³a i religijnych tradycji (detradycjonalizacja kocielna). Oznacza
to przechodzenie od uznawania zewnêtrznych autorytetów do aprobaty jedynie autorytetu wewnêtrznego, który pozwala konstruowaæ w³asne wierzenia, praktyki, moralne zasady i regu³y.
Byæ mo¿e przepowiadanie i nauczanie Kocio³a, jego jêzyk i symbole nie trafiaj¹ do przekonania czêci m³odzie¿y polskiej, byæ mo¿e czêæ tej m³odzie¿y nie wierzy ju¿ w kompetencje Kocio³a do ¿yciowego zajmowania siê Bogiem, a jego wizja
spraw religijnych nie odpowiada duchowym poszukiwaniom wspó³czesnego cz³owieka, albo ¿e nie jest on potrzebny do nawi¹zywania relacji z Bogiem (Lesch 2005:
90). Procesy indywidualizacji religijnoci i os³abienia wiêzi z Kocio³em nie s¹ tak
wyranie dostrzegalne wród doros³ych Polaków. Zmiany w wiadomoci katolików
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polskich dokonuj¹ siê w ma³o spektakularny sposób, niemniej rzeczywicie i  byæ
mo¿e  w sposób nieodwracalny, przynajmniej w najbli¿szej przysz³oci. Procesy
os³abienia religijnoci kocielnej s¹ ju¿ dostrzegalne w spo³eczeñstwie polskim.

UWAGI KOÑCOWE
W spo³eczeñstwie polskim dominuj¹c¹ wspólnot¹ religijn¹ jest Koció³ katolicki, socjologicznie rzecz bior¹c  ma on w dalszym ci¹gu cechy Kocio³a ludowego.
Mniejszoci wyznaniowe w Polsce obejmuj¹ ponad 3% ogó³u spo³eczeñstwa i wykazuj¹ prawdopodobnie lekk¹ tendencjê wzrostow¹. Stanowi¹ one pewn¹ alternatywê dla katolików, którzy w rodzimym wyznaniu nie znajduj¹ zaspokojenia swoich
potrzeb religijnych. Pojawienie siê na „scenie religijnej” wielu nowych zorganizowanych grup religijnych o odmiennych wierzeniach i praktykach sprawia, ¿e mo¿na
mówiæ o pocz¹tkach pluralizacji religijnej w spo³eczeñstwie polskim, nie prze³amuj¹cej jednak w sposób zasadniczy homogenicznoci wyznaniowej. Trudno jest ustaliæ wskanik osób bezwyznaniowych. Ponad po³owa badanych Polaków deklaruje,
¿e realizuje swoj¹ religijnoæ wed³ug wskazañ i oczekiwañ Kocio³a, ale wielu doros³ych Polaków, a wiêkszoæ w rodowiskach m³odzie¿owych, wyobra¿a sobie bycie
religijnym poza instytucjonalnymi ramami Kocio³a.
Przynale¿noæ do Kocio³a katolickiego nabiera szczególnego znaczenia w perspektywie wy³aniaj¹cego siê spo³eczeñstwa pluralistycznego. Po 1989 roku nie nast¹pi³o za³amanie siê zaufania do Kocio³a (socjologiczny fenomen tzw. liskiego
stoku). Socjologowie nie odnotowuj¹ wyranych zmian in minus w polskiej religijnoci, a Koció³ katolicki jest w dalszym ci¹gu Kocio³em zdecydowanej wiêkszoci Polaków, do pewnego stopnia pozostaje Kocio³em ogólnonarodowym. Tak¿e
wskaniki formalnego cz³onkostwa w Kociele katolickim i wskaniki wierz¹cych
nie ró¿ni¹ siê od siebie w sposób zasadniczy, co nie wskazuje jeszcze na kszta³towanie siê tzw. religii zastêpczej (vicarious religion), gdy ma³o aktywna czy nawet nieaktywna religijnie wiêkszoæ wspiera i akceptuje to, co czyni religijnie zaanga¿owana mniejszoæ (Davie 2007: 126-128).
W tym kontekcie warto przypomnieæ s³owa kard. Josepha Ratzingera: „Bêdziemy musieli zaakceptowaæ straty, ale zawsze pozostaniemy otwartym Kocio³em. Koció³ nie mo¿e byæ zamkniêta grup¹, która wystarcza sobie samej. Musimy byæ misyjni przede wszystkim w tym sensie, ¿e bêdziemy ukazywaæ spo³eczeñstwu
wartoci, które powinny konstytuowaæ jego sumienie  wartoci, które stanowi¹ fundament jego egzystencji pañstwowej i rzeczywicie ludzkiej wspólnoty spo³ecznej.
W tym sensie z pewnoci¹ nadal bêdzie siê toczyæ bój o Koció³ ogólnonarodowy,
którym niegdy by³  i którym w niektórych krajach pozostanie, a w innych na powrót siê stanie. Koció³ bêdzie siê wdawa³ w sprawy prawodawstwa i przypomina³
ludzkiej wspólnocie spo³ecznej o niezmiennych wartociach. Albowiem prawo przepada jako prawo, gdy brak mu spójnych fundamentów etycznych (Bóg i wiat 2005:
408). Ani Koció³ triumfuj¹cy i zadowolony z siebie, ani Koció³ ustawicznie narze-

42

JANUSZ MARIAÑSKI

kaj¹cy na wiat i bez wizji optymistycznej, lecz otwarty na duchowe potrzeby wiernych i odzyskuj¹cy moraln¹ odwagê dzia³ania jest Kocio³em przysz³oci.
Katolicyzm polski podlega i bêdzie podlega³ mniej lub bardziej radykalnym
przemianom, w kierunku os³abienia pewnych sektorów religijnoci i kocielnoci
oraz wzmocnienia innych. Ryzykowne by³oby programowanie rozmiarów ilociowych tego zjawiska. Z pewnoci¹ Koció³ przysz³oci musi byæ Kocio³em „wielog³osowym, pluralistycznym, „wielosektorowym, otwartym na innych i z innymi
(a nie przeciw innym). Koció³ jako instytucja i wspólnota „d³ugiego trwania zmienia
siê powoli (ci¹g³oæ w zmiennoci), a nawet silne wp³ywy modernizacji spo³eczno-gospodarczej nie musz¹ oddzia³ywaæ bezporednio na zmiany w sferze wartoci
id¹ce w tym samym kierunku, tj. sekularyzacji religii i moralnoci. Spo³eczeñstwo
polskie mo¿e i w przysz³oci utrzymaæ swój nieco odrêbny system wartoci religijno-moralnych, pozostaj¹c „przypadkiem szczególnym” czy unikalnym w Europie.
Koció³ nie jest instytucj¹ wy³¹cznie us³ugow¹, przystosowuj¹c¹ siê do gustów
swoich konsumentów (zmieniaj¹ siê oczekiwania, zmieniamy siê i my; „nasza filozofi¹ jest spe³nienie wszystkich twoich ¿yczeñ). Jest przede wszystkim instytucj¹
religijn¹, porednicz¹c¹ miêdzy ludmi i Bogiem, niemniej jego misja rozgrywa siê
w konkretnym rodowisku spo³ecznym, w okrelonych uwarunkowaniach spo³eczno-kulturowych. Postawy i uznawane wartoci wród jego wyznawców musz¹ byæ
dostrzegane, analizowane, wyjaniane i interpretowane. Zmieniaj¹ce siê formy przynale¿noci do Kocio³a s¹ ju¿ dzisiaj dla niego wa¿nym wyzwaniem i apelem
o autentyczny dialog miêdzy duchowieñstwem i laikatem w spo³ecznoci kocielnej.
Miêdzy Kocio³em „nakazów i Kocio³em „ofert istnieje bogata gama rozwi¹zañ
porednich.
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STRESZCZENIE
Podejmuj¹c szerokie zagadnienie przynale¿noci do Kocio³a, wybieramy tylko niektóre
z kwestii dotycz¹cych spo³ecznej kondycji Kocio³a w Polsce. Zwrócimy uwagê na statystyczn¹
przynale¿noæ Polaków do Kocio³a katolickiego, na identyfikacjê z Kocio³em (pe³n¹, czêciow¹,
brak identyfikacji) oraz opinie o mo¿liwoci bycia religijnym bez Kocio³a. Przeanalizowane dane
empiryczne z badañ socjologicznych i sonda¿y opinii publicznej pozwol¹ na sformu³owanie kilku
zaleceñ socjotechnicznych i pastoralnych.
W spo³eczeñstwie polskim dominuj¹c¹ wspólnot¹ religijn¹ jest Koció³ katolicki, socjologicznie rzecz bior¹c  ma on w dalszym ci¹gu cechy Kocio³a ludowego. Mniejszoci wyznaniowe
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w Polsce obejmuj¹ ponad 3% ogó³u spo³eczeñstwa i wykazuj¹ prawdopodobnie lekk¹ tendencjê
wzrostow¹. Stanowi¹ one pewn¹ alternatywê dla katolików, którzy w rodzimym wyznaniu nie znajduj¹ zaspokojenia swoich potrzeb religijnych. Pojawienie siê na scenie religijnej wielu nowych
zorganizowanych grup religijnych o odmiennych wierzeniach i praktykach sprawia, ¿e mo¿na mówiæ o pocz¹tkach pluralizacji religijnej w spo³eczeñstwie polskim, nie prze³amuj¹cej jednak w sposób zasadniczy homogenicznoci wyznaniowej. Trudno jest ustaliæ wskanik osób bezwyznaniowych. Ponad po³owa badanych Polaków deklaruje, ¿e realizuje swoj¹ religijnoæ wed³ug wskazañ
i oczekiwañ Kocio³a, ale wielu doros³ych Polaków, a wiêkszoæ w rodowiskach m³odzie¿owych
wyobra¿a sobie bycie religijnym poza instytucjonalnymi ramami Kocio³a.

S³owa kluczowe
zmieniaj¹ca siê przynale¿noæ do Kocio³a, identyfikacja z Kocio³em,
bycie religijnym bez Kocio³a, rekomendacje duszpasterskie

SUMMARY
The article deals mainly with the following two issues: Church affiliation in Poland and some
selected aspects of Church social conditions in Poland. Based on analysis of the sociological data,
we propose some recommendations for improvement of pastoral ministry. Today Roman Catholics
are the major religious community in Polish society, and from a sociological point of view the
Roman Catholic Church still exhibits many so-called „folk church” characteristics. Minority
religions in Poland consist a slightly over 3% of the total population, and the tendency of Poles to
join these other religions is increasing. Essentially they present an alternative to those Catholics
who are not fully satisfied as members of their original Church. Emergence of numerous new
religious denominations on the „religious scene” is an indication of the beginning of religious
pluralization in Polish society, and this unremarkably breaks up the prevailing pattern of religious
homogeneity. It is difficult to index of non-religious persons in Poland, however. Although more
than half of surveyed Poles remain faithful to the teachings of the Church, at the same time, a lot of
mature people, especially youth feel comfortable being religious outside of the institutional
framework of the Roman Catholic Church.

Key Words
changing Church affiliation, identification with the Church, being religious without Church,
recommendations for pastoral ministry
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Pasywny czy aktywny aktor ¿ycia religijnego?
Catholic laity in Poland. A passive or active actor of religious life?
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Chrystusa wród ludzi, je¿eli wraz z hierarchi¹ nie istnieje i nie pracuje autentyczny laikat.
SWII, Dekret o dzia³alnoci misyjnej Kocio³a, 21

WPROWADZENIE
Zagadnienie wspó³pracy pomiêdzy dwiema zbiorowociami, sk³adaj¹cymi siê na
spo³ecznoæ chrzecijañsk¹  duchowieñstwem i osobami wieckimi  by³o jednym
z kluczowych tematów podczas dyskusji Soboru Watykañskiego II. Wprawdzie zasygnalizowany tu podzia³ na duchownych i wieckich, jest – jak zauwa¿a Gerard
Fransen  podzia³em g³ównie natury kanonistycznej i teologicznej (Fransen 1992:
43), wci¹¿ jeszcze utrzymuje siê w wiadomoci spo³ecznej. Przed laty Eugeniusz
Weron, w swojej ksi¹¿ce powiêconej roli laikatu w ¿yciu posoborowego Kocio³a,
nada³ jej symptomatyczny tytu³ Budzenie olbrzyma. W zamyle autora wskazuje ona
na ogromn¹ zbiorowoæ wiernych wieckich, katolicki laikat, który stanowi olbrzymi¹ wiêkszoæ cz³onków Kocio³a, bo 99%, w stosunku do odsetka ksiê¿y i zakonników oraz cz³onków tzw. instytutów wieckich  tylko 1% (Weron 1995: 7). W myl
postanowieñ soborowych, te dwie zbiorowoci zosta³y na nowo zaproszone, a wrêcz
zobowi¹zane, do bliskiej wspó³pracy, która w ci¹gu d³ugich stuleci znacznie os³ab³a.
Ujmuj¹c rzecz obrazowo, mamy przed sob¹ starotestamentow¹ parê, Goliata i Dawida, którzy choæ zmagaj¹ siê ze sob¹, to jednak nie w celu wyeliminowania przeciwnika, a raczej wspó³dzia³ania dla dobra obu stron.
Na uwagê zas³uguje tu jeszcze jedna kwestia, mianowicie swoiste napiêcie miêdzy duchowieñstwem a laikatem, poniewa¿ ich powo³ania s¹ ró¿ne, ale cel powinien
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byæ ten sam: uwiêcanie i ewangeliczne przeobra¿anie wiata. Jak wiadomo, w tych
codziennych, wspólnych poczynaniach nierzadko pojawiaj¹ siê (w przesz³oci równie¿) rozbie¿noci, a nawet konflikty wynikaj¹ce z ró¿nicy pogl¹dów na przeobra¿aj¹cy siê wiat i sposoby rozwi¹zywania zwi¹zanych z tym wyzwañ. W sytuacji, gdy
tempo zmian spo³ecznych przybiera na sile, osi¹gniêcie wspólnego stanowiska nie
nale¿y do ³atwych spraw. Nierzadko górê bierze kontestacja, zw³aszcza gdy s¹ zagro¿one interesy w³asne. Pluralistyczne i staj¹ce siê coraz bardziej nowoczesnym
spo³eczeñstwo polskie nie jest wolne od tych trudnoci, wystêpuj¹cych zarówno na
poziomie makro, jak i mikrostruktur spo³eczno-eklezjalnych.
Maj¹c wiadomoæ, ¿e zasygnalizowany temat jest niezwykle obszerny, nale¿y
skupiæ uwagê na tych zagadnieniach, które ujawni¹ pola wspó³dzia³ania laikatu
i duchowieñstwa w przesz³oci i obecnie. Maj¹c to na uwadze, niniejsze opracowanie bêdzie siê sk³adaæ z rysu historycznego, ukazuj¹cego zmianê pozycji laikatu
w ¿yciu Kocio³a, nastêpnie zostan¹ przedstawione formy anga¿owania siê osób
wieckich w dzia³alnoæ Kocio³a w Polsce, i wreszcie bêd¹ ukazane przeszkody
wystêpuj¹ce w ich partnerskim wspó³dzia³aniu.

1. SPOJRZENIE W PRZESZ£OÆ
Zanim przejdziemy do ukazania wspó³czesnych pól wspó³pracy pomiêdzy laikatem i duchowieñstwem w Polsce, wydaje siê wskazane dokonaæ krótkiego przegl¹du historii owej wspó³pracy na przestrzeni blisko dwóch tysiêcy lat. Inaczej mówi¹c, chc¹c ukazaæ, co dzia³o siê z laikatem przed Soborem Watykañskim II  traktowanym tu jako linia graniczna, a zarazem jako wa¿ny impuls w procesie jego
budzenia i dowartociowania  zachodzi koniecznoæ ukazania jego pozycji w przesz³oci. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e zjawisko wspó³istnienia wystêpowa³o zawsze,
niejako z natury rzeczy, ale kwestia wspó³pracy, dialogu i zwierzchnoci przybiera³a
ró¿ne postaci.
Z zachowanych przekazów wiadomo, ¿e w pierwszych wiekach Kocio³a udzia³
laikatu w budowaniu nowej spo³ecznoci ludzi ochrzczonych i wyznawców Chrystusa by³ niezwykle znacz¹cy, aktywny i ofiarny, a¿ do mêczeñstwa. Powstaj¹ce
gminy chrzecijañskie s¹ przyk³adami dobrze zorganizowanych grup religijnych
z charyzmatycznymi przywódcami. Powiêcenie siê  pomimo przeladowañ  dla
nowej idei, dla wspólnoty i troska o m³ody przecie¿ Koció³ wyzwala³o niespotykany dynamizm, po³¹czony z niespotykan¹ gorliwoci¹. Nie oznacza to, ¿e nie dochodzi³o do ró¿nicy zdañ i to niekiedy doæ powa¿nych, mimo ¿e nie by³o jeszcze wyranego zró¿nicowania w strukturach gminy ze wzglêdu na wykonywan¹ misjê
i pe³nione funkcje.
Z czasem powstawa³o coraz wiêcej wspólnot, których nie wszyscy cz³onkowie
byli zaanga¿owani w równym stopniu w dzie³o chrystianizacji i pomoc dla innych,
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ale te struktury wieckich domaga³y siê ju¿ rozbudowania. Jean Gaudemet podaje,
¿e od III w. organizacja kocielna ju¿ odró¿nia kler (z jego trzema istotnymi stopniami: diakonów, kap³anów biskupów) od rzeszy wieckich (Gaudemet 1987: 6).
W pierwszych wiekach biskupi byli wybierani zarówno przez wieckich, jak i duchownych, a ci pierwsi, w sytuacjach szczególnych, mogli równie¿ udzielaæ sakramentu chrztu. Za panowania Teodozjusza I chrzecijañstwo staje siê religi¹ pañstwow¹ i uprzywilejowan¹, co skutkuje instytucjonalizacj¹ struktur kocielnych i pog³êbianiem siê rozbie¿noci miêdzy duchowieñstwem i laikatem. Jako przyk³ad mo¿e
pos³u¿yæ sprzeciw biskupów wobec d¹¿eñ hierarchii wieckiej do powo³ywania duchowieñstwa przed trybuna³y s¹dów wieckich (Ambro¿y, biskup Mediolanu w IV w.).
Uczestnictwo wieckich w pracach administracyjnych, w nauczaniu i niekiedy g³oszeniu kazañ, w rozdzielaniu konsekrowanego chleba, nale¿a³o do zwyczajnych zadañ laikatu do koñca V wieku. Od tego czasu mo¿na zauwa¿yæ stopniowe pozbawianie go wymienionych funkcji. Od VI wieku rozpocz¹³ siê proces powiêkszaj¹cy
rozdzia³ miêdzy duchowieñstwem i laikatem (Gaudemet 1987: 15). wieckim pozosta³a nadal  jak podaje Alexandre Faivre  pewna misja ad extra, polegaj¹ca na
tym, ¿e na równi z duchownymi s¹ zapraszani do udzia³u w misyjnym trudzie Kocio³a (Faivre 1992: 42).
Wypowied jednego z papie¿y w okresie redniowiecza oddaje znakomicie ówczesny stosunek hierarchii Kocio³a do wiernych wieckich, czyli Innocentego III
(XII wiek), który podczas IV Soboru Laterañskiego w 1215 roku mia³ powiedzieæ:
wieccy maj¹ obowi¹zek s³uchania, a nie w³adzê rz¹dzenia. Rozdwiêk narasta³
wiêc coraz bardziej, zawê¿aj¹c pola wspó³pracy. Okres redniowiecza nale¿y rozpatrywaæ w wietle ówczesnego prawa kanonicznego, które ogranicza³o siê g³ównie do
spraw zwi¹zanych z wêz³em ma³¿eñskim, informuj¹c o prawach przys³uguj¹cych
osobom wieckim w tej materii.
Antonio Garcia y Garcia, powo³uj¹c siê na zbiór Decretales, wymienia prawa,
jakie przys³ugiwa³y wówczas osobom wieckim: prawo do zawarcia ma³¿eñstwa
z wszystkimi obowi¹zkami i ograniczeniami, prawo do sakramentów, do sporadycznego uczestnictwa w synodach oraz mo¿liwoæ stowarzyszania siê w organizacjach
wieckich, na przyk³ad w zakonach tercjarzy, które mog³y otrzymywaæ przywileje
stanu zakonnego. To tylko nieliczne przyk³ady praw, wród których odnajdujemy
wskazania dotycz¹ce dzieci i kobiet. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w tym czasie laikat utraci³ przys³uguj¹ce mu dawniej prawo do uczestnictwa w wyborze biskupów
(Garcia y Garcia 1987: 17-18). Podobn¹ opiniê formu³uje E. Weron, pisz¹c, ¿e od
redniowiecza do czasów nowo¿ytnych aktywnoæ laikatu by³a coraz mniejsza, na
co z³o¿y³y siê ró¿ne przyczyny. Odpowiedzialnoæ za rozwój Kocio³a przejê³o prawie ca³kowicie duchowieñstwo i dopiero oko³o po³owy XIX wieku, w zwi¹zku
z naporem laicyzacji i odnow¹ misyjn¹ Kocio³a, zaczê³a siê ponownie budziæ odpowiedzialnoæ ludzi wieckich za Koció³ (Weron 1995: 7).
Sobór Trydencki (1545-1563) jeszcze bardziej ograniczy³ udzia³ osób wieckich
w sprawowaniu funkcji, a zw³aszcza czynnoci liturgicznych: sakramentów i s³u¿by
liturgicznej. Tylko w wyj¹tkowych i uzasadnionych sytuacjach osoba wiecka, mê¿-
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czyzna lub kobieta, mog³a udzieliæ chrztu, a w sytuacji zagro¿enia mierci¹ nieæ
wiatyk umieraj¹cym. Dalsze postêpuj¹ce ograniczenia, trwaj¹ce po dzieñ dzisiejszy
sprawi³y, ¿e tylko osoba duchowna mo¿e udzieliæ sakramentu namaszczenia chorych i byæ szafarzem sakramentu pokuty. Jednak nie tylko w czynnociach liturgicznych, lecz tak¿e w dziedzinie administracyjnej zmniejsza³ siê udzia³ laikatu. Jeli po
Soborze Trydenckim personel w organach w³adzy papieskiej sk³ada³ siê jeszcze
z wielu wieckich, to z czasem ich liczba coraz bardziej mala³a. Wprawdzie wieccy
nie zniknêli ca³kowicie z Kurii, ale ich wp³ywy nabra³y przede wszystkim charakteru politycznego. Mimo i¿ z czasem nast¹pi³o ca³kowite wycofanie siê wieckich
z uczestnictwa w instancjach soborowych, to jeszcze w Soborze Trydenckim uczestniczyli przedstawiciele szlachty i ambasadorowie cesarscy. Po próbie ustanowienia
konstytucyjnej w³adzy papieskiej (1848) rola laikatu zosta³a prawie ca³kowicie zmarginalizowana (Imbert 1992: 62-63).
Jean Imbert trafnie zauwa¿a, ¿e po Soborze Trydenckim ustawodawstwo wieckie i duchowne w stosunku do Kocio³a katolickiego, a tak¿e do innych religii, rozwija³o siê dwiema drogami. Po pierwsze, stopniowo znosi³o ono wszelkie rozró¿nienia miêdzy duchownymi i wieckimi, nie rezerwuj¹c ¿adnego przywileju dla kleru,
po drugie za, wzmocni³o i poszerzy³o tradycjê hierarchiczn¹, która przyznawa³a
duchow¹ i prawn¹ wy¿szoæ duchowieñstwa w dziedzinie wiary, a tak¿e w sferze
spo³eczno-politycznej (Imbert 1992: 74).
Na uwagê zas³uguje tu Sobór Watykañski I, którego obrady toczy³y siê w drugiej po³owie XIX wieku (1869-1870). Sesje tego soboru odbywa³y siê w wyj¹tkowo
trudnym okresie politycznym w Europie  by³ to czas wojny francusko-pruskiej,
a wojska w³oskie zdoby³y Rzym. W takich okolicznociach Sobór zosta³ zawieszony, a jego jedynym, wa¿nym efektem koñcowym by³o og³oszenie dogmatu o nieomylnoci papie¿a w kwestiach wiary i moralnoci. Sobór, ju¿ bez uczestnictwa osób
wieckich, a zw³aszcza oficjalnych przedstawicieli rz¹dów europejskich, ukaza³ postêpuj¹cy rozdzia³ sfery duchowej i wieckiej.
Uogólniaj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e od VI do po³owy XIX wieku nastêpowa³ ci¹g³y spadek anga¿owania siê laikatu w ¿ycie Kocio³a, a niekiedy wrêcz jego biernoæ,
niewynikaj¹ca wszak¿e z niechêci do wspó³pracy, a raczej z systematycznego ograniczania mo¿liwoci aktywnego dzia³ania. Ograniczenia te dotyczy³y udzia³u w administracji kocielnej, jak i w pos³udze duchowej, wspó³uczestnictwa w liturgii, aktywnoci spo³ecznej i kulturowej (Imbert 1992: 62). Autor twierdzi, ¿e „Za pomoc¹ aktów
prawnych o ró¿nym charakterze  listów, dekretów wiêtego Oficjum, encyklik, deklaracji arcybiskupów i biskupów  w³adza kocielna uwiadamia³a wieckim, ¿e
zamierza byæ jedynym dysponentem ich zaanga¿owania w dzia³alnoæ spo³eczn¹
i polityczn¹, zw³aszcza, gdy pewne punkty doktryny religijnej by³y zagro¿one przez
ukryte za³o¿enia filozoficzne doktryny politycznej” (Imbert 1992: 71).
Wyran¹ lini¹ graniczn¹  jak wczeniej zaznaczono  na p³aszczynie relacji
duchowieñstwo – laikat sta³ siê Sobór Watykañski II i lata pontyfikatów papie¿y
Paw³a VI i Jana Paw³a II. Dowodem na to s¹ zw³aszcza takie dokumenty, jak: Kon-
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stytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium, Dekret o apostolstwie wieckich
Apostolicam actuositatem (dalej: DA) czy adhortacja Christifideles laici. W ci¹gu
swojego pontyfikatu papie¿ Jan Pawe³ II przywo³ywa³ uchwa³y soborowe i podkrela³ potrzebê dialogu. Uczestnicy Soboru, w tym tak¿e wieccy specjalici ró¿nych
dziedzin, nie tylko w dziedzinie teologii, wypracowali dokumenty, które da³y pocz¹tek aktywizacji laikatu w dziele misyjnym Kocio³a, za symptomatycznym okaza³
siê zapis mówi¹cy: Koció³ bez pomocy wieckich nieomal nie móg³by byæ obecny
i aktywny (DA, 1). Ponadto zdawano sobie sprawê, ¿e przeobra¿enia spo³eczno-kulturowe oraz polityczne na wiecie domagaj¹ siê zaanga¿owania wszystkich ludzi 
bez wyj¹tku na pozycjê spo³eczno-zawodow¹  w dzie³o budowania jednego Ludu
Bo¿ego. Zwrócono uwagê na potrzebê odbudowania wspó³pracy miêdzy duchowieñstwem i laikatem na poziomie parafii oraz przywrócenia wieckich do licznych funkcji, jakie pe³nili w pierwszych wiekach chrzecijañstwa, a których póniej zostali
pozbawieni. Mowa jest o tym w innym miejscu tego¿ dokumentu: wieccy, wspó³pracuj¹c we w³aciwy sposób z hierarchi¹, przynosz¹ swoje dowiadczenie i przyjmuj¹ odpowiedzialnoæ za kierownictwo tymi organizacjami, za rozeznanie warunków, w jakich ma siê prowadziæ dzia³alnoæ duszpastersk¹ Kocio³a, oraz za planowanie i realizacjê programu dzia³ania (DA, 20). E. Weron pisa³: Wed³ug Soboru
Watykañskiego II i nauki Jana Paw³a II, ludzie wieccy w Kociele nie mog¹ i nie
powinni byæ traktowani jedynie jako przedmiot duszpasterskiej troski duchowieñstwa, ale jako wiadomy i wolny podmiot partnerskiej wspó³pracy i wspó³odpowiedzialnoci w realizowaniu nadrzêdnego i wspólnego celu, którym jest ewangelizacja” (Weron 1999: 148).

2. PRZYK£ADY ZAANGA¯OWANIA RELIGIJNEGO LAIKATU W POLSCE
Do czasu Soboru Watykañskiego II pozycja polskiego laikatu w stosunku do
Kocio³a instytucjonalnego nie ró¿ni³a siê niczym szczególnym od sytuacji w innych krajach. Do wybuchu II wojny wiatowej i jaki czas po niej, religijnoæ katolików w Europie mo¿na okreliæ jako zrytualizowan¹, a niekiedy nawet bezrefleksyjn¹. Trzeba dodaæ, ¿e ten typ religijnoci w niektórych regionach Europy wci¹¿ siê
jeszcze utrzymuje, co wynika³o w du¿ej mierze z hierarchicznej wizji Kocio³a,
w którym wierni s¹ podporz¹dkowani duchowieñstwu. W Polsce masowe uczestnictwo w uroczystociach religijnych by³o dodatkowo wiadectwem po³¹czenia wiary
i patriotyzmu narodu. Dobrze rozwiniêty ruch pielgrzymkowy ukazywa³ przywi¹zanie katolików do miejsc kultu, które dla wielu mia³y zawsze szczególn¹ wartoæ (np.
Czêstochowa, Licheñ). Koció³ wiêc jest okrelany jako „ludowy”, o takich cechach,
jak: integracja, masowoæ, tradycjonalizm, rytualizm, ekspansywnoæ, opiekuñczoæ
(zob. Piwowarski 1996: 268).
Jednak przynale¿noæ do ruchów, wspólnot i organizacji katolickich w okresie
miêdzywojennym, a tak¿e i póniej, nigdy nie posiada³a wymiaru masowoci, to za
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upowa¿nia do twierdzenia o przewadze pasywnoci nad aktywnoci¹ polskiego laikatu. Wprawdzie okres powojenny, w ówczesnej sytuacji spo³eczno-politycznej,
sprzyja³ anga¿owaniu siê katolików wieckich w nieformalnych ruchach religijnych
(np. duszpasterstwo akademickie, m³odzie¿owy ruch oazowy), choæ i to nie spe³nia³o
oczekiwañ polskiego Episkopatu. Ponadto, postanowienia Soboru Watykañskiego II,
dotycz¹ce w³¹czania osób wieckich w ¿ycie Kocio³a, by³y wprowadzane w Polsce
wyj¹tkowo ostro¿nie, co wynika³o w du¿ej mierze z uwarunkowañ Kocio³a
w pañstwie komunistycznym i z reakcji na to kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
W sytuacji powszechnej powci¹gliwoci ze strony hierarchii kocielnej i braku stymulatorów, wszystko to prowadzi³o do nik³ej aktywnoci polskiego laikatu, czego
przyk³adem jest niewielki jego udzia³ w Akcji Katolickiej oraz w katolickich grupach, ruchach i wspólnotach religijnych.
W tym kontekcie interesuj¹ca jest historia Akcji Katolickiej. Nazwa tej organizacji, posiadaj¹cej wieloletni¹ (lata 30. XX wieku) tradycjê, nie jest jednoznaczna
i od samego pocz¹tku swego istnienia budzi³a liczne polemiki. Weron pisze, ¿e
„We wspó³czesnym nazewnictwie przez Akcjê Katolick¹ rozumiemy zorganizowan¹
dzia³alnoæ katolików wieckich. Chodzi tu o tak¹ zorganizowan¹ dzia³alnoæ, która
 w cis³ej wspó³pracy z hierarchi¹  bezporednio zmierza do realizacji apostolskiego celu Kocio³a (Weron 1995: 221). Pocz¹tki tej organizacji siêgaj¹ XIX
wieku, kiedy podjêto próbê budzenia inicjatyw obronnych przeciwko niebezpiecznym  z kocielnego punktu widzenia – pr¹dom i tendencjom wieckim. Wtedy powstaj¹ liczne organizacje we W³oszech, w Niemczech, a potem w Hiszpanii i Meksyku. Powo³anie Stowarzyszenia Katolickiej M³odzie¿y we W³oszech, zatwierdzone przez papie¿a Piusa IX w 1868 roku, jest odczytywane przez wielu jako
pocz¹tek Akcji Katolickiej we W³oszech. Z czasem zaczê³y powstawaæ inne katolickie organizacje (Weron 1995: 222). W okresie miêdzywojennym episkopaty Holandii, Polski (1926), Czechos³owacji i Jugos³awii uzna³y, ¿e Akcjê Katolick¹ stanowi¹ istniej¹ce ju¿ wczeniej w tych krajach organizacje katolickie (Weron 1995:
224). W gruncie rzeczy mamy wiêc do czynienia z organizacj¹ mocno zró¿nicowan¹, skupiaj¹c¹ m³odych i starszych, mê¿czyzn i kobiety, reprezentuj¹cych ró¿ne zawody i zainteresowania.
W okresie miêdzywojennym polska Akcja Katolicka przyjê³a model w³oski
(scentralizowany), na co mia³y wp³yw podobieñstwa sytuacji spo³eczno-politycznej
oraz wyrana przewaga religijnoci ludowej i masowej, przy równoczesnym i to
widocznym niedoborze religijnie wykszta³conych elit. Do Akcji Katolickiej w³¹czono Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej, Zjednoczenie Kobiet oraz Zwi¹zek Katolicki i Ligê Katolick¹. Jako datê narodzin Akcji Katolickiej przyjmuje siê 1930 rok
wraz z ustanowieniem jej siedziby w Poznaniu, na czele której stan¹³ biskup
Stanis³aw Adamski (Weron 1995: 227-228). W 1934 roku opracowano statuty i regulaminy stowarzyszeñ Akcji Katolickiej, co jeszcze bardziej upodobni³o j¹ do modelu w³oskiego.
Okres II wojny wiatowej uniemo¿liwi³ dzia³alnoæ i rozwój Akcji Katolickiej,
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a sytuacja polityczna po 1945 roku w Polsce nie pozwala³a na jej reaktywowanie.
Mimo ¿e Sobór Watykañski II zwróci³ uwagê na potrzebê uaktywniania Akcji Katolickiej we wszystkich krajach, jako organizacji skupiaj¹cej osoby wieckie, w Polsce
przez d³ugie lata próby te nie przynosi³y skutku. Dekret o apostolstwie wieckich
stanowi, i¿ Akcjê Katolick¹ tworz¹ wspólnoty i organizacje posiadaj¹ce cel apostolski,
do których osoby wieckie wnosz¹ swoje dowiadczenie, przyjmuj¹ odpowiedzialnoæ za kierownictwo i prowadz¹ dzia³alnoæ pod przewodem hierarchii (DA, 20).
W tym duchu próbowano skupiæ katolików wieckich i zachêciæ do dzia³ania apostolskiego na podobieñstwo innych stowarzyszeñ katolickich o podobnym statusie.
Dopiero od 1993 roku mo¿na mówiæ o wznowieniu dzia³alnoci Akcji Katolickiej. W statutach tej organizacji czytamy: Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem
katolików wieckich, którzy w zorganizowanej formie najcilej wspó³pracuj¹ z hierarchi¹ kocieln¹ w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kocio³a. Celem Akcji
Katolickiej jest pog³êbianie formacji chrzecijañskiej oraz organizowanie bezporedniej wspó³pracy katolików wieckich z hierarchi¹ kocieln¹ w prowadzeniu misji
apostolskiej Kocio³a. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pog³êbienie ¿ycia
religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartociami ewangelicznymi ¿ycia spo³ecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kocio³a, a zw³aszcza reagowanie na
zagro¿enia wiary i moralnoci chrzecijañskiej, kszta³cenie dzia³aczy katolickich
i wychowanie ich do aktywnoci w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym, kulturalnym
i politycznym. Akcja Katolicka mo¿e prowadziæ: a) dzia³alnoæ owiatow¹ i wychowawcz¹, b) dzia³alnoæ kulturaln¹ i informacyjno-wydawnicz¹, c) dzia³alnoæ
dobroczynn¹, d) dzia³alnoæ turystyczno-sportow¹, e) dzia³alnoæ gospodarcz¹
(http://www.ak.org.pl/index1.php?id=2, 20 XI 2009).
Badania socjologiczne z ostatnich lat, zarówno te o zasiêgu ogólnopolskim, jak
i lokalnym (diecezjalnym), dostarczaj¹, niestety, ma³o optymistycznych informacji
w tym zakresie. Przede wszystkim potwierdzaj¹ one niewielk¹ wiedzê ludzi na temat istnienia w parafiach struktur Akcji Katolickiej i jeszcze mniejsz¹ o warunkach
przynale¿noci do niej. Wioletta Szymczak podaje, ¿e Akcja Katolicka w Polsce
liczy obecnie oko³o 35 tysiêcy cz³onków (Szymczak 2004: 7). W porównaniu z danymi z okresu miêdzywojennego, mo¿na mówiæ o powa¿nym regresie  zarówno
w zaanga¿owaniu, jak i wspó³pracy pomiêdzy laikatem i duchowieñstwem. Przyk³ady ni¿ej ukazane potwierdzaj¹ ten pogl¹d.
Z badañ socjologicznych przeprowadzonych w 1998 roku przez Orodek Sonda¿y Spo³ecznych OPINIA wynika, ¿e wiedza na temat Akcji Katolickiej jest faktycznie niewielka. Na pytanie „Czy w Pana(i) parafii istnieje Akcja Katolicka?”,
tylko 28% ogó³u badanych doros³ych Polaków wybra³o odpowied tak. Sporód
tych, którzy dali tak¹ odpowied, jedynie po³owa wiedzia³a o celach, jakie sobie
wytycza ta organizacja. El¿bieta Firlit podaje, ¿e Mamy do czynienia z postrzeganiem Akcji Katolickiej g³ównie jako organizacji dobroczynnej, zajmuj¹cej siê dzia³alnoci¹ pomocow¹ na rzecz osób pozostaj¹cych w materialnym niedostatku czy
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te¿ osób ¿yj¹cych na marginesie lokalnej spo³ecznoci (Firlit 2001: 130-132).
Z badañ przeprowadzonych kilka lat póniej przez ten sam Orodek, ale na terenie archidiecezji ³ódzkiej, na identycznie sformu³owane pytanie, mianowicie o obecnoæ Akcji Katolickiej na terenie parafii, odpowied twierdz¹c¹ wyrazi³o ju¿ tylko
14,4% ogó³u doros³ych respondentów (Gudaszewski 2002: 98-99). Jednak nale¿y
pamiêtaæ, ¿e poziom religijnoci w tej archidiecezji nale¿y do najni¿szych i to najprawdopodobniej przek³ada siê równie¿ na wiedzê o istnieniu tej organizacji. Z kolei, wiedza o istnieniu Akcji Katolickiej w parafiach archidiecezji warszawskiej,
gdzie poziom religijnoci jest równie¿ niski, okaza³a siê nieco wiêksza ni¿ w archidiecezji ³ódzkiej. Tutaj co czwarty badany (25,1%) przyznawa³, ¿e s³ysza³ o jej istnieniu. Jak zauwa¿a jednak Wojciech wi¹tkiewicz: Akcja Katolicka nie jest, jak
dot¹d, bardziej znacz¹c¹ instytucj¹ organizuj¹c¹ ¿ycie religijno-spo³eczne w parafiach archidiecezji warszawskiej. S³abo oddzia³uje na ludzi m³odych, a wród starszych te¿ nie znajduje wiêkszego zainteresowania (wi¹tkiewicz 2006: 200).
Kolejny przyk³ad, tym razem pochodz¹cy z badañ socjologicznych przeprowadzonych wród m³odzie¿y szkolnej i akademickiej z terenu Warszawy, dowodzi, ¿e
wiedza o Akcji Katolickiej wród tej grupy spo³ecznej jest marginalna. Tu odnotowano najni¿szy wskanik wiedzy o przynale¿noci do Akcji Katolickiej, który wyniós³ zaledwie 2,4% ogó³u badanych (Firlit 2005: 183). Mo¿na tylko przypuszczaæ,
¿e ucz¹ca siê i studiuj¹ca m³odzie¿ najprawdopodobniej nie pozyskuje wiadomie
wiedzy na temat tej organizacji i st¹d tak niskie w niej uczestnictwo.
Z najnowszych badañ Orodka CBOS wynika, ¿e w 2008 roku co pi¹ty badany odnotowywa³ istnienie Ko³a Akcji Katolickiej (20%) na terenie swojej parafii.
Okazuje siê jednak, ¿e w porównaniu z 2005 rokiem, sporód parafialnych mikrostruktur sprzyjaj¹cych wspó³dzia³aniu wieckich z ksiê¿mi w kszta³towaniu ¿ycia
parafialnego, zasz³y w tej dziedzinie niekorzystne zmiany, co objawi³o siê spadkiem o 4 punkty procentowe (Wciórka 2008).
Widaæ zatem, ¿e zarówno wiadomoæ istnienia, jak i faktyczna przynale¿noæ
(choæby m³odzie¿y) do Akcji Katolickiej, s¹ niewielkie. Okazuje siê, ¿e Akcja Katolicka dla wielu katolików jest organizacj¹ zupe³nie nieznan¹, a jeli ju¿ o niej s³yszeli, nie znaj¹ jej celów i zadañ oraz struktury organizacyjnej. Dlatego te¿ nie odczuwaj¹ potrzeby udzia³u w jej strukturach; mo¿liwe, ¿e nie s¹ równie¿ zachêcani
do wstêpowania w szeregi tej organizacji.
Nieco inaczej kszta³tuje siê sytuacja grup i wspólnot religijnych, najczêciej przyparafialnych, które zrzeszaj¹ ju¿ nieco wiêcej cz³onków. Wiele z nich posiada d³ug¹
i utrwalon¹ w czasie tradycjê, a przy tym nierzadko uczestnictwo to posiada charakter
wielopokoleniowy. Wed³ug Leszka Gajosa, wspólnota religijna to trwa³a forma ¿ycia
zbiorowego, oparta na silnej wiêzi psychicznej miêdzy jednostkami, powsta³a na gruncie podzielanego przez wszystkich systemu wierzeñ i praktyk religijnych. Przynale¿noæ do wspólnoty pozwala w jej obrêbie zaspokajaæ potrzeby religijne. Jednostki,
uczestnicz¹c we wspólnocie religijnej, s¹ przygotowane do podporz¹dkowania swoich
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dzia³añ nakazom i normom religijnym podzielanym przez wszystkich cz³onków,
a wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych dogmatów wiary (Gajos 2004: 456).
Uczestnictwo w ró¿nych religijnych wspólnotach katolickich, zrzeszaj¹cych
zarówno doros³ych, jak i m³odzie¿, wiadczy o istniej¹cej w cz³owieku potrzebie
przynale¿noci do struktur zdolnych realizowaæ jego oczekiwania. Najczêciej,
choæ nie tylko, tego typu struktury religijne pozwalaj¹ osi¹gaæ w³asne cele religijne, realizuj¹c potrzeby duchowe. Funkcjonowanie religijnych grup i wspólnot
w wielu parafiach i powo³ywanie wci¹¿ nowych, dowodzi du¿ego zaanga¿owania
duchowieñstwa i wychodzenia naprzeciw aktualnym potrzebom religijno-spo³ecznym i kulturowym wielu rodowisk. Realizowane s¹ tu miêdzy innymi programy
charytatywne, obejmuj¹ce swoim zasiêgiem rodowiska lokalne. W zwi¹zku z tym
problemem trzeba tak¿e odnieæ siê do badañ socjologicznych podejmuj¹cych zagadnienie anga¿owania siê osób wieckich w grupach i wspólnotach religijnych.
Z badañ przeprowadzonych przez orodki badawcze oraz indywidualnych badaczy
wynika, ¿e udzia³ ten, wprawdzie nieco wy¿szy w porównaniu z Akcj¹ Katolick¹,
równie¿ nie jest imponuj¹cy.
Porównuj¹c wyniki ogólnopolskich badañ nad religijnoci¹ doros³ych Polaków
w latach 1991, 1998 i 2002, widaæ, ¿e na niezmienionym poziomie pozostaje od
kilkunastu lat przynale¿noæ polskich katolików do ruchów (grup i wspólnot) religijnych, dzia³aj¹cych na terenie parafii. W 1991 roku by³o ich 7,8% sporód ogó³u
doros³ych, w 1998 roku  9,8%, za w 2002 roku wskanik ten osi¹gn¹³ wartoæ
analogiczn¹ do pocz¹tku lat 90.  7,8% (Firlit 2004: 174).
Poziom przynale¿noci do tego typu grup jest mocno skorelowany z autoidentyfikacj¹ religijn¹. Wszêdzie tam, gdzie obserwuje siê wy¿szy poziom religijnoci (np.
w wymiarze praktyk religijnych), tam te¿ obserwuje siê wy¿szy wskanik aktywnej
dzia³alnoci w takich grupach. Jako przyk³ady mog¹ pos³u¿yæ wyniki badañ zrealizowanych w diecezji tarnowskiej oraz w archidiecezji warszawskiej. W tej pierwszej
wskanik takiego udzia³u kszta³towa³ siê na poziomie 13,7% (Firlit 2001: 137), za
w archidiecezji warszawskiej ju¿ tylko 7,2% ogó³u badanych deklarowa³o uczestnictwo
we wspólnotach i stowarzyszeniach religijnych dzia³aj¹cych na terenie parafii, w tym
4,2% badanych ocenia³o swoje uczestnictwo jako aktywne (wi¹tkiewicz 2006: 197).
Z badañ Orodka CBOS wynika, ¿e w parafialnych mikrostrukturach sprzyjaj¹cych wspó³dzia³aniu wieckich z duchowieñstwem, w okresie od 2005 do 2008 roku
zasz³y niekorzystne zmiany. W porównaniu z 2005 rokiem badani rzadziej odnotowywali w swojej parafii dzia³anie wspólnot modlitewnych (spadek wskazañ o 12
punktów procentowych). Okazuje siê tak¿e, i¿ w ostatnich trzech latach nast¹pi³ szereg negatywnych zmian: mniej osób uczestniczy w ¿yciu religijnym i spo³ecznym
lokalnej parafii, rozluni³y siê z ni¹ zwi¹zki, przyby³o natomiast wiernych, którzy
nie maj¹ poczucia wp³ywu na sprawy parafii i nie maj¹ potrzeby wspó³kszta³towania
rodowiska parafialnego. Je¿eli ju¿ dochodzi do takiej wspó³pracy, jej miejscem s¹
najczêciej wspólnoty modlitewne, takie jak ¯ywy Ró¿aniec, Rodziny Nazaretañskie, Oaza. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e w porównaniu z 2005 rokiem zmala³o nasy-
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cenie parafii mikrostrukturami sprzyjaj¹cymi wspó³dzia³aniu wieckich z ksiê¿mi.
Ankietowani rzadziej zauwa¿aj¹ dzia³anie zarówno wspólnot modlitewnych, jak
i zespo³ów charytatywnych (Wciórka 2008).
Na osobn¹ uwagê zas³uguje polska m³odzie¿ szkolna i akademicka i jej uczestnictwo w grupach, ruchach i wspólnotach religijnych. W 2003 roku wród m³odzie¿y Warszawy, która by³a objêta badaniem, 11,5% respondentów zadeklarowa³o przynale¿noæ do takich wspólnot, jak: Ruch wiat³o-¯ycie (Oaza), Neokatechumenat,
Rodziny Nazaretañskie, Opus Dei i inne. Charakteryzuj¹c cz³onków tych¿e wspólnot, El¿bieta Firlit pisze: Te osoby czynnie anga¿uj¹ siê w dzia³alnoæ charytatywn¹
parafii, a tak¿e  relatywnie najczêciej  bior¹ udzia³ w rozwijanej przez niektóre
parafie dzia³alnoci kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. Ten silny zwi¹zek z parafi¹
przek³ada siê równie¿ na poczucie odpowiedzialnoci za finansow¹ kondycjê parafii, wyra¿ane ró¿nego rodzaju ofiarami pieniê¿nymi (Firlit 2005: 183 i 186).
Nieco wy¿sze wyniki uzyskano w badaniach ogólnopolskich przeprowadzonych
wród polskiej m³odzie¿y szkolnej i akademickiej. W latach 1988, 1998 i 2005 odsetki takiego udzia³u kszta³towa³y siê odpowiednio na poziomie: 26,4%, 17,6%
i 17,9%, przy czym s¹ to odsetki ³¹cznych odpowiedzi nale¿ê, ale jestem ma³o aktywny oraz nale¿ê i jestem aktywny. Tych drugich jest jednak zdecydowanie
mniej (Zarêba 2008: 90-91). Na tê rozbie¿noæ wyników pomiêdzy badaniami z terenu Warszawy i ca³ego kraju niew¹tpliwie mia³o wp³yw rodowisko zamieszkania
badanych osób.
Przywo³ane przyk³ady uczestnictwa oraz aktywnoci laikatu w strukturach Kocio³a rzymskokatolickiego nie wyczerpuj¹ mo¿liwoci, jakie ten Koció³ proponuje
osobom chc¹cym rozwijaæ swoje ¿ycie duchowe, a przy tym wspieraæ duchowieñstwo
na drodze ewangelizacji. Takich mo¿liwoci dostarczaj¹ na przyk³ad ró¿ne pos³ugi liturgiczne oraz anga¿owanie siê w struktury doradcze i zarz¹dzaj¹ce parafi¹. Anga¿uj¹c siê w takie zadania, osoby wieckie maj¹ udzia³ w dziele ewangelizacyjnym,
a przy tym wspólnie ponosz¹ odpowiedzialnoæ za rozwój i kondycjê Kocio³a.
W kanonie 230, w paragrafie 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego czytamy: Tam,
gdzie to doradza koniecznoæ Kocio³a, z braku szafarzy, tak¿e wieccy ( ) mog¹
wykonywaæ pewne obowi¹zki w ich zastêpstwie, mianowicie: pos³ugê s³owa, przewodniczyæ modlitwom liturgicznym, udzielaæ chrztu, a tak¿e rozdzielaæ komuniê
wiêt¹, zgodnie z przepisami prawa (KPK, 1984: 115). Ustanowienie za w latach
70. XX wieku przez papie¿a Paw³a VI (1972) pos³ug lektora i akolity, z jednej strony, nie narusza³o wieckiego statusu laikatu, z drugiej za by³o dowodem odzyskiwania znaczenia tych funkcji religijnych, tak jak by³o we wczesnym okresie chrzecijañstwa. Podobnie jest z funkcj¹ nadzwyczajnych szafarzy. W polskich parafiach
istniej¹ liczne grupy ministranckie, a udzia³ w nich dziewcz¹t równie¿ nie budzi ju¿
zdziwienia, zw³aszcza na terenie l¹ska. Wiele z nich jest lektorkami, co jest naturalnym zjawiskiem wynikaj¹cym z przynale¿noci do tej grupy.
W polskiej rzeczywistoci pos³uga lektora, ale mniej akolity, nie jest ju¿ zatem
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tak rzadka. Coraz czêciej te¿ umo¿liwia siê kobietom uczestnictwo w czynnociach
zastrze¿onych, prawnie lub zwyczajowo, jedynie mê¿czyznom. Przyk³adem jest
udzielanie misji do g³oszenia S³owa Bo¿ego z ró¿nych okazji w Kociele.
Innym przyk³adem zachêcania osób wieckich do czynnego udzia³u w ¿yciu
Kocio³a jest sprawowanie czynnoci liturgicznych, ale ju¿ w po³¹czeniu z funkcj¹
wiêceñ, przez sta³ych diakonów. Chodzi tu o powo³ywanie osób wieckich odpowiedzialnych za celebracjê niedzielnej liturgii, delegowanie do g³oszenia S³owa Bo¿ego, wype³nianie niektórych czynnoci sakramentalnych. Zjawisko to wci¹¿ nale¿y
w Polsce do rzadkoci. Znamienna wydaje siê tu wypowied jednego ze sta³ych diakonów: Diakoni nie maj¹ byæ «zapchajdziurami» w Kociele, ani «konkurencj¹»
dla kap³ana. Diakon ma przypomnieæ twarz Kocio³a s³u¿¹cego. W Polsce jest spora
grupa mê¿czyzn przygotowuj¹cych siê do funkcji diakonów sta³ych. Ale wiem te¿,
¿e napotykaj¹ czêsto na «mur» ze strony struktur Kocio³a. Za to wielu nadzwyczajnych szafarzy komunii w Polsce ¿yje jak diakoni. Brak im jedynie stu³y (Wywiad
z prof. Micha³em Mas³owskim 2009: s. 17).
Osobnym zagadnieniem pozostaje zaanga¿owanie siê laikatu w radach parafialnych i w radach ekonomicznych. Do uczestnictwa w tego typu strukturach zachêca
Koció³ w wydawanych dokumentach, czego przyk³adem jest Dekret o pasterskich
zadaniach biskupów w Kociele, gdzie czytamy: Bardzo po¿¹dan¹ jest rzecz¹, by
w ka¿dej diecezji utworzono osobn¹ Radê Duszpastersk¹ z samym biskupem diecezjalnym na czele, w której uczestniczyliby specjalnie dobrani ksiê¿a, zakonnicy
i wieccy (27). Inny dokument mówi: Dobrami kocielnymi we w³aciwym znaczeniu s³owa niech kap³ani zarz¹dzaj¹, zgodnie z natur¹ rzeczy wed³ug norm przepisów kocielnych, z pomoc¹ dowiadczonych ludzi wieckich (Dekret o pos³udze
i ¿yciu kap³anów, 17). Niemniej, z przywo³ywanych tu badañ socjologicznych wynika jednoznacznie, ¿e owo anga¿owanie siê na poziomie struktur parafialnych jest
wci¹¿ niewielkie i niewystarczaj¹ce.

3. TRUDNOCI NA DRODZE WZAJEMNEGO WSPÓ£DZIA£ANIA
Przedstawiony powy¿ej krótki rys historii wspó³dzia³ania duchownych i wieckich, jak równie¿ wybrane przyk³ady anga¿owania siê polskiego laikatu w struktury
religijne oraz pozareligijne, ale wspieraj¹ce Koció³ instytucjonalny, pokazuj¹, ¿e
na przestrzeni wielu lat  z ró¿n¹ wprawdzie intensywnoci¹  obie zbiorowoci
wspó³istnia³y i wspó³pracowa³y ze sob¹. Problem wspó³istnienia w³anie zachêca do
refleksji nad obecnym stanem tej wspó³pracy. Jak wiadomo, tworzenie struktur
w ramach instytucji, w po³¹czeniu z realizacj¹ stawianych sobie celów, wymusza
wzajemne interakcje  w naszym przypadku  pomiêdzy osobami wieckimi i przywódcami religijnymi. Problemem s¹ zatem wzajemne relacje i zale¿noci miêdzy
nimi, które z koniecznoci musz¹ zaistnieæ, aby mo¿na by³o mówiæ o strukturze grupy, wspólnoty, organizacji czy anga¿owaniu siê w pos³ugi liturgiczne. Aby zbioro-
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woci takie mog³y realizowaæ przewidziane i wyznaczane sobie cele, zmuszone s¹
spe³niaæ warunki na podobieñstwo instytucji b¹d grupy w socjologicznym rozumieniu. Taka struktura zak³ada istnienie przywódcy ciesz¹cego siê autorytetem, koniecznoæ przestrzegania zasad komunikacji, poprawnych wzajemnych interakcji,
ukierunkowania na wspólne wartoci, zadania i cel, a przy tym otwartoæ na dialog.
Brak którego z tych komponentów prowadzi nierzadko do powa¿nych zaburzeñ wewn¹trzgrupowych.
Niezale¿nie od tego, czy bêdziemy rozpatrywaæ zagadnienie wspó³istnienia
i wspó³pracy jednostek, grup, wiêkszych zbiorowoci czy te¿ instytucji, na uwagê
zas³uguje dialog, który jest przede wszystkim werbaln¹ komunikacj¹, zak³ada on
bowiem mo¿liwoæ porozumienia siê i gotowoæ do consensusu, pomimo istniej¹cych ró¿nic pogl¹dów, i to niekiedy bardzo wyranych. O dialogu mówimy równie¿
wówczas, gdy wystêpuje poczucie odpowiedzialnoci za siebie, za partnerów dialogu, przy równoczesnym nastawieniu na zapobieganie b¹d eliminowanie destrukcyjnych postaw, uniemo¿liwiaj¹cych wzajemne porozumienie siê. Dialog to gotowoæ
do negocjacji i ustêpstw, to tak¿e otwartoæ na innowacje i zmiany.
W grupie spo³ecznej, która jest nastawiona na osi¹ganie wyznaczonych celów,
wa¿n¹ rolê odgrywa uznawany przez wiêkszoæ autorytet, który bywa definiowany
jako „w³adza legitymizowana, czyli akceptowana przez adresatów” (Sztompka 2002:
384). W³adys³aw Piwowarski pisa³, ¿e „Opis i analiza autorytetu koncentruje siê
najczêciej na przywódcy (leader), czy na kierowniku grupy spo³ecznej, co jest zrozumia³e z uwagi na jego szczególn¹ pozycjê spo³eczn¹ i wynikaj¹ce z niej nastêpstwa dla uczestników ¿ycia spo³ecznego (Piwowarski 1996: 153). Pogl¹d Piwowarskiego  sformu³owany w kontekcie analizy autorytetu ksiêdza jako przywódcy
religijnego  si³¹ rzeczy trzeba odnieæ do grupy religijnej, która, chc¹c realizowaæ
zadania i osi¹gaæ wyznaczone cele religijne oraz przyjmowaæ wci¹¿ nowych cz³onków, powinna posiadaæ lidera, ciesz¹cego siê szczególnym powa¿aniem. Wysoki
presti¿ takiej osoby sprawia, ¿e grupa jest skupiona wokó³ niej, trzyma siê razem,
a przy tym przywódca pe³ni rolê powiernika i osoby zdolnej roz³adowywaæ pojawiaj¹ce siê konflikty. Analizuj¹c grupê religijn¹ ad intra, tzn. pod k¹tem wspó³pracy
zachodz¹cej pomiêdzy jej liderem a cz³onkami, oprócz koniecznoci wystêpowania
wspomnianego autorytetu w³adzy i dialogu, wa¿ne jest zwracanie uwagi na anga¿owanie siê cz³onków grupy w realizacjê zadañ oraz gotowoæ do reakcji na wspó³czesne wyzwania. Analiza ad extra za zwraca uwagê na funkcjonowanie grupy w szerszej zbiorowoci, w ramach instytucji.
Ju¿ pobie¿na obserwacja wspó³pracy duchowieñstwa z laikatem wykazuje, ¿e
na jednym biegunie mamy do czynienia z sytuacj¹ modelow¹, na drugim za przyk³ady ma³o efektywnego i s³abo zorganizowanego wspó³dzia³ania. Bywa niekiedy
tak, ¿e brak jakichkolwiek wspólnych dzia³añ i brak zrozumienia prowadzi do destrukcji, a w konsekwencji do rozpadu grupy. Zdarza siê równie¿, ¿e lider takiej
grupy jest pozbawiony cech wspomagaj¹cych proces integracji i realizacji celów,
jakich oczekuje Koció³. Wobec takiej sytuacji nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce pytania: Na
ile s¹ wdra¿ane wskazania Soboru Watykañskiego II mówi¹ce o koniecznoci takiej
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wspó³pracy? Czy nie jest tak, ¿e laikat bywa zauwa¿any jedynie wówczas, gdy pojawia siê koniecznoæ przeprowadzenia tzw. akcji, na przyk³ad budowa kocio³a? Co
zra¿a, a co przyci¹ga osoby wieckie do uczestnictwa w grupach religijnych? Jakie
cechy zbli¿aj¹ do duchowieñstwa, a jakie oddalaj¹? Dlaczego dla m³odzie¿y duchowieñstwo nie jest powiernikiem w trudnych sprawach ¿yciowych? Co integruje,
a co dezintegruje spo³ecznoæ laikatu i duchownych (czynniki)? Wreszcie, dlaczego
wci¹¿ mamy do czynienia ze s³abym zainteresowaniem osób wieckich pos³ugami
liturgicznymi oraz przynale¿noci¹ do rad parafialnych i ekonomicznych? Pytania te
obejmuj¹ funkcjonowanie i wspó³pracê obu grup zarówno ad intra, jak i ad extra.
Spróbujmy zatem zastanowiæ siê nad przyczynami s³abego obecnie anga¿owania
siê osób wieckich w ¿ycie Kocio³a instytucjonalnego. Poszukuj¹c odpowiedzi na
postawione powy¿ej pytania, trzeba zwróciæ uwagê na kilka istotnych faktów. Po
pierwsze, procesom przeobra¿ania siê spo³eczeñstwa polskiego z tradycyjnego odbiorcy religijnych ofert w spo³eczeñstwo ukszta³towane pod wp³ywem nowoczesnych
i pluralistycznych pr¹dów towarzyszy wiêkszy dystans i krytycyzm wobec instytucji
religijnych. Wieloæ ofert wiatopogl¹dowych oraz liberalne podejcie do alternatywnych zachowañ wyzwala pragnienie niezale¿nego kszta³towania w³asnego ¿ycia, bez
odniesieñ do religijnych systemów znaczeñ. Wartoci religijne przestaj¹ byæ postrzegane jako czynniki sensów i po¿¹dane przez ludzi, zw³aszcza przez m³odzie¿. Po drugie, medialne ataki na duchowieñstwo  niekiedy uzasadnione  sprawiaj¹, ¿e przestaje ono byæ autorytetem. Po trzecie, dynamicznie rozwijaj¹ce siê spo³eczeñstwo polskie
kszta³tuje osobowoæ komercyjn¹, w której coraz czêciej liczy siê mieæ ni¿ byæ,
co zmienia niekiedy stosunek do wartoci duchowych. Po czwarte, zwiêksza siê oferta
mo¿liwoci spêdzania wolnego czasu poza strukturami kocielnymi, przy równoczenie ma³o atrakcyjnej ofercie instytucji religijnych. Po pi¹te, uczestnictwo w grupach
religijnych zale¿y od atrakcyjnoci grupy, charyzmatu lidera i jego przygotowania
merytorycznego. Brak tych cech skazuje grupê na spo³eczno-religijny niebyt. Po szóste, spór pomiêdzy laickim i religijnym stanowiskiem na kwestie moralne powoduje
dezorientacjê i emigracje laikatu w wiat w³asnych systemów wartoci. Jak zosta³o to
ju¿ powiedziane, cechy charakteru mog¹ b¹d to zbli¿aæ, b¹d to oddalaæ od siebie
ludzi, i to niezale¿nie od ich pozycji spo³ecznej. Cechy charakteru rzutuj¹ na relacje
miêdzyludzkie. W. Piwowarski, analizuj¹c w perspektywie badawczej model ksiêdza
w rodowiskach wiejskim i miejskim, zwraca³ uwagê, i¿ wieccy oczekuj¹ od ksiê¿y
ludzkiego podejcia, a przy tym jednoczenie wskazuj¹ na niedoci¹gniêcia, które
stanowi¹ w tym wzglêdzie pewn¹ przeszkodê (Piwowarski 1996: 162).
Do podobnych konkluzji doprowadzi³o badanie socjologiczne z 2002 roku, kiedy to Polacy zabierali g³os na temat wizerunku duchowieñstwa. Zwracano uwagê, ¿e
ksi¹dz powinien byæ powiernikiem ludzkich spraw, czyli cz³owiekiem, którego mo¿na obdarzyæ zaufaniem, a przy tym uczciwym, szczerym, sprawiedliwym, dobrym
i przyjaznym. Natomiast wród cech negatywnych, które równie¿ wymieniano, znalaz³y siê: materializm, wyzysk, zach³annoæ, pycha, zarozumia³oæ, ³amanie celibatu
i egoizm. W portrecie ksiêdza dominowa³y jednak zdecydowanie cechy pozytywne
nad negatywnymi (wi¹tkiewicz 2004: 118-119).
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Z kwesti¹ cech po¿¹danych i wad ³¹czy siê zagadnienie zaufania do Kocio³a,
a dok³adnie osób go reprezentuj¹cych. Badanie socjologiczne z serii Polski Pomiar
Postaw i Wartoci, przeprowadzone w 2009 roku, pokazuje nastêpuj¹cy rozk³ad ocen
respondentów: ³¹czne odsetki odpowiedzi bardzo du¿e zaufanie i du¿e zaufanie kszta³towa³y siê w odniesieniu do papie¿a na poziomie – 75%, biskupa diecezji – 46,8%, proboszcza – 47,7%, Episkopatu – 39,6%. W porównaniu z wynikami
badania z 1998 roku, które analizuje Lucjan Adamczuk, odsetki te kszta³towa³y siê
odpowiednio: 91,1% (spadek o 16,1 punktów proc.), 54,1% (spadek o 7,3 punktów
proc.), 57,8% (spadek o 10,1 punktów proc.), 49,1% (spadek o 9,5%) (Adamczuk
2001: 154).
Na pytanie W jakim stopniu darzy Pan(i) zaufaniem Koció³ katolicki?, zawartym w badaniu zrealizowanym przez CBOS w 2007 roku, 65% respondentów
wybra³o odpowied b¹d to w bardzo du¿ym stopniu (26%), b¹d to raczej w du¿ym stopniu (39%) (Gierech, Dobrzyñska 2009: 107).
Komentarz do przedstawionych wyników badañ musi uwzglêdniaæ z³o¿onoæ
i wielowymiarowoæ zagadnienia postrzegania duchowieñstwa i instytucji religijnych
przez osoby wieckie. Niew¹tpliwie, obni¿aj¹cy siê odsetek zaufania nie bêdzie
sprzyja³ pog³êbianiu siê i zacienianiu wspó³pracy, wrêcz przeciwnie, mo¿e dojæ do
sytuacji zamykania siê, a nawet powstawania enklaw z dala od instytucji religijnej.
Negatywne oceny ksiê¿y z pewnoci¹ nie zbli¿aj¹ ludzi do siebie, zw³aszcza ¿e oczekiwania spo³eczne wobec osób duchownych zawsze by³y wiêksze.
Z du¿¹ wyrazistoci¹ problem wzajemnych relacji jawi siê w przypadku lokalnych nieporozumieñ. Te napiêcia pomiêdzy laikatem a duchowieñstwem, nacechowane czêsto emocjami, przybieraj¹ niekiedy dramatyczn¹, a przy tym i spektakularn¹ postaæ. Przyk³adem tego jest praktykowany w Polsce  oczywicie zgodny z kanonami prawa kanonicznego  sposób odwo³ywania proboszcza b¹d wikariusza
i zwi¹zane z tym protesty mieszkañców parafii, ¿¹daj¹cych zmiany decyzji biskupa.
Wówczas mamy do czynienia z sytuacj¹ konfliktu na linii mieszkañcy parafii  kuria biskupia. Od pewnego czasu jest to nowy i niespotykany w przesz³oci sposób
artyku³owania swoich ¿¹dañ przez laikat katolicki. Inny przyk³ad to sytuacja, gdy
duchowieñstwo parafialne nie realizuje oczekiwañ spo³ecznoci, w której pracuje,
podejmuje decyzje niepopularne w spo³ecznym (parafialnym) odbiorze, co skutkuje
¿¹daniami jego odwo³ania. Te przyk³ady protestów spo³ecznoci parafialnej zdarzaj¹
siê doæ czêsto, zw³aszcza w rodowiskach wiejskich i ma³omiasteczkowych.
Mo¿na postawiæ jeszcze inne pytanie: na ile duchowny jest powiernikiem spraw
osobistych? Odpowiedzi dostarcza badanie przeprowadzone wród polskiej m³odzie¿y szkolnej i akademickiej z 2006 roku, gdzie postawiono nastêpuj¹ce pytanie: Za³ó¿my, ¿e od d³u¿szego czasu towarzyszy Ci pesymizm, lêk o dalszy swój los i poczucie braku sensu ¿ycia. Do kogo zwróci³by (zwróci³aby) siê o pomoc i wsparcie? Do psychologa, ksiêdza, nauczyciela, psychoterapeuty, rodziców, przyjaciela,
kogo innego? (Dlaczego do ksiêdza lub dlaczego nie do ksiêdza?). Wiêkszoæ

LAIKAT KATOLICKI W POLSCE

61

wypowiedzi pomija³a osobê duchownego, przy czym oba pytania dotyka³y dwóch
spraw: po pierwsze, prze¿ywania trudnoci ¿yciowych, a po drugie  autorytetu.
Z zebranych wypowiedzi wynika przede wszystkim, i¿ powa¿ne stany kryzysowe
pojawia³y siê u badanych rzadko. Je¿eli ju¿ mia³y miejsce, to najczêciej odbiorcami
zwierzeñ i powiernikami byli rodzice i przyjaciele, wiêc to do nich przede wszystkim zwracano siê o pomoc i radê, uznaj¹c ich tym samym za godnych zaufania.
W tych wypowiedziach uderzaj¹ce jest czêste pomijanie osoby duchownej jako kogo, przed kim mo¿na by siê otworzyæ. Najczêciej podawane motywy takiej postawy to brak zaufania, anonimowoæ, obcoæ, trudnoæ w nawi¹zaniu relacji (Zarêba
2008: 453 i 457).

PODSUMOWANIE
Przedstawiony rys historyczny ukazuje, ¿e w ci¹gu dwóch tysiêcy lat chrzecijañstwa udzia³ laikatu w dziele krzewienia wiary i budowania struktur eklezjalnych
by³ mocno zró¿nicowany. Od du¿ej aktywnoci i pe³nego zaanga¿owania, poprzez
okres stagnacji i pasywnoci, a niekiedy obojêtnoci na sprawy Kocio³a, a¿ do wyranej zachêty do wspólnego dzia³ania, z jak¹ wyszed³ Sobór Watykañski II. Niew¹tpliwie, ten d³ugi okres  naznaczony licznymi i burzliwymi wydarzeniami politycznymi, przemianami kulturowymi, rozwojem cywilizacyjnym, a¿ po wspó³czesny pluralizm spo³eczno-kulturowy, z rewolucj¹ obyczajow¹ w³¹cznie  odbi³ siê na
postawach laikatu wobec Kocio³a jako instytucji oraz depozytariusza wiary i wp³yn¹³ na relacje duchowieñstwo  laikat. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e by³ to czas nie
tylko sporów i dystansu, ale i wspólnego tworzenia. Trudno zreszt¹ by³oby oczekiwaæ jedynie zachowañ modelowych, gdy¿ w ka¿dej zbiorowoci nieuniknione s¹
ró¿nice pogl¹dów, postaw, nastawieñ oraz rozbie¿ne s¹ wizje przysz³oci. Ostatecznie, droga do consensusu prowadzi równie¿ przez spory i kontestacjê. Przedstawione przeszkody na drodze do dialogu nie mog¹ przes³oniæ ca³ej donios³ej roli, jak¹
odegrali w przesz³oci i nadal odgrywaj¹ duchowni i wieccy w budowaniu chrzecijañskiej to¿samoci. Nie brakuje przecie¿ przyk³adów harmonijnej wspó³pracy duchowieñstwa z osobami wieckimi.
W porównaniu z innymi krajami Europy, sytuacja polskiego laikatu jest niew¹tpliwie inna, co wynika ze specyfiki procesu historycznego, wysokiego wskanika
religijnoci i wci¹¿ du¿ej liczby duchowieñstwa. Nie to jednak stymuluje g³ównie
do wspó³pracy. Wa¿ny jest tu problem, czy wieccy katolicy bêd¹ w przysz³oci widzieli swoje miejsce we wspólnocie eklezjalnej? Wyniki badañ socjologicznych
uprawniaj¹ do sformu³owania nastêpuj¹cego wniosku: obecnie mamy do czynienia
ze s³ab¹ aktywnoci¹ polskiego laikatu, pomimo istnienia licznych mo¿liwoci twórczego wspó³istnienia. Winê  ¿e u¿yjemy tego s³owa  za tê pasywnoæ ponosz¹
z pewnoci¹ obie strony. Mamy bowiem do czynienia z tak¹ oto sytuacj¹: polski
laikat katolicki ogranicza swoje religijne zachowania g³ównie do niedzielno-wi¹-
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tecznych praktyk religijnych, a hierarchia cieszy siê z ich obecnoci w Kociele. Jest
to jednak zdecydowanie za ma³o. Do przesz³oci odchodzi tradycyjny autorytet ksiêdza i tradycyjny model wiernego, co si³¹ rzeczy musi wymuszaæ inn¹ strategiê wspó³dzia³ania, opart¹ bardziej na partnerstwie ni¿ hierarchii. Niew¹tpliwie, laikat w Polsce ma ogromny potencja³ i dlatego powinien byæ nieustannie zachêcany i zapraszany
do wspólnej pracy, co pozwoli formowaæ wiadomoæ wspólnej odpowiedzialnoci
za Koció³. Misjê do spe³nienia maj¹ zarówno osoby wieckie, jak i duchowieñstwo,
chodzi tylko o tworzenie takich warunków, które przebudz¹ olbrzyma i zdynamizuj¹
go do wspólnych dzia³añ.
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STRESZCZENIE
Opracowanie nosz¹ce tytu³ Laikat katolicki w Polsce. Pasywny czy aktywny aktor ¿ycia religijnego? podejmuje w swojej treci trzy w¹tki: 1) historyczne ujêcie wspó³pracy osób wieckich
z duchowieñstwem; 2) zaanga¿owanie religijne laikatu w Polsce; 3) trudnoci na drodze wzajemnego wspó³istnienia. Ogólny rys historyczny pokazuje, ¿e na przestrzeni dwóch tysiêcy lat udzia³
laikatu w dziele krzewienia wiary i budowania struktur eklezjalnych by³ mocno zró¿nicowany: od
pe³nego anga¿owania siê w pierwszych wiekach chrzecijañstwa, poprzez okres pasywnoci
w wiekach póniejszych, a¿ do czasu obrad Soboru Watykañskiego II, który podj¹³ próbê zaktywizowania tej zbiorowoci. Przyk³ad Polski sprzed drugiej wojny wiatowej oraz czasów wspó³czesnych wskazuje na utrzymuj¹cy siê niewielki udzia³ osób wieckich w grupach, wspólnotach i organizacjach religijnych. Towarzyszy temu równie¿ s³abe zainteresowanie udzia³em w radach
parafialnych i radach ekonomicznych. Widaæ wyranie, ¿e polski laikat  pomimo istniej¹cych mo¿liwoci wynikaj¹cych z ustaleñ Kocio³a posoborowego oraz prawa kanonicznego  stroni od szerszej aktywnoci w ró¿nych strukturach Kocio³a. Potwierdzaj¹ to zarówno prowadzone regularnie
badania socjologiczne, jak i codzienna obserwacja. Przyczyn takiego stanu rzeczy nale¿y poszukiwaæ
zarówno wród duchowieñstwa, jak i wród samych osób wieckich. Obecny stan daje podstawy do
sformu³owania tezy mówi¹cej o polskim laikacie jako pasywnym aktorze ¿ycia religijnego.

S³owa kluczowe
laikat, wspólnota religijna, sobór, Akcja Katolicka, dialog, wspó³dzia³anie

64

S£AWOMIR H. ZARÊBA

SUMMARY
The study entitled Catholic laity in Poland. A passive or active actor of religious life? takes
up in its contents three themes: 1) a historical approach to the collaboration of lay persons with the
clergy; 2) the religious commitment of laity in Poland; 3) difficulties encountered on the road to
mutual coexistence. A general historical outline reveals that over a period of two thousand years
the involvement of laity in the task of spreading faith and building ecclesial structures strongly
varied, ranging from a full involvement during the first centuries of Christianity, through a period
of passivity during later centuries, until the Second Council of Vatican, which undertook an effort
to arouse this community. The example of Poland before WWII and during contemporary times
points to a persistently feeble participation of lay persons in religious groups, communities and
organizations. It is accompanied by a weak interest regarding a participation in parochial and
economic councils. It is evident that Polish laity – despite existing opportunities arising from postCouncil Church’s provisions and from canon law – shuns intense activities in various Church
structures. This is corroborated by both regular sociological research and daily observations. The
reasons of such a state of affairs should be looked for within the clergy, as well as among lay
persons themselves. The present situation allows to formulate a thesis according to which Polish
laity is described as a passive actor of religious life.

Key Words
laity, religious community, council, The Catholic Action, dialogue, cooperation
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Jakie jest miejsce laikatu w Kociele katolickim?
What is the place of laity in the Catholic Church?

1. LAIKAT  POJÊCIE TEOLOGICZNE W SOCJOLOGII
Pojêcie laikatu ma rodowód teologiczny. Wmontowanie ich w aparat pojêciowy socjologii wymaga czego wiêcej ni¿ tylko samego przeniesienia z ich naturalnego rodowiska, jakim jest eklezjologia, do socjologii. Nale¿y przyjrzeæ siê im okiem
socjologa, skazanego przez regu³y uprawiania w³asnej profesji na zastosowanie surowego metodologicznego redukcjonizmu. Po poszukiwaniach – podjêtych z myl¹
o tym, by uczyniæ zadoæ zasadzie niemno¿enia bytów (tzw. brzytwie Ockhama) 
wród pojêæ istniej¹cych ju¿ w socjologii takiego, które mog³oby zast¹piæ lub byæ
stosowane równowa¿nie do pojêcia laikatu, stwierdzimy, ¿e ich wyniki („wyznawcy”,
„religijnie zaanga¿owani”, „wieccy uczestnicy wspólnot religijnych, Goffmana publicznoæ etc.) nie s¹ zbyt zadowalaj¹ce. Samo stwierdzenie, ¿e jest w socjologii miejsce dla pojêcia laikatu, nie eliminuje jednak potrzeby dalszych pytañ o odpowiadaj¹ce
mu kategorie spo³eczne oraz o konteksty jego pojawiania siê w dyskursie socjologicznym. Czy wraz z pojêciem laikatu nie „przekrada” siê do socjologii tak¿e eklezjologiczna perspektywa postrzegania jego cech i funkcji, wraz z takim samym pod
wzglêdem rodowodu sposobem widzenia cech i ról jego bezporedniego korelatu –
duchowieñstwa? Jeli tak, to czy my, jako socjologowie, jestemy tego wystarczaj¹co wiadomi? Czy pojêcie to, wraz ze swoim milieu, nie usuwa z pola widzenia
innych mo¿liwych socjologicznych analiz? Scholastyczne w swojej naturze d¹¿enie
do precyzyjniejszego ustalenia zakresu laikatu oraz socjologiczne, a zatem i empiryczne opisanie treci pojêcia, wydaj¹ siê potrzebne jako wczeniejsze wobec ustaleñ co do tego, na ile laikat jest aktywny, a na ile bierny, wobec prób udzielenia
mo¿liwie pe³nej odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie podejmuje aktywnoci oraz
jakiego rodzaju aktywnoæ podejmie chêtniej ni¿ inne.
Teologiczne umocowanie pojêcia laikat jest jednoznaczne i ma charakter aprioryczny, dedukcyjny. Koció³ jest ca³oci¹ (Lud Bo¿y, Mistyczne Cia³o Chrystusa),
a laikat jest jego czêci¹. Z punktu widzenia intensywnoci i zachowywanej ci¹g³o-
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ci zaanga¿owania w system poznawczy i aksjologiczny religijnego uniwersum, duchowieñstwo znajduje siê w centrum tej ca³oci, rozumianej w jej poziomym, spo³ecznym wymiarze, za laikat umiejscowia siê bardziej na zewn¹trz. Obraz ten, jeli
ma oddawaæ prawdê teologiczn¹, jest zdecydowanie niepe³ny. Nieod³¹czne od interpretacji teologicznej jest uwzglêdnienie wymiaru pionowego: centrum stanowi Bóg,
Jezus i jego objawienie, a duchowieñstwo sk³ada siê na profesjonalne ogniwo porednicz¹ce pomiêdzy sacrum a ludem, który, w porównaniu z duchowieñstwem,
zawiera w sobie mniej pierwiastka sakralnego. Chocia¿ w sensie teologicznym laikat ca³y czas pozostaje w obrêbie wspólnoty Kocio³a, to dzia³a w wiecie profanicznym, wyposa¿ony w zadanie uwiêcania go poprzez sw¹ dzia³alnoæ – niesie
Koció³ w wiat. Analiza historyczna nadw¹tla nieco przewiadczenie, ¿e sposób,
w jaki s¹ u³o¿one relacje pomiêdzy elementami tej ca³oci, jak¹ jest Koció³, ma pocz¹tki w czasie mitycznym i tkwi poza czasem. W historii Kocio³a, pocz¹wszy od
IV wieku, wraz z kszta³towaniem siê struktur formalnych oraz wyodrêbnianiem siê
i wzrostem znaczenia kleru jako specjalistów od sacrum a zarazem urzêdników,
spada³o znaczenie nieduchownych. Wkrótce zlatynizowana forma laikos by³a rozumiana w znaczeniu bliskim secularis  niepowiêcony, wiatowy, ¿yj¹cy w strukturach ni¿szych i gorszych – poza sacrum. Utrwalone przez wielowiekow¹ tradycjê
podejcie do laikatu jak do dzieci, z pozycji rodzica, zapewne pozostaje te¿ w jakim zwi¹zku z historycznym u¿yciem s³owa „laik” w znaczeniu idiota, illiteratus,
obecnym w epoce patrystycznej i karoliñskiej, w czasach, gdy duchowni byli w zasadzie jedynymi wykszta³conymi ludmi i wy³¹cznie na nich opiera³o siê europejskie
szkolnictwo (Wójcik 2004: 391). Jednak zanim chrzecijañstwo sta³o siê religi¹ politycznie uprzywilejowan¹ w Cesarstwie Rzymskim, zanim Koció³ sta³ siê instytucj¹
pozostaj¹c¹ w skomplikowanych zwi¹zkach, wzajemnych zale¿nociach i sporach ze
strukturami politycznymi, wyodrêbnienie duchowieñstwa, a zatem i laikatu, by³o s³abe, a podzia³ ról, przywilejów oraz zas³ug znacznie mniej ostry.
We wspó³czesnym Kociele obu tym kategoriom s¹ przydzielone ró¿ne zadania.
Kontrolê nad treci¹ tych zadañ sprawuje Koció³ hierarchiczny, co oznacza, ¿e czynnik decyzyjny znajduje siê w zasadzie tylko po jednej ze stron. Najogólniej nakrelone zadania dla obu kategorii dzia³aj¹cych wewn¹trz lub z pozycji Kocio³a, a w obu
przypadkach na jego rzecz, przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co. W kontaktach z reprezentantami i translatorami sacrum, czyli w obrêbie Kocio³a, laikat przyjmuje z regu³y
postawê biern¹, maj¹c za zadanie wch³aniaæ, a tak¿e odtwarzaæ przekazywane treci. Jeli jest to w jakim sensie postawa aktywna, to zachowuje równoczenie charakter uleg³y, podporz¹dkowany. Z drugiej strony, na styku ze wiatem zewnêtrznym
laikat ma przyjmowaæ postawê aktywn¹, nios¹c tam treci wch³oniête w kontakcie
z „centrum”. Jeli mo¿liwe jest definiowanie funkcjonalne, poprzez ukazanie cech
relacji, to w kontakcie laikatu z klerem cechami tymi s¹, wystêpuj¹ce w ró¿nych
proporcjach, podporz¹dkowanie, wspó³praca, przyjañ i partnerstwo, a w relacji ze
wiatem profanicznym – wiadczenie, czyli implementowanie w nim wartoci zgodnych z promowanymi przez Koció³, wytwarzanie pozytywnego obrazu Kocio³a
i dzia³alnoæ prospo³eczna niesprzeczna ze jego spo³eczn¹ nauk¹. Tak¿e duchowieñ-
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stwo dzia³a w obu tych obszarach, zdecydowanie wiêcej czasu spêdzaj¹c jednak
w przestrzeni ideowo, aksjologicznie i spo³ecznie spójnego religijnego uniwersum.
„Wyprawy” duchownych do wiata profanicznego, nara¿aj¹ce ich coraz czêciej na
konfrontacjê, a nawet frustracjê, koñcz¹ siê bezpiecznym powrotem do owego religijnego „centrum”. Spora czêæ grup religijnych laikatu skupia siê równie¿ na dzia³alnoci niewykraczaj¹cej poza ramy Kocio³a: na pog³êbianiu duchowoci swoich
cz³onków, umacnianiu wiêzi z sacrum i pomiêdzy cz³onkami grupy. Sk³onnoæ do
zamykania siê wewn¹trz grupy, wraz z jej hermetycznymi i ezoterycznymi dla wiata elementami kulturowymi, kieruje j¹ w stronê swego rodzaju autyzmu. Podstawowym zadaniem laikatu pozostaje jednak dzia³alnoæ w wiecie. Wiêkszoæ wieckich funkcjonuje na co dzieñ w odczarowanym i zdesakralizowanym wiecie, gdzie
znacznie czêciej ni¿ kler s¹ nara¿eni na prze¿ywanie dysonansu kulturowego
(Sztompka 2002: 236, 254). Dla skutecznoci powodzenia misji, w jak¹ s¹ wyposa¿eni, postawy submisyjne i konformistyczne, wypracowane i funkcjonalne w obszarze wewnêtrznym Kocio³a, s¹ w wiecie zewnêtrznym nieskuteczne. Szczególnie
dotyczy to dzia³ania w pojedynkê.
W przypadku Kocio³a katolickiego zachodzi wyrana dystynkcja pomiêdzy
kategoriami duchownych i wiernych wieckich: dotyczy pozycji i statusu instytucjonalnego, stroju, ról (pos³annictwa, kap³añstwa), jêzyka, stylu ¿ycia, sposobów bycia, miejsc przebywania, wzajemnego odnoszenia siê. Ta jasnoæ granicy rysuje siê
w przestrzeni spo³ecznej, fizycznej, jak równie¿ w biografii osób j¹ przekraczaj¹cych. Przy tak wyranej linii demarkacyjnej miêdzy duchowieñstwem a laikatem,
bardziej intryguj¹ce wydaje siê postawienie pytania o tê drug¹, poza któr¹ znajduj¹
siê ludzie ju¿ nie tylko wieccy, ale i zewiecczeni. Wobec laicyzacji szeroko rozumianej kultury rysuje siê mo¿liwoæ pewnego z³agodzenia granicy pomiêdzy duchowieñstwem a laikatem, przy wyraniejszym zarysowywaniu siê linii podzia³u pomiêdzy katolikami i niekatolikami. W rzeczywistoci bowiem pomiêdzy tymi ostatnimi kategoriami, o jasno okrelonych to¿samociach, w naszym spo³eczeñstwie mieci
siê doæ szeroki „pograniczny” pas nie-w-pe³ni-katolików, ludzi chc¹cych kultywowaæ jedynie wybrane elementy kultury katolickiej, jednostek czy grup o s³abej lub
chwiejnej to¿samoci religijnej. Dlatego wa¿ne, a równoczenie trudne, pozostaje
pytanie o obrys kategorii laikatu, a zarazem pytanie o granice teologicznie wyznaczonego Kocio³a.
Odpowied udzielona w jêzyku eklezjologii, jak nale¿y s¹dziæ, mo¿e pójæ trzema torami, krel¹c ró¿ne zakresowo krêgi. Od ostroci i rygorystycznego doboru
kryteriów zale¿y, jak liczne bêd¹ to kategorie. Wed³ug logiki Kocio³a ludu, w³¹czeni we wspólnotê przez sakrament chrztu utworz¹ kr¹g najszerszy. Jednak coraz
wiêksza czêæ tak okrelonych cz³onków Kocio³a nie spe³nia innych konstytutywnych dla laikatu wymogów. Zakres wê¿szy zostanie zatem wyznaczony za pomoc¹
jêzyka normatywnego: trwa³e niespe³nianie norm, przy równoczesnym braku d¹¿enia do przezwyciê¿enia tego stanu, umiejscawia jednostkê poza laikatem. Kto przyjmuj¹cy perspektywê teologiczn¹ zdecydowanie chêtniej pos³u¿y siê kryterium ³amanych norm ni¿ subiektywnymi samookreleniami jednostki. Bodaj¿e najwê¿szy
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zasiêg laikatu wy³oni siê z eklezjologicznej definicji funkcjonalnej, sformu³owanej
w terminach nie tyle wykluczenia, co pozytywnych: laikat to ci, którzy zawiadczaj¹
o Kociele i jego wartociach, kszta³tuj¹ rzeczywistoæ w ich imiê.
Przyjêcie w¹skich definicji laikatu (innym przyk³adem mo¿e byæ potoczna
i pragmatyczna definicja, zgodnie z któr¹ na laikat sk³adaj¹ siê tylko aktywni cz³onkowie dzia³aj¹cych grup religijnych) musi doprowadziæ do konkluzji, ¿e zbiór cz³onków Kocio³a ma inny zakres ni¿ ten, który ³¹cznie utworz¹ zbiory duchownych
i laikatu. Innymi s³owy, ¿e s¹ tacy cz³onkowie Kocio³a, którzy nie s¹ laikatem. Byæ
mo¿e s¹ to tylko powierzchowne kwestie nazewnictwa, byæ mo¿e pomaga to w ró¿nicowaniu sposobów pracy duszpasterskiej. Niejednoznacznoæ i niejasnoæ demarkacji nie musi byæ uznana za wadê, ale wskazuje na niejednorodny charakter sk³adu
kategorii wiernych oraz na jej niedomkniêcie.

2. SOCJOLOGICZNE POSZUKIWANIA LAIKATU,
EKLEZJOLOGICZNE POSZUKIWANIA WIERNYCH
Na gruncie socjologii Koció³ jest rozumiany znacznie bardziej instytucjonalnie, co t³umaczy siê niezbêdnoci¹ metodologicznej redukcji. Z drugiej strony, socjologia nie mo¿e pozostawaæ g³ucha na znaczenia generowane w samym Kociele
i dla niego konstytutywne. Rezygnuj¹c z tego rozumienia, przestawa³aby byæ dyscyplin¹ humanistyczn¹. Dopuszczaj¹c do g³osu perspektywê fenomenologiczn¹, udziela
g³osu wewnêtrznym znaczeniom religijnym w ich ca³ej z³o¿onoci, bez umieszczania ich ka¿dorazowo w cudzys³owie, bez natychmiastowego komentowania izolowanych elementów wyjêtych z ca³oci sakralnych znaczeñ. wiadome i intencjonalne korzystanie z perspektywy fenomenologicznej jest czym innym ni¿ rezygnacja
z rozpoznawania i identyfikowania porz¹dku przynale¿noci u¿ywanego przez nas
jêzyka. Koció³ i zjawiska religijne otrzymuj¹ tak¿e interpretacjê przeprowadzon¹
z pomoc¹ kategorii i pojêæ oraz sposobów obrazowania pochodz¹cych spoza ich uniwersum.
W perspektywach teoretycznych socjologii inaczej wypadnie laikat wed³ug paradygmatu funkcjonalno-strukturalnego, a inaczej w optyce teorii konfliktu, podkrelaj¹cej znaczenie relacji w³adzy i podporz¹dkowania, sprzecznoci interesów, d¹¿enie do ekspansji pola religijnego. Teorie wymiany czy racjonalnego wyboru skoncentruj¹ siê na rachunku op³acalnoci zaanga¿owania siê w wiarê, w dzia³alnoæ na
rzecz grupy religijnej czy uznawanych przez Koció³ wartoci. Zapewne bêd¹ musia³y uwzglêdniæ tak ziemskie nagrody, jak i kompensaty transcenduj¹ce zyski tu
i teraz. W obliczu intensywnej zmiany kulturowej, interesuj¹ca mo¿e okazaæ siê mikrosocjologiczna perspektywa interakcjonistyczna, bêd¹ca w stanie uchwyciæ subtelne mechanizmy budowania relacji, wytwarzania i destruowania lojalnoci, konstruowania definicji i inne dynamiczne sytuacje z ¿ycia religijnego wspólnot oraz
kontaktów laikatu z duchowieñstwem.
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Wed³ug optyki zgodnej z najczêciej przyjmowan¹ konwencj¹ badawcz¹ empirycznie zorientowanej socjologii religii, Koció³ – instytucja, z³o¿ony ze swoich jednoznacznie identyfikowalnych funkcjonariuszy, jawi siê jako „wyspa” na „morzu”
spo³eczeñstwa. Cz³onkowie spo³eczeñstwa wystêpuj¹ raczej w roli audytorium, bardziej lub mniej podatnego na propagowane treci i oferowane wartoci, przyjmuj¹cego zró¿nicowane postawy wobec religii i jej instytucji jako obiektów postawy.
Poszczególni przedstawiciele tego audytorium w ró¿ny sposób przybli¿aj¹ lub oddalaj¹ siê od tej „wyspy”. Tak w uproszczony sposób mo¿na zinterpretowaæ logikê
klasycznych pomiarów religijnoci i badañ sonda¿owych, które w zamys³ach swoich
twórców, badaczy i interpretatorów nie podejmuj¹ w jaki szczególny sposób ani
odrêbnoci, ani roli laikatu.
Przyjrzyjmy siê socjologicznym miarom, jakie w mniejszym czy wiêkszym stopniu pozwalaj¹ wskazywaæ tych, którzy, nie bêd¹c profesjonalnymi cz³onkami Kocio³a jako organizacji, daj¹ siê w jêzyku o teologicznej genezie okreliæ jako laikat.

3. AKTYWNI CZ£ONKOWIE WSPÓLNOT
Niekiedy zakres pojêcia laikatu sprowadza siê do uczestników grup i ruchów
religijnych. Wtedy rozwa¿ania nad laikatem koncentruj¹ siê na diagnozie i ocenie
aktywnoci tych grup, a analiza bywa ³¹czona z ujêciem normatywnym. Zgodnoæ
pomiêdzy ocenami formu³owanymi z pozycji Kocio³a oraz z innych pozycji zasadza siê w tym przypadku na zastosowaniu wobec tych grup pojêcia spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego funkcjonuje w naukach spo³ecznych nie tylko w sensie deskryptywnym, ale i normatywnym, st¹d staje siê kluczem
do podzielania pozytywnych ocen aktywnoci grup religijnych. W razie negatywnego wyniku ewaluacji skali faktycznego zaanga¿owania w dzia³alnoæ we wspólnotach religijnych, s¹ podejmowane poszukiwania dróg naprawy. Na poziomie bardziej
szczegó³owych analiz pewne grupy zostaj¹ poza ten pozytywnie wartociowany obszar wy³¹czone i uznane za dysfunkcjonalne (przyk³ad Rodziny Radia Maryja),
a ich cz³onkowie za osoby zmanipulowane. Oceny na poziomie opracowañ naukowych zachowuj¹ podobieñstwo do tych funkcjonuj¹cych w obszarze opinii publicznej. Pomimo tego, ¿e ma³o która grupa przedostaje siê jako temat do obiegu opinii
publicznej, mo¿e w takiej sytuacji staæ siê czynnikiem kszta³tuj¹cym nie tylko pozytywne opinie.
Niskie w polskim spo³eczeñstwie wskaniki uczestnictwa w grupach religijnych
mo¿na t³umaczyæ przyczynami natury historycznej. Przez d³ugie okresy w ¿yciu spo³eczeñstwa najwa¿niejszy pozostawa³ niezaporedniczony kontakt z duchownymi
jako autorytetami. W czasie dyktatury komunistycznej aktywnoæ w ramach spo³eczeñstwa obywatelskiego by³a podejmowana raczej przy Kociele (lub obok) ni¿
w jego obrêbie, przy czym by³a zachowywana ³¹cznoæ z Kocio³em (np. sta³e odwiedziny ksiê¿y w roli kapelanów w strajkuj¹cych zak³adach), wa¿na m.in. jako legitymizacja opozycyjnej dzia³alnoci. W ruchach spo³ecznych, pozostaj¹cych w bli-
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skich relacjach z Kocio³em, dominowa³y cele pozareligijne, co lokowa³o je poza
Kocio³em, niemniej jednak potrzebowa³y one Kocio³a w roli autorytetu. W ³onie
Kocio³a najsilniej by³y reprezentowane organizacje m³odzie¿owe (Ruch wiat³o-¯ycie) o charakterze formacyjnym. Wspó³czenie, obok historycznie wytworzonej
tradycji, do s³abego reprezentowania laikatu w grupach religijnych przyczynia siê
te¿ to, ¿e katolicy w Polsce wci¹¿ jeszcze dobrze czuj¹ siê w g³ównym nurcie kultury, stosunkowo mocno nasyconym w¹tkami religijnymi (katolickimi). Nie musz¹ poszukiwaæ dla siebie nisz, w których musieliby reperowaæ i umacniaæ swój obraz
wiata, nadszarpywany ci¹g³ym prze¿ywaniem dysonansu poznawczego i aksjologicznego w konfrontacji z konkurencj¹. W spo³eczeñstwie na dorobku, osoby
w wieku aktywnoci zawodowej, zaabsorbowane rolami rodzinnymi i zawodowymi,
dowiadczaj¹ równie¿ w okresie potransformacyjnym dotkliwego deficytu czasu.
Stawianie znaku równoci pomiêdzy laikatem a formami ¿ycia zbiorowego
(zrzeszeniami, wspólnotami, grupami i ruchami spo³ecznymi) nie znajduje pe³nego
uzasadnienia w teologicznych definicjach laikatu. Jednym z podstawowych sposobów opisywania zadañ laikatu jest akcentowanie powo³ania do wiêtoci, co bez
w¹tpienia jest podkreleniem roli jednostki i artykulacj¹ perspektywy personalistycznej. Postawa dzia³aniowa i aktywistyczna znajduje te¿ przeciwwagê w sakralizacji
(poprzez beatyfikacje) tak¿e osób chorych i cierpi¹cych, a zatem nieaktywnych
w ziemskim rozumieniu tego s³owa.
Poza szukaniem grup i aktywnych cz³onków wspólnot, istotniejsze jest zdiagnozowanie zasobów spo³ecznych i etosowych Kocio³a jako rezerwuaru aktualnych
i potencjalnych dzia³añ w wiecie zewnêtrznym, dzia³añ zbiorowych, ale i jednostkowych, podejmowanych w codziennych wieckich rolach1.

4. EMPIRYCZNE POSZUKIWANIA LAIKATU  DOMINICANTES
Cotygodniowe pojawianie siê ludzi w kociele to coraz bardziej wynik wyboru,
efekt motywacji wewnêtrznej, a rzadziej realizacja normy spo³ecznej. W bardziej
zsekularyzowanych regionach kraju przewagê zdoby³a norma nak³aniaj¹ca, by raczej nie pójæ do kocio³a, a udzia³ we mszy w. wymaga przeciwstawienia siê jej
presji (Zulehner 1998: 383-408). Jako miara obiektywna, wskanik udzia³u w praktykach niedzielnych staje siê zatem coraz bardziej przystawalny do prywatnych znaczeñ nadawanych tej aktywnoci przez samych aktorów. W ten sposób zakres zbioru
obecnych na coniedzielnych mszach zbli¿a siê do autentycznego znaczenia kocielnego terminu wierni. W obliczu zmieniaj¹cych siê norm spo³ecznych dotycz¹cych
tego, czy nale¿y chodziæ, czy nie chodziæ do kocio³a, wydaje siê dezaktualizowaæ
lub zmieniaæ znaczenie niegdysiejsze okrelenie „katolicy niedzielni”. W powstaj¹1
Przyk³ad wezwania do podejmowania ról katolika w ¿yciu spo³ecznym znaleæ mo¿na choæby w Licie pasterskim Episkopatu Polski na Niedzielê wiêtej Rodziny z 27 grudnia 2009 r.;
http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=20091221_0.
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cych w przesz³oci opracowaniach zawiera³o ono wydwiêk zaprawiony dezaprobat¹ (szczególnie w analizach ksiê¿y socjologów) i mia³o oddawaæ hipokryzjê osób
przez ca³y tydzieñ zapominaj¹cych, ¿e s¹ katolikami, a przypominaj¹cych sobie
o tym jedynie w niedzielê, chodz¹cych do kocio³a z motywacji konformistycznych
i pozareligijnych, np. towarzyskich, katolików niekonsekwentnych, by nie rzec 
ma³o wartociowych. Dzi katolicy (co-)niedzielni s¹ w Kociele na wagê z³ota. To
nie tylko zmiana koniunktury. To tak¿e nie obni¿enie standardów i oczekiwañ – te
ze strony Kocio³a pozostaj¹ na tym samym poziomie, poniewa¿ teologiczna interpretacja znaczenia niedzielnej mszy w. nie uleg³a zmianie. Dzi jednak coniedzielne uczestnictwo oznacza wiêcej ni¿ kiedy: lojalnoæ, Mertonowski konformizm
wobec katolickich norm i wartoci (Merton 1982) w obliczu s³abniêcia spo³ecznego
dla nich poparcia (poza niektórymi rejonami Polski czy niektórymi rodowiskami).
W sensie miary statystycznej, wskanik dominicantes tylko w przybli¿eniu mo¿e
wyznaczyæ zakres laikatu, choæby ze wzglêdu na tzw. usprawiedliwionych nieobecnych, a tak¿e na jego jednorazowe, losowe zastosowanie (badania Instytutu Statystyki Kocio³a Katolickiego, prowadzone co roku od 1979 roku). Z kolei autodeklaracje praktyk, choæ dostêpne w sposób bardziej systematyczny, czêsto s¹ zawy¿ane,
co mówi wiele o wci¹¿ utrzymuj¹cym siê wyobra¿eniu respondentów o tym, jak byæ
powinno. Wychodz¹c poza statystyczny charakter tych wskaników, istotna jest tu ta
czêæ lokalnej zbiorowoci, która w sposób zasadniczo systematyczny, odwzorowany rytua³em w przestrzeni fizycznej Kocio³a, wchodzi w kontakt ze sfer¹ sacrum
(lub deklaruje tak¹ chêæ) i duchownymi jako jej porednikami. Sta³oæ stycznoci
spo³ecznych o charakterze rytualnym i sformalizowanym mo¿e staæ siê podstaw¹ do
nawi¹zania relacji innego rodzaju, znacznie mniej ustrukturowanych, mniej formalnych i mniej wertykalnych.

5. EMPIRYCZNE POSZUKIWANIA LAIKATU  COMMUNICANTES
Liczne miary ilociowe s¹ nara¿one na zarzuty o zagubienie i zapoznanie ich
subiektywnych, podmiotowych znaczeñ, sformu³owane bodaj¿e najcelniej dwie dekady temu przez M. Grabowsk¹ (Grabowska 1989: 141-160). Wskanik udzia³u
w komunii w. ze wzglêdu na siln¹ internalizacjê znaczenia sakramentu Eucharystii
przez tych, którzy z niego korzystaj¹, jego znacznie bardziej osobisty ni¿ spo³eczny
charakter, a w zwi¹zku z tym niepodatnoæ na kulturow¹ modyfikacjê, oraz z uwagi
na jednoznaczne warunki, na jakich uczestnicy siê do niego przygotowuj¹, pozostaje
odporny na te zarzuty, jak¿e trafne wobec wielu zliczanych i przeliczanych wskaników z obszaru socjologii religii. Ukazuj¹c zachowania dostêpne dla zewnêtrznego
obserwatora, mierzalne i policzalne, a równoczenie doæ czytelne w swym znaczeniu, wskanik communicantes pozwala na zachowanie stosunkowo rzadkiego prze³o¿enia pomiêdzy pozytywistycznym paradygmatem pomiaru ilociowego a humanistycznym paradygmatem rozumienia. Kategoria przystêpuj¹cych z jak¹, ustalon¹
przez badacza, czêstotliwoci¹ do sakramentu Eucharystii, doæ dobrze wyznacza
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kr¹g lojalnych wobec nauki Kocio³a, a w ka¿dym razie lojalnych wobec najwa¿niejszych jej aspektów, nastawionych na konsekwentne traktowanie swojej religijnoci.
Bêdzie to jednak prawdopodobnie kr¹g zawê¿ony, jak na potrzeby wskazania zasiêgu
laikatu. Jak bowiem potraktowaæ tych, którzy do komunii w. przystêpowaæ by chcieli,
ale z ró¿nych wzglêdów okrelonych przez prawo kanoniczne, nie mog¹? Jak nale¿y
s¹dziæ, i oni, ze swoj¹ utrzymuj¹c¹ siê – mimo przeszkód – identyfikacj¹, w³¹czeni s¹,
tak¿e na zasadach eklezjologicznych, do laikatu. Wskanik przystêpowania do sakramentu komunii w. okazuje siê zbyt mocnym warunkiem dla wyznaczenia zasiêgu laikatu, niemniej jednak wskazuje na jego rdzeñ. Tak¿e i w tym przypadku nale¿y dodaæ, ¿e dane pozyskiwane ze zliczania wiernych korzystaj¹cych z sakramentu komunii
w. w zwyk³¹, przeciêtn¹ niedzielê roku stanowi¹ zbyt rygorystyczn¹ podstawê. Przy
wiêkszej tolerancji i dla lepszego ukazania zasiêgu laikatu mog³aby to byæ liczba
w pe³ni uczestnicz¹cych we mszy w. w dzieñ wi¹teczny (Wielkiej Niedzieli).

6. KTO JESZCZE POJAWIA SIÊ W KOCIELE?
Warto te¿ przyjrzeæ siê wszystkim, w rzeczywistoci jak¿e ró¿nym kategoriom
ludzi pojawiaj¹cych siê w kociele. Przy takich okazjach jak wiêta, obrzêdy przyjêcia sakramentów oraz towarzysz¹ce im cykle spotkañ przygotowawczych w kociele
pojawiaj¹ siê osoby niemaj¹ce z religi¹ wiele wspólnego lub wybieraj¹ce z niej tylko to, co jest im potrzebne lub do czego czuj¹ sentymentalne przywi¹zanie. Spora
czêæ wype³niaj¹cych wówczas koció³ to nie laikat. Dokonuj¹c pewnych uogólnieñ,
daje siê wskazaæ w³aciwie trzy kategorie osób, z jakimi spotykaj¹ siê ksiê¿a w kociele. Tylko w stosunku do jednej z nich, tej któr¹ próbowa³am opisaæ powy¿ej,
adekwatny jest tradycyjny termin wierni. Termin ten, u¿ywany w Kociele w sposób
zwyczajowy, w dzisiejszych warunkach funkcjonowania religii nabiera na nowo pe³nego, nie tylko tradycyjnego i utartego przez rytualny uzus, znaczenia. Wed³ug S³ownika jêzyka polskiego wierny to, oprócz okrelenia wyznawcy jakiej religii, kto
„dochowuj¹cy komu, czemu wiary, nie zdra¿aj¹cy kogo, s³u¿¹cy komu z oddaniem, przywi¹zany do kogo ( ) zacofany, pewny, lojalny” (Szymczak 1981, t. 3,
709). Wiernoæ sta³ych uczestników praktyk zbiorowych usuwa w¹tpliwoci co do
uznania tej kategorii za laikat. Gdyby mo¿na by³o dokonaæ redukuj¹cego porównania do obszaru polityki, jej odpowiednikiem by³by twardy elektorat.
Na drug¹, doæ pokan¹ grupê sk³adaj¹ siê wierni  niewierni, chodz¹cy do
kocio³a sporadycznie oraz przy okazji wi¹t i wydarzeñ rodzinnych, wierz¹cy
w sposób selektywny lub przywi¹zani do katolickiej kultury, dokonuj¹cy w³asnej
oceny tego, co zaakceptuj¹, a co odrzuc¹. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e postrzegaj¹ oni
Koció³ w bardziej instytucjonalnej i zdesakralizowanej perspektywie, jako organizacjê o d³ugiej tradycji, jednak z³o¿on¹ przede wszystkim ze swoich funkcjonariuszy,
ci za w swoich dzia³aniach i motywach podlegaæ mog¹ surowej ocenie, z czego wieccy skwapliwie korzystaj¹. Wiêksza czêæ nauczania Kocio³a jest odczytywana w terminach retorycznych, co wi¹zaæ siê mo¿e z potrzeb¹ redukowania kulturowego dy-
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sonansu. Trudno by³oby okreliæ tê kategoriê mianem laikatu, niemniej jednak s¹ to zasoby, z punktu widzenia stanu posiadania Kocio³a, nie do koñca i nie w pe³ni stracone.
Przywo³uj¹c ponownie niezbyt uprawnion¹ analogiê, to elektorat, o który mo¿na jeszcze walczyæ, tym bardziej, ¿e, jak Koció³ g³osi, nie tyle zale¿y mu na statystykach, ile
na osobach. Czêæ reprezentantów tak zarysowanej kategorii na bie¿¹co podejmuje
decyzje dotycz¹ce wzmocnienia lub poluzowania swego zwi¹zku z Kocio³em, najczêciej kieruj¹c siê pozareligijnymi kryteriami (przyk³adowa wypowied matki ucznia
trzeciej klasy szko³y podstawowej: „Coraz bardziej nie podoba mi siê siostra-katechetka, jak tak dalej bêdzie, moje dziecko przestanie chodziæ na religiê”). Wobec rosn¹cej
rozbie¿noci pomiêdzy kultur¹ wspó³czesn¹ a kultur¹ Kocio³a, wydaje siê przewa¿aæ
tendencja do opuszczania Kocio³a (i omijania kocio³a). Poniewa¿ stopieñ zbli¿enia
lub oddalenia od oferowanych przez Koció³ treci jest zró¿nicowany, wa¿ne by³oby
bli¿sze i bardziej szczegó³owe rozpoznanie wiadomoci osób z tej kategorii.
Socjologia religii identyfikuje równie¿ kolejny typ postaw, reprezentowany przez
us³ugobiorców, czêciej nawet traktuj¹c zjawisko kszta³towania siê tych postaw jako
powszechn¹ tendencjê zwi¹zan¹ z prywatyzacj¹ religii (piewak 2003). W przypadku polskiego spo³eczeñstwa wypada raczej mówiæ o obecnoci takiego nastawienia
jako o pewnym wariancie utrzymywania relacji z instytucj¹ religijn¹. Ta najdalej
znajduj¹ca siê od Kocio³a kategoria, w rzadkich momentach nawi¹zywania z nim
kontaktu, korzysta ze znanych jej jeszcze z wczesnych etapów socjalizacji spo³ecznych regu³ odnoszenia siê do ksiê¿y. Zachowana zostaje jedynie formalna strona
kontaktu, opartego na wymianie dóbr i us³ug, pod któr¹ kryje siê ca³kowite niemal
poczucie obcoci. Trudno tu mówiæ nawet o potencjalnym laikacie.
Zmiennoæ i ró¿norodnoæ tych, z którymi stykaj¹ siê duchowni w swojej pracy,
kieruje nasz¹ uwagê ku propozycji zastosowania dwóch wa¿nych perspektyw: dynamicznej i to¿samociowej.

7. TO¯SAMOÆ, IDENTYFIKACJA I P£YNNOÆ LAIKATU
Zró¿nicowanie postaw u ludzi pojawiaj¹cych siê w kociele wskazuje na potrzebê skorzystania z subiektywnego wskanika przynale¿noci do laikatu. J. Szacki
w sposób krytyczny ocenia dokonania socjologii na polu empirycznych poszukiwañ
teoretycznej kategorii to¿samoci, o której tak chêtnie i czêsto siê rozprawia (Szacki
2004: 9-18). Powo³uj¹c siê na innych autorów, podtrzymuje on tezê o potrzebie dwuaspektowego potraktowania to¿samoci, uwzglêdnienia w badaniu tak subiektywnych deklaracji (w których tkwi przecie¿ sedno pojêcia to¿samoæ), jak obiektywnego badania zwi¹zanych z dan¹ to¿samoci¹ aspektów kulturowych (styl, „sposób”
¿ycia, jêzyk, socjologicznie rozumiana wiedza etc.; Szacki 2004: 18-26).
Chocia¿ zadawane w badaniach sonda¿owych pytanie o autodeklaracjê wiary
jest zarówno za szerokie (ze wzglêdu na mo¿liwe inne wiary ni¿ katolicka), jak i za
w¹skie (nale¿a³oby dowiedzieæ siê wiêcej), by na jego podstawie identyfikowaæ la-
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ikat, to kategoria odpowiedzi grupuj¹ca g³êboko wierz¹cych w warunkach polskiego spo³eczeñstwa zdominowanego przez wyznanie katolickie, doæ dobrze ukazuje twardy rdzeñ laikatu. Wprawdzie, funkcjonuj¹c jako termin empiryczny, jest
on ma³o teoretycznie zreflektowany: nie dysponujemy obiektywnymi miarami owej
g³êbokoci, a tam, gdzie nie zostaje zestawiony z innymi, bardziej szczegó³owymi
wymiarami religijnoci (ideologicznym, praktyk, poczucia wspólnotowoci, konsekwencji), milcz¹co zak³adamy, ¿e g³êboka wiara (akt) wi¹¿e siê ze swoim przedmiotem (wiara, ¿e) w sposób zgodny z wyk³adni¹ Nauczycielskiego Urzêdu Kocio³a.
Jest to o tyle trafne, ¿e zarówno g³êboka wiara potrzebuje ram instytucjonalnych
i mo¿liwoci realizowania siê w zwi¹zkach z Kocio³em (Królikowska 2009a: 132-134), jak i instytucja religijna oddzia³uje, przy pewnych cechach osobowoci,
w kierunku pog³êbienia wiary. Silny i jednoznaczny zwi¹zek z Kocio³em to zarazem efekt i czynnik religijnoci okrelonej jako g³êboka wiara. W badaniach religijnoci wielowymiarowej znajdujemy potwierdzenie i uzupe³nienie diagnozy religijnej to¿samoci cz³onka laikatu, w czym pomagaj¹ tak¿e pytania o samoidentyfikacjê, rozpoznaj¹ce zwi¹zek z religi¹ instytucjonaln¹, instytucj¹ religijn¹, a tak¿e
o zwi¹zek z parafi¹ (Firlit 2001), mówi¹ce coraz wiêcej o preferencjach samego
badanego ni¿ o tradycjach jego rodziny.
Wród przyczyn wspó³czesnego zainteresowania to¿samoci¹ wymienia siê w³anie jej s³aboæ, nietrwa³oæ i p³ynnoæ, wypieranie to¿samoci jako zjawiska danego, przypisanego i oczywistego, przez to¿samoæ wybieran¹ i konstruowan¹. Niepewnoæ i chwiejnoæ to¿samoci sugeruje równie¿ inne zjawisko: p³ynnoci laikatu, a w ka¿dym razie jego s³abo identyfikuj¹cej siê czêci. Tu po raz kolejny znajduje
uzasadnienie potrzeba docierania do stanu wiadomoci uczestników drog¹, któr¹
P. Berger okreli³ mianem indukcyjnej (Berger 1990: 45-46). Przywo³anie psychologicznej analizy przebiegu rozwoju religijnoci czy te¿ jej falowania w perspektywie ¿yciowej, kieruje uwagê ku propozycji zastosowania perspektywy dynamicznej
w analizowaniu granic przynale¿noci do laikatu. W tej dynamice obecne jest zarówno odchodzenie od Kocio³a jako proces odrodkowy jednokierunkowy, jak te¿
wystêpuj¹ce obok niego znikanie z Kocio³a po to, by po wejciu w kolejn¹ fazê
¿ycia lub po pewnych szczególnych dowiadczeniach do niego powróciæ. Dana osoba w trakcie swego ¿ycia przechodzi wówczas przez takie fazy, w których jest lub
potencjalnie mo¿e byæ przedstawicielem laikatu oraz fazy, w jakich sama umiejscawia siê poza t¹ kategori¹ (Koció³ nazwie te fazy kryzysami). W sytuacji chwiejnej
identyfikacji wa¿ne by³oby ustalenie, czy pewne osoby szykuj¹ siê do odejcia, czy
gotowe s¹ pozostaæ, jeli tylko zostanie odnaleziony w³aciwy klucz do komunikacji. W przypadku mniej w¹tpi¹cych mo¿na by siê dowiedzieæ, czy ich obecnoæ jest
obecnoci¹ pomimo – zastrze¿eñ do osoby ksiêdza, nieakceptowania treci kazañ
czy ich poszczególnych fragmentów, innego definiowania znaczeñ odbywaj¹cego siê
rytua³u, prze¿ywanych dysonansów, nudy i obojêtnoci, czy te¿ jest to obecnoæ bez
wiêkszych zastrze¿eñ, oparta na dowiadczaniu konsonansu na poziomie przekonañ,
wartoci, wiedzy i emocji.
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8. DZIECI JAKO LAIKAT?
Nie bez znaczenia do oszacowania zasiêgu laikatu jest te¿ zadanie pytania, ciekawego nie tylko ze wzglêdu na statystyki: na ile dzieci s¹ substratem laikatu?
Wród grup i organizacji religijnych dzia³aj¹cych przy Kociele wymienia siê
grupy ministrantów, czyli ch³opców (od 1994 roku, za zgod¹ biskupa, mog¹ byæ
nimi tak¿e dziewczynki) w wieku od 5. lub 6. roku ¿ycia. Dzieci te, wierni wieccy,
tak wa¿ni uczestnicy liturgii, s¹ te¿ zaliczane do laikatu. wiadomi jednak jestemy
ich nieukszta³towanej dostatecznie osobowoci, identyfikacji religijnej i religijnoci.
Pozostaje tak¿e pytanie dotycz¹ce samodzielnoci decyzji o przynale¿noci. Uczestnictwo w grupie ministranckiej, szczególnie dla m³odszych, jest znacznie bardziej
elementem procesu socjalizacji religijnej ni¿ jego efektem. Te same w¹tpliwoci
dotycz¹ i innych dzieci obecnych w kociele, które przychodz¹ tam na podstawie
innych motywacji ni¿ wewnêtrzne, za w oparciu o psychologiczn¹ analizê przebiegu rozwoju religijnoci w perspektywie ¿yciowej mo¿emy uznaæ, ¿e stanowi¹ „substancjê” ma³o stabiln¹ jeli chodzi o rokowania na przysz³oæ. Szczególnie dotyczy
to drugoklasistów, „sumiennie”, wraz z rodzicami, wype³niaj¹cych obowi¹zki religijne przed swoj¹ Pierwsz¹ Komuni¹ wiêt¹, czy m³odzie¿y gimnazjalnej, oczekuj¹cej na bierzmowanie („pasowanie religijne”). Gdy tylko ci m³odzi ludzie uzyskaj¹
wiêksz¹ samodzielnoæ decyzji lub gdy tylko rodzice uznaj¹ cel za osi¹gniêty, a obowi¹zek zapewnienia minimum socjalizacji religijnej za wype³niony, spora czêæ dzieci i jeszcze wiêksza m³odzie¿y po prostu zniknie z Kocio³a.
Koció³ nak³adaj¹c na dzieci zobowi¹zania oraz wyposa¿aj¹c je w prawa podobnie jak doros³ych (od 7. roku ¿ycia s¹ zobowi¹zane do uczestnictwa we mszy
w., a od oko³o 9. roku ¿ycia mog¹ braæ w niej pe³ny udzia³), traktuje je bardzo
powa¿nie. Zreszt¹, tradycyjnie Kocio³owi w ogóle odpowiada utrzymywanie z laikatem relacji o charakterze rodzic – dziecko czy wychowawca – wychowanek2.
Z drugiej strony, sami wierni niezbyt d¹¿¹ do osi¹gniêcia statusu doros³ego: formu³y
obowi¹zuj¹ce dzieci, np. jêzykowe opracowanie sakramentu pokuty, czêsto przez
samych wiernych zostaj¹ zachowane do wieku doros³ego, nad czym bolej¹ niekiedy
duszpasterze.
Psychologia religii podkrela wagê wczesnej socjalizacji religijnej, a ta w wiêkszoci rodzin os³ab³a. Koció³ zdaje sobie sprawê z tego, i¿ w wielu przypadkach
pozosta³ jedynym podmiotem socjalizacji religijnej. Od jej skutecznoci zale¿y stan
laikatu przysz³ych dziesiêcioleci. W koñcu, sporód dzisiejszych dzieci maj¹ wy³oniæ siê przyszli duchowni. Za tym, ¿e Koció³ nawet w szczególny sposób dzieci
promuje, stoj¹ argumenty teologiczne. Jest to uzasadnione wag¹ dzieciñstwa oraz
dzieciêctwa Jezusa, a tak¿e przypisywaniem statusowi dzieciêcoci, rozumianej doNawet w nowoczesnej wersji kontaktowania siê z wiernymi Koció³ nie mo¿e zrezygnowaæ
z funkcji nauczaj¹cej, opartej ze swej natury na relacji niesymetrycznej, jednak w swoim tradycyjnym nurcie przekazu, co czêsto jest mu dzi wypominane, przechowuje wci¹¿ jeszcze tendencjê do
traktowania doros³ych cz³onków laikatu w konwencji pedagogiki wczesnoszkolnej.
2
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s³ownie i metaforycznie, wielkiej wartoci i znaczenia. O pe³noprawnej z punktu
widzenia Kocio³a pozycji dzieci wród laikatu mo¿e te¿ przekonywaæ gotowoæ do
uznawania za wiêtych tak¿e dzieci (w. Dominik Savio, Antonietta Melo). Cezury
wyznaczaj¹ce poszczególne okresy ¿ycia, jakimi pos³uguje siê Koció³, wprowadzenie do których stanowi¹ kolejne sakramenty (Pierwsza Komunia wiêta i bierzmowanie), nie podkrelaj¹, jak czyni to kultura wiecka, momentu przejcia do doros³oci.

9. PRAKTYCZNE ZNACZENIE DOK£ADNEGO ROZPOZNANIA LAIKATU
Obserwacja dziejów Kocio³a pozwala wysun¹æ wniosek, ¿e podzia³y ról i ró¿nice kategorialne w jego ³onie zale¿a³y nie tylko od uwarunkowañ wewnêtrznych,
ale równie¿ od kontekstu zewnêtrznego. Szczególnym funkcjom Kocio³a w Polsce w czasach zaborów, okupacji niemieckiej podczas II wojny wiatowej, a nastêpnie okresu PRL-u, przypisuje siê wp³yw na wytworzenie siê specyficznego
uk³adu relacji pomiêdzy duchowieñstwem a laikatem. Wspó³czenie obserwowane
przemiany kultur w obszarze Europy, w tym tak¿e przemiany kulturowe w Polsce,
d¹¿enia niektórych grup do skrajnej niemal realizacji norm liberalnej demokracji,
mog¹, w konsekwencji zmieniaj¹cych siê stosunków Kocio³a z jego otoczeniem,
równie¿ przyczyniæ siê do ewolucyjnego przeformu³owania tych relacji. Pewnych
zmian ju¿ jestemy wiadkami, jednak brak dystansu czasowego nie pozwala na
odczytanie wyranego ich obrazu. Hipoteza zarysowuj¹cej siê enklawy katolików grupuj¹cych siê wokó³ Kocio³a rozumianego instytucjonalnie (Królikowska
2009b), wyodrêbniaj¹cej siê z coraz bardziej laicyzuj¹cego siê i ró¿nicuj¹cego siê
spo³eczeñstwa, sugeruje zmiany w kierunku wykszta³cenia siê bardziej wspólnotowego charakteru wiêzi, bardziej autotelicznych motywacji uczestnictwa oraz
zmniejszenia stopnia sformalizowania relacji miêdzy duchownymi a wieckimi.
Przy zmianie skali z masowej na mniejsz¹, implikuj¹cej wytworzenie wiêkszej liczby wiêzi nieformalnych, z punktu widzenia teologicznie sformu³owanych zadañ
laikatu ronie rola wysokiego morale reprezentantów Kocio³a i gotowoci dawania wiadectwa. W wiecie podlegaj¹cym wp³ywom sekularyzacji aktywne na
zewn¹trz grupy, ale te¿ jednostki, prowadz¹c – wyra¿aj¹c to jêzykiem Kocio³a –
dzia³alnoæ misyjn¹, pe³ni¹ funkcjê, któr¹ w jêzyku doæ obcym Kocio³owi nazwalibymy public relations. Z punktu widzenia interesu Kocio³a istotne jest przekonywanie wiata zewnêtrznego, ¿e w Kociele nie tylko zostaj¹ starsi, niewykszta³ceni, z ma³ych miejscowoci.
Jednak wród wieckich utrzymuj¹cych kontakt z Kocio³em tylko niektórzy
przejawiaj¹ dyspozycjê i chêci do takiej krystalizacji postaw. Silna jest tendencja
przeciwstawna, której sprzyja sekularyzacja i heterogenizacja kultury: s³abniêcie to¿samoci religijnej, dominacja innych ni¿ religijne koncepcji siebie. Dlatego pojawia
siê przed duchowieñstwem zadanie ró¿nicowania pracy duszpasterskiej, uwzglêdniaj¹cej ró¿nice w sile zwi¹zku z religi¹ i Kocio³em, w typach wspó³czesnego Weltanschauung. Wczeniej jednak duchowieñstwo powinno zdobyæ pewne rozpozna-
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nie co do pogl¹dów, wiedzy i przekonañ, sposobów interpretowania i wartociowania charakterystycznych dla osób i rodowisk o w¹t³ej to¿samoci religijnej. Nale¿y
s¹dziæ, ¿e coraz rzadziej obecne jest wród duchowieñstwa przedmodernizacyjne,
paternalistyczne przewiadczenie, ¿e nie ma potrzeby troszczyæ siê o to, co lud myli i co „sam z siebie” uwa¿a, czyli jakie formy wiadomoci przynosi ze sob¹ do
Kocio³a. Wspó³czenie kler coraz bardziej potrzebuje tak¿e i wiedzy o tym, co sk³ania ów lud do omijania Kocio³a. To oczywiste, ¿e hierarchia kocielna nie mo¿e
i nie bêdzie zachowywaæ siê na podobieñstwo w³adz partyjnych, ws³uchanych
w sonda¿e po to, by reagowaæ jakim rodzajem nieod³¹cznej chyba od demokracji
kie³basy wyborczej. Koció³ hierarchiczny powinien jednak znaæ swój lud, sprawdzaæ jego wiernoæ, analizowaæ stan wiadomoci, a w przypadku stwierdzonych
rozbie¿noci, wiedzieæ jak znaczne one s¹ i jaki maj¹ ciê¿ar gatunkowy. Nie chodzi
tu o dyktat ludu, lecz o znajomoæ u³atwiaj¹c¹ zarówno dialog, jak i tradycyjny,
nieod³¹czny od Kocio³a jednokierunkowy przekaz. Chc¹c w codziennej pracy braæ
pod uwagê zró¿nicowanie pod wzglêdem religijnoci i wiatopogl¹dów osób czy
rodzin, z którymi siê kontaktuj¹, poza wiedz¹ o charakterze socjologicznym, duchowni musieliby tak¿e nastawiaæ siê w konkretnych kontaktach nie tylko na wysy³anie, ale i odczytywanie, najczêciej p³yn¹cych nie wprost, schowanych za konwencj¹, komunikatów.
Okrelenie zasiêgu i cech laikatu, oprócz znaczenia poznawczego, ma te¿ znaczenie praktyczne. W tym celu przydatne s¹ miary ilociowe, szczególnie gdy czytelna
jest ich wyk³adnia, oraz pozyskiwanie wiedzy o charakterze jakociowym. Wiedza
o zasobach Kocio³a jest logicznie wczeniejsza od technicznej wiedzy o drogach
aktywizacji. Po pierwsze wa¿ne jest to, co wieccy, najczêciej niezwi¹zani z Kocio³em poprzez dzia³alnoæ w grupach, ruchach czy stowarzyszeniach, myl¹, czuj¹, jak
wierz¹ i w jaki sposób obecni s¹ w niepowiêconym wiecie, a dopiero po wtóre,
czy zechc¹ dzia³aæ w jaki bardziej ustrukturowany sposób. W okresie PRL-u szeroko
rozumiany laikat w powszechnej wiadomoci koñczy³ siê gdzie nieco wczeniej, ni¿
zaczynali siê komunici, marksici”, „partyjniacy”. Dzi trudniej o dychotomiczne,
jednoznaczne opozycje. Ostateczne, teologicznie umocowane ustalenie, gdzie koñczy
siê laikat, jak wielka czêæ tego zbioru jest laikatem autentycznym, jaka wci¹¿ potencjalnym, a jaka rzekomym lub zgo³a straconym, nale¿y do profesjonalnych cz³onków
Kocio³a. Socjologowie jednak mog¹ byæ im pomocni.
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STRESZCZENIE
Pos³uguj¹c siê nie tyle socjologicznym, co pochodz¹cym z katolickiej eklezjologii pojêciem
laikatu, decydujemy siê przyj¹æ równie¿ jego teologiczne definicje i odniesienia. Koció³ dla duchowieñstwa i laikatu przewiduje odmienne to¿samoci, role i zadania. O ile nie mamy k³opotu
z rozró¿nieniem pomiêdzy przedstawicielem laikatu a duchownym, o tyle wyznaczenie jakiej
obiektywnej granicy, na której koñczy siê laikat, nie wydaje siê ³atwe, nawet wed³ug kryteriów teologicznych. Klasyczne typowo socjologiczne badania religijnoci nie nastawiaj¹ siê na poszukiwanie laikatu  mo¿e byæ on rekonstruowany poprzez kompilacjê pewnych wskaników. Wobec s³abniêcia tak¿e w polskim spo³eczeñstwie spo³ecznej normy podejmowania zbiorowych praktyk
religijnych, poszukiwanie kategorii osób systematycznie praktykuj¹cych, a w szczególnoci korzystaj¹cych z sakramentu Eucharystii wska¿e rdzeñ kategorii laikatu o doæ skrystalizowanej religijnej to¿samoci. Pozostaj¹ pytania dotycz¹ce przynale¿noci ludzi o s³abej to¿samoci religijnej, religijnoci selektywnej i w ró¿nym stopniu sprywatyzowanej, o istniej¹cych, lecz rozlunionych
zwi¹zkach z Kocio³em, czy zjawiska zmiennego w przebiegu ¿ycia jednostki stosunku do Kocio³a, w koñcu o zaliczanie do laikatu dzieci. W artykule poruszony zosta³ tak¿e problem ró¿nicowania podejcia duchownych do tych ró¿nych kategorii szeroko pojêtego laikatu w Polsce. Zdaniem
autorki, pod wp³ywem zmian spo³ecznych i kulturowych, sekularyzacji oraz d¹¿eñ niektórych grup
powo³uj¹cych siê na normy liberalnej demokracji, zmieniaj¹ siê relacje pomiêdzy Kocio³em a jego
otoczeniem, co wi¹¿e siê tak¿e ze zmianami w relacjach duchowieñstwa z laikatem wewn¹trz Kocio³a, duchowieñstwa ze wiatem zewnêtrznym oraz w funkcjach laikatu (grup, a szczególnie jednostek) w jego wieckim otoczeniu.

S³owa kluczowe
granice laikatu, funkcje laikatu, zwi¹zek z Kocio³em, wierni, miary ilociowe, to¿samoæ, relacje

SUMMARY
Employing and dealing with not genetically sociological, but the ecclesiological notion of „the
laity”, one consistently decides to accept also further theological definitions and references. The
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Catholic Church formulates different identities, roles and tasks for the clergy and the laymen. As
far as one has no difficulties to distinguish between a clergyman and a layman, then it is not so
easy to delimit the range of the laymen. Classical sociological researches on religiousness have not
been focused on searching lay Church members – this scope may be reconstructed by compilation
of some coefficients. As the social norm of church attendance weakens also in Polish society, the
measure of attending Sunday masses, and especially of receiving Holy Communion, show
the laymen category core with crystallized identity. There are still questions about affiliation of the
individuals provided with a weak religious identity, selective and to different extent privatized
religiousness, of loose relationship with the Church, or about the phenomenon of unstable
connections with religious institution during life course, and eventually, counting children among
the laymen.
The article touches also the problem of differentiation of clergymen approach towards various
categories of people treated by them as ‘worshippers’. In the authoress’ opinion, social and cultural
changes, secularization and demands of some groups referring to liberal democracy rules, cause
the alteration of the relations between the Church and its surroundings, which consequently entails
changes in relations between the clergy and the laymen inside the Church, in relations between
ecclesiastics and the outside environment, as well as in the functions of laymen (groups and
particularly individuals) in the secular world.

Key Words
limits of laity, functions of laity, bonds with Church, the faithful, quantitative measures, identity,
relations

JAKIE JEST MIEJSCE LAIKATU W KOCIELE KATOLICKIM?

LAIKAT

81

I DUCHOWIEÑSTWO W KOCIELE KATOLICKIM W POLSCE

PROBLEM

DIALOGU I WSPÓ£ISTNIENIA

POZNAÑ 2010

MARCIN LISAK
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Informatyki
w Rzeszowie

Polscy duchowni i katolicy wieccy w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
wspó³praca i oczekiwania w ramach duszpasterstwa emigracyjnego
Polish Catholic clergy and lay Catholics in Great Britain and Ireland:
cooperation and expectations within a migrant chaplaincy

WPROWADZENIE
Zmiana kontekstu spo³eczno-kulturowego, jak¹ przynosi dowiadczenie migracji, a zw³aszcza emigracji zagranicznej, staje siê czêsto przyczyn¹ konfrontacji ustalonej dotychczas w ¿yciu migrantów tradycji i sposobu rozumienia oraz prze¿ywania wiata z tym, co napotkane jako „nowe” i „inne”. Przesuniêcia kulturowe, dyfuzja
wzorców zachowania i postrzeganych wartoci, poszerzenie horyzontów w zakresie
stylów ¿ycia mog¹ czêciowo, albo gruntownie – ale wcale nie musz¹  doprowadziæ do zmian sposobu spo³ecznego funkcjonowania. W warunkach migracyjnych
zmienia siê tak¿e sposób postrzegania i oceniania tego, co uznane za w³asne, a czêsto
oparte na myleniu stereotypowym (B³uszkowski 2005: 10-15). Dla badaczy spo³ecznych sytuacja jednostek wchodz¹cych w proces adaptacji b¹d izolacji, przyjmuj¹cych wielokierunkowe strategie akulturacji lub podlegaj¹cych dyfuzji kulturowej, jest
cennym zwierciad³em poznawczym. W lustrze odmiennego, nowego, obcego rodowiska spo³ecznego niekiedy lepiej mo¿na rozpoznaæ s³abo dostrzegalne na co dzieñ
aspekty oswojonych i zwyczajnych zachowañ oraz postaw (Mostwin 1985: 16-19;
Fenton 2007: 83-84).
W obrêbie socjologii religii jednym z istotnych zagadnieñ jest kwestia organizacji spo³ecznoci religijnej, za jednym ze szczegó³owych zagadnieñ w tym zakresie jest, przynale¿na wielu tradycjom religijnym, specyfikacja ról spo³eczno-religijnych poszczególnych cz³onków wspólnoty. W nurcie katolicyzmu rozró¿nia siê
w tym wzglêdzie osoby duchowne, pe³ni¹ce szczególne zadania kultyczne, oraz wiernych wieckich, którzy oczekuj¹ pomocy  pos³ugi religijnej ze strony kap³anów.
Duchownych mo¿na opisywaæ jako pos³anników, ³¹czników pomiêdzy sfer¹ profanum i sacrum. Jednoczenie mo¿na te¿ mówiæ o nich jako o oficjalnych przed-

82

MARCIN LISAK

stawicielach instytucji religijnej, przedstawicielach wy¿szej klasy owieconych
i rz¹dz¹cych” spo³ecznociami religijnymi albo o „specjalistach” wiadcz¹cych wiernym us³ugi religijne. Jakby po drugiej stronie spo³ecznoci religijnej znajduj¹ siê
osoby nieduchowne, zwykli ludzie religijni, okrelani w tradycji katolickiej doæ
pejoratywnymi terminami: wiecki (zewiecczony, niewiêty, nieduchowy) czy „laikat” (laik, niedowiadczony, ignorant). Tego rodzaju przeciwstawienie jest specyficzne dla bardziej hierarchicznych form rozumienia oraz funkcjonowania instytucji
i spo³ecznoci religijnych, w tym dla katolicyzmu.
Obie grupy w obrêbie spo³ecznoci religijnej wchodz¹ w rozmaite interferencje:
mog¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ b¹d konkurowaæ; mog¹ wyra¿aæ wzajemne oczekiwania b¹d obojêtnoæ. Wspó³praca i oczekiwania s¹ istotnym, choæ nie wy³¹cznym,
aspektem relacji w rodowisku ludzi religijnych. Przedmiotem tego artyku³u bêdzie
fragmentaryczna analiza wypowiedzi katolików polskich, brytyjskich i irlandzkich
na temat pos³uguj¹cych im duchownych. Respondentami, z którymi przeprowadzono czêciowo ustrukturyzowane wywiady, byli w wiêkszoci ludzie wieccy. Do
badañ dobrano osoby, które podejmuj¹ praktyki religijne i uczestnicz¹ w funkcjonowaniu duszpasterstwa w parafiach rzymsko-katolickich. Dodatkow¹ grup¹ respondentów byli duchowni. Celem badañ by³o wstêpne rozpoznanie szans, problemów,
wzajemnych oczekiwañ wysuwanych przez wieckich i duchownych w ramach
duszpasterstwa polonijnego. Problem ten jest istotny, gdy¿ wiele g³osów wskazuje
na powa¿ny deficyt ich wzajemnej wspó³pracy, polegaj¹cy czêsto na braku poczucia
odpowiedzialnoci za Koció³ wród wyznawców wiary katolickiej (Pieronek 1998: 41).

1. METODOLOGIA I RODOWISKO BADAÑ
Myl¹ przewodni¹ projektu badawczego by³a identyfikacja problemów spo³eczno-religijnych w spo³ecznoci polskich katolików, którzy wyemigrowali do Irlandii
i Wielkiej Brytanii na pocz¹tku XXI wieku. Polacy przybyli do dotkniêtego spadkiem praktyk religijnych i utrat¹ zaufania do Kocio³a instytucjonalnego tradycyjnie
katolickiego spo³eczeñstwa irlandzkiego oraz do mocniej zsekularyzowanego spo³eczeñstwa Wielkiej Brytanii, które jedynie w ma³ej czêci jest katolickie w wymiarze
religijnym. Celem projektu jest wydobycie charakterystycznych cech polskiego
katolicyzmu, jaki uwydatnia siê w warunkach emigracji. W badaniach pos³u¿ono siê
metodami jakociowymi: analiz¹ czêciowo ustrukturyzowanych wywiadów, obserwacj¹ uczestnicz¹c¹, wywiadami swobodnymi. Badacze przeprowadzili 70 rozmów
z wybranymi przedstawicielami polskich katolików-emigrantów oraz wród brytyjskich i irlandzkich katolików. W wytypowanych rodowiskach rozmówcami byli
zarówno katolicy wieccy, jak i ksiê¿a oraz przedstawiciele wy¿szej hierarchii duchownej: polskiej, angielskiej, szkockiej i irlandzkiej. Projekt badawczy, zatytu³owany: Polish Priests and Polish Parishioners in Great Britain and Ireland: Identifying
Problems and Possibilities zrealizowano w ramach projektu szkockiego w Univer-
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sity of Aberdeen1. Zbieranie materia³ów w terenie i ich wstêpne opracowywanie
trwa³o od listopada 2008 do maja 2009 roku.
W zwi¹zku ze wskazanym powy¿ej stanem rzeczy, dotycz¹cym instytucjonalnych form religijnoci i struktur polskiego duszpasterstwa emigracyjnego, badania
przeprowadzono w kilku lokalizacjach. Generaln¹ zasad¹ doboru respondentów
sporód uczestników ¿ycia religijnego polskiej parafii personalnej, albo innego
orodka duszpasterstwa Polaków, by³o kryterium wspó³dzielenia budynku sakralnego z miejscow¹ parafi¹ katolick¹. Tego rodzaju dobór celowy bezporedniego rodowiska badañ, a nastêpnie dobór jednostek typowych sporód osób uczestnicz¹cych
w publicznych praktykach religijnych, pozwala na zestawienie opinii zarówno
emigrantów, jak i przedstawicieli parafii przyjmuj¹cych polskich katolików. W ten
sposób pominiêto duszpasterstwa emigrantów prowadzone w wi¹tyniach s³u¿¹cych
wy³¹cznie Polakom, a tym samym cilej odseparowane od lokalnych wspólnot katolickich.
Rozmówcy  uczestnicz¹cy w ¿yciu duszpasterstwa emigracyjnego katolicy
wieccy  których wypowiedzi zakodowano i w czêci przedstawiono w dalszej
czêci artyku³u, mieszkaj¹ w trzech lokalizacjach na terenie Anglii: Linclon i Boston (ma³e skupiska ludnoci, teren rustykalno-przemys³owy) w diecezji Notthingham oraz na obszarze dzia³ania kilku polskich orodków duszpasterskich w Londynie na terenie archidiecezji Westminster (wysoce zurbanizowany obszar metropolitalny). Natomiast w Szkocji wywiady przeprowadzono w regionie Aberdeen (obszar
wysoce zurbanizowany) i w tamtejszej diecezji. Rozmówcy z Irlandii mieszkaj¹
w Dublinie (wysoce zurbanizowany obszar metropolitalny) i w jego okolicach, na
terenie archidiecezji dubliñskiej. We wskazanych 4 diecezjach, a niekiedy tak¿e
w tych samych orodkach duszpasterskich, gdzie praktykuj¹ wybrani do badañ wierni
wieccy, przeprowadzono wywiady z duchownymi: polskimi duszpasterzami oraz
z ksiê¿mi i biskupami ze Szkocji, Anglii i Irlandii.
Zgodnie z za³o¿eniami metodologicznymi, badania przeprowadzono z pomoc¹
cile dobranych technik, a szczególne zasady przyjêto w rozmowach z osobami
duchownymi. W tym przypadku, w celu uzyskania nieskrêpowanych wypowiedzi
i unikniêcia postawy maskowania, przeprowadzono wywiady swobodne, które nie
by³y utrwalane w formie zapisu dwiêkowego. Po ka¿dym z wywiadów badacz
spisywa³ przebieg rozmowy w postaci notatek. Z uwagi na wskazan¹ technikê badawcz¹, uzyskany materia³ ma mniejsze znaczenie poznawcze, gdy¿ zosta³ przefiltrowany przez osobê prowadz¹c¹ wywiady. Notatki terenowe z tych rozmów
z osobami duchownymi nie s¹ przedmiotem analizy, s¹ traktowane jedynie jako dodatkowe t³o dla naszego celu badawczego. Pozosta³e wywiady, które przeprowadzono z osobami wieckimi (a w jednym przypadku z polskim ksiêdzem), mia³y formê
wywiadów czêciowo ustrukturyzowanych. Badacze nagrywali przebieg rozmów,
1
Kierownik projektu  prof. Claire Wallace; zespó³: prof. Halina Grzyma³a-Moszczyñska (UJ),
dr David Hay, dr Marta Trzebiatowska, mgr Joanna Krotofil, mgr Anna Jurek, dr Marcin Lisak.
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a nastêpnie sporz¹dzili ich transkrypcjê. Zdecydowanie wiêksz¹ czêæ respondentów
stanowili polscy emigranci. Cenny materia³ porównawczy przynosi jednak w niektórych przypadkach analiza wywiadów przeprowadzonych z miejscowymi katolikami.
W szerokim sensie badania przeprowadzono w rodowisku duszpasterstwa polonijnego w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Z uwagi na ma³¹ liczbê przeprowadzonych
wywiadów oraz zawê¿anie terenu badañ do kilku obszarów duszpasterskich, badania te maj¹ jedynie wstêpny, pilota¿owy charakter. W kontekcie to¿samoci narodowej i religijnej badanych osób analiza zosta³a podjêta w innej pracy (Lisak 2009).
Organizacja i struktury Kocio³a katolickiego na terenie Wielkiej Brytanii
oraz Irlandii nie odpowiadaj¹ dok³adnie podzia³om administracyjnym i pañstwowym.
W istotnym dla Kocio³a katolickiego ujêciu, jakim jest organizacja lokalnego duszpasterstwa w ramach terenów objêtych zakresem dzia³ania konferencji episkopatów,
nale¿y wyró¿niæ trzy odrêbne regiony. Najwiêkszym obszarowo i ludnociowo jest
teren dwóch krajów narodowych wchodz¹cych w sk³ad Wielkiej Brytanii, który
znajduje siê w obszarze dzia³ania Konferencji Episkopatu Anglii i Walii. Drugi
region obejmuje pó³nocn¹ czêæ wyspy Wielka Brytania, a tym samym zasiêg dzia³ania Konferencji Episkopatu Szkocji. Trzeci region to obszar ca³ej wyspy Irlandii,
na którym dzia³a Konferencja Episkopatu Irlandii. We wszystkich trzech regionach
rozwinê³o siê duszpasterstwo dla polskich emigrantów.
Istotnym komponentem rodowiska badawczego jest sieæ polskiego duszpasterstwa dla emigrantów. Najbardziej rozwiniête struktury polskiego duszpasterstwa
w jêzyku narodowym znajduj¹ siê na terenie Anglii. Polscy ksiê¿a rozpoczêli tam
dzia³alnoæ duszpastersk¹ w drugiej po³owie XIX wieku. Misjê dla polskich katolików sformalizowano w 1894 roku, kiedy zosta³ mianowany pierwszy rektor Polskiej Misji Katolickiej. Od 1948 roku, na mocy dekretu Prymasa Anglii i Walii,
rektor Polskiej Misji Katolickiej otrzyma³ jurysdykcje nad polskimi emigrantami,
tym samym jako Wikariusz Delegat jest on w³aciwym ordynariuszem dla cywilnych
Polaków w Anglii i Walii. Misja Katolicka posiada zatem rangê diecezji personalnej
i obejmuje sw¹ dzia³alnoci¹ polskich katolików, którzy zamieszkuj¹ teren jej dzia³ania
i zg³osili (potwierdzili) sw¹ przynale¿noæ do polskich parafii personalnych. Na czele
polskiego duszpasterstwa stoi rektor mianowany przez Konferencjê Episkopatu Polski
w porozumieniu z Konferencj¹ Episkopatu Anglii i Walii (Romejko 2002). Wedle danych prezentowanych przez zarz¹d Polskiej Misji Katolickiej, na terenie Walii i Anglii
pracuje 100 kap³anów oraz 16 kap³anów seniorów. Nabo¿eñstwa i pos³uga duszpasterska
w jêzyku polskim s¹ prowadzone w 220 miejscach. Polska Misja Katolicka posiada swoje
w³asne budynki przeznaczone do celów duszpasterskich. Na pocz¹tku obecnego wieku
stan posiadania wynosi³ 30 kocio³ów i 12 kaplic (Karpiñski 2004). W wiêkszoci tych
miejsc kultu sprawowane jest wy³¹cznie polskojêzyczne duszpasterstwo.
Z kolei utworzone po II wojnie wiatowej duszpasterstwo polskie na terenie
Szkocji by³o i pozostaje nadal znacznie mniejsze. W latach 2003-2004 planowano
w³¹czenie struktury Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji do polskiego duszpasterstwa silnie rozwiniêtego na terenie Anglii i Walii. Jednak poakcesyjny nap³yw
polskich katolików na pó³nocne tereny Wielkiej Brytanii spowodowa³ rozrost dusz-
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pasterstwa polskiego. W Szkocji w ramach Polskiej Misji Katolickiej, a tak¿e jako
bezporednio w³¹czeni w pracê szkockich diecezji, pracuje obecnie 16 kap³anów.
Pos³uga duszpasterska w jêzyku polskim sprawowana jest w 33 punktach. Uwzglêdniaj¹c ³¹cznie Szkocjê oraz Angliê i Waliê, mo¿na przyj¹æ, ¿e ogó³em pos³uga
polskich duszpasterzy jest skierowana do oko³o 700 tysiêcy Polaków, którzy mieszkaj¹ na tym terenie (Grabowska-Lusiñska, Okólski 2009: 67-69, 88-94).
Odrêbne struktury kocielne odnajdujemy w Irlandii; pod wzglêdem strukturalnym duszpasterstwo katolickie pod kierunkiem tutejszej Konferencji Episkopatu
obejmuje nieprzerwanie ca³y obszar wyspy Irlandii. A zatem, obok 26 hrabstw na
obszarze Republiki Irlandzkiej, integraln¹ czêci¹ struktur Kocio³a katolickiego
w Irlandii jest tak¿e teren 6 hrabstw Irlandii Pó³nocnej. Obszar ten nale¿y pod wzglêdem administracyjnym i pañstwowym do Wielkiej Brytanii, co z reszt¹ jest uwydatnione w oficjalnej, pe³nej nazwie pañstwa: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej. Ca³a wyspa jest objêta jednak jednolit¹ sieci¹ duszpasterstwa
irlandzkiego. Podobna sytuacja dotyczy duszpasterstwa polskiego. Po roku 2004
polskojêzyczne duszpasterstwo rozwinê³o siê tak¿e w Irlandii wraz z nap³ywem
emigrantów zarobkowych z Polski. W odró¿nieniu od wiêkszoci duszpasterstwa
polonijnego w ró¿nych krajach wiata, w Irlandii nie rozwinê³a siê Polska Misja
Katolicka (Poznañski 2008).
W pewnym zakresie centralny orodek polskiego duszpasterstwa znajduje siê
w Dublinie, aczkolwiek ta jego rola centralna ogranicza siê do archidiecezji dubliñskiej, w której oczywicie mieszka najwiêcej polskich emigrantów. Od wrzenia 2006
roku centrum dubliñskiego duszpasterstwa dla Polaków dzia³a przy kociele w.
Audoena, który przekazano Polakom do u¿ytkowania. Praktycznie jest to jedyna
wi¹tynia katolicka na terenie Irlandii, która jest przeznaczona prawie wy³¹cznie dla
celów duszpasterstwa w jêzyku polskim. St¹d ten obiekt kultu religijnego jest potocznie okrelany jako polska parafia albo polski koció³, przy którym pos³uguje koordynator polskiego duszpasterstwa w Irlandii. Zasad¹ organizacyjn¹ jest jednak samodzielnoæ diecezji w organizacji polskiego duszpasterstwa. Poszczególni
biskupi diecezjalni, a tak¿e prze³o¿eni zakonni, troszcz¹ siê o przyjêcie do pos³ugi
polskich ksiê¿y (Grubka 2007: 32-34). Obecnie pracuje ich w Irlandii 28, na terenie
wiêkszoci irlandzkich diecezji. Polscy ksiê¿a nie tworz¹ oddzielnej struktury polskiego duszpasterstwa, ale s¹ w³¹czeni do instytucji Kocio³a w Irlandii. Dzia³alnoæ
duszpasterstwa w jêzyku polskim na terenie Republiki Irlandii jest skierowana do
oko³o 150  200 tysiêcy Polaków mieszkaj¹cych ci¹gle na wyspie.

2. WSPÓ£PRACA W OBRÊBIE SPO£ECZNOCI
POLSKICH KATOLIKÓW NA EMIGRACJI
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów mo¿na stwierdziæ, ¿e polskie duszpasterstwo emigracyjne jest zorientowane na zaspokojenie potrzeb kultycznych,
to¿samociowych i spo³ecznych polskich emigrantów. Katolicy wieccy na emigra-
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cji poszukuj¹ form ekspresji religijnej w ramach typowo polskich obrzêdów i zwyczajów religijnych. Natomiast od Kocio³a instytucjonalnego oczekuj¹ zapewnienia
pos³ugi sakramentalnej i specyficznych form praktyk religijnych, scalonych z polsk¹
tradycj¹ kulturow¹. Polscy duchowni wykazuj¹ chêæ realizacji takich zadañ, dlatego
koncentruj¹ siê na pracy duszpasterskiej, która ma na celu zaspokojenie potrzeb
religijnych odbiorców. Jednak mimo zbie¿nych celów, pomiêdzy tymi dwiema podstawowymi grupami katolickiej spo³ecznoci religijnej nie widaæ wspó³pracy, zw³aszcza w wymiarze partnerstwa, natomiast funkcjonuje model pracy ksiê¿y, który mo¿na
okreliæ jako „us³ugowy dla wieckich. Duchowni wykonuj¹ pos³ugê duszpastersk¹
i zarz¹dzaj¹ spo³ecznociami parafialnymi b¹d innymi grupami duszpasterskimi.
Osoby wieckie oczekuj¹ od polskojêzycznego duszpasterstwa przestrzeni spo³ecznej, w której mog¹ realizowaæ swoje tradycyjne praktyki religijne, za innych form
wspó³dzia³ania nie widaæ w tym rodowisku (Lisak 2009: 18-22).
W wietle wyników badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e we wskazanej wspó³zale¿noci
wyranie widaæ niedomagania w sferze wspó³pracy i wspó³odpowiedzialnoci za
Koció³ i parafiê. Z wypowiedzi badanych osób wynika, ¿e polscy duchowni, analogicznie jak w kraju, najczêciej ca³¹ odpowiedzialnoæ i funkcje kierownicze „trzymaj¹” w swoich rêkach. Tymczasem oczekiwania wieckich s¹ zupe³nie inne, o czym
przekonuje poni¿sza wypowied respondentki: „Ksi¹dz, który tu by mia³ pracowaæ,
Polak, powinien pogodziæ siê z tym, ¿e nie mo¿e staæ na piedestale ( ) styl polskich ksiê¿y jest stylem dyktatorskim” (Angielka, Anglia, 44 lata).
Respondenci wieccy odnosz¹ siê krytycznie do tej kwestii i zaznaczaj¹, ¿e
duchowni polscy wykazuj¹ tendencjê do niepodzielnego kierowania wszelkimi zakresami pracy duszpasterskiej oraz funkcjonowania spo³ecznoci polskiego duszpasterstwa emigracyjnego. Taki model pracy i postawy duszpasterskiej polscy kap³ani
przywieli z rodzinnego kraju, jak ukazuje to poni¿sza wypowied respondenta: „Ci
ksiê¿a, którzy s¹ w Polsce, s¹ w ogóle inaczej kszta³towani, inaczej wychowywani.
Ksi¹dz w Polsce jest zdecydowanie bardziej samodzielny, odpowiedzialny za wszystko, co siê dzieje w parafii. Tutaj ludzie wieccy maj¹ spory udzia³. W³aciwie oni
decyduj¹ o materialnej stronie Kocio³a, czyli o tym, co siê dzieje. Odpowiedzialnoæ wieckich za funkcjonowanie parafii jest zdecydowanie wiêksza tutaj ni¿
w Polsce. W Polsce jednak proboszcz jest najwa¿niejszy, je¿eli chce, to korzysta
z pomocy wieckich w takim zakresie, w jakim on uwa¿a, ale on faktycznie decyduje, jak to ma wygl¹daæ. To jest zderzenie, jak przyje¿d¿a ksi¹dz z Polski i tutaj
jaka kobieta mówi mu, co on ma robiæ. To jest dla niego trudne z jednej strony”
(Polak, Szkocja, 35 lat).
W ocenie jeszcze innych respondentów, mamy tu do czynienia z jednoosobowym
zarz¹dzaniem, przy braku umiejêtnoci u ksiê¿y tworzenia grup i kierowania zespo³ami ludzkimi, dzielenia siê odpowiedzialnoci¹ ze wieckimi, zapraszania ich do
kreowania inicjatyw o charakterze spo³eczno-twórczym i religijnym, zapraszania ich
do aktywnego wspó³udzia³u w zadaniach parafii. Tymczasem brytyjscy wieccy
samodzielnie podejmuj¹ wiele zadañ w parafii, a w wiêkszoci spraw brytyjski kap³an
pe³ni tylko rolê pomocnicz¹, o czym mówi jeden z respondentów: (…) u nas
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[w Polsce – M. L.] ksiê¿a co zorganizuj¹, prawda, jest na przyk³ad jakie tam ko³o
modlitewne i wtedy ludzie przychodz¹ i uczestnicz¹ w tym, prawda. A tutaj jak jest
nowenna organizowana, to s¹ kobiety, które w³¹czaj¹ tamê i one narzucaj¹ jakby,
i ksi¹dz jest tylko po to, ¿eby powiedzmy zrobiæ swoje, pomagaæ, wiêc on bêdzie trzyma³ mikrofon, ale one powiedz¹, jakie pieni bêd¹ piewane. Wie pani, ja tego nie
krytykujê, tu s¹ kocio³y, w których nie ma w ogóle pieni. I dobrze, ¿e chocia¿ s¹
takie rady, które co organizuj¹, ale w Polsce jest du¿a ró¿nica” (Polak, Anglia, 40 lat).
Zadziwienie, a nawet zaniepokojenie jednej respondentki budzi fakt, ¿e miejscowy szkocki ksi¹dz odda³ wiele spraw w rêce parafian. Natomiast polski duszpasterz
prezentuje zupe³nie odmienny styl kierowania sprawami parafialnymi i religijnymi,
jak i kierowania samymi ludmi: „On [szkocki ksi¹dz  M. L.] w niczym nie bierze
udzia³u. I rozumie pani, on to odda³ ludziom. To ludzie prowadz¹, ludzie tym ¿yj¹.
Je¿eli ich nie bêdzie i kto tego jakby nie poci¹gnie dalej, to ju¿ to nie bêdzie zrobione. I tutaj jest ró¿nica wielka, bo ksi¹dz [Polak  M. L.], on jest szefem, on zarz¹dza. Ja, czy tam na przyk³ad A., nie mamy prawa podj¹æ ¿adnych decyzji. Zreszt¹, same ¿emy do tego doprowadzi³y bo te¿ nie chcia³ymy, ¿eby on by³ po prostu
na czele w tej szkole, ¿eby on decydowa³, ¿e on ma g³os. On drukuje listy, on przygotowuje wie pani, on wszystko robi” (Polka, Szkocja, 29 lat).
Z kolei aktywna rola polskiego ksiêdza jest przyjmowana z uznaniem, jeli
potrafi w³¹czyæ do wykonania jakiego zadania wspólnego ró¿ne osoby, nie zapominaj¹c przy tym o w³asnej roli. Tê rolê zaanga¿owan¹ polskiego ksiêdza na emigracji ukazuje wypowied respondentki: (…) na przyk³ad s¹ jakie spotkania, ale
wszystkie plany, mamy scenariusze do wszystkiego, zrobione s¹ przez ksiêdza [Polaka  M. L.]. To on, na przyk³ad, organizuje wszystko ( ) na przyk³ad [dzieñ w.
Miko³aja – M. L.], to jest scenariusz zbudowany do tego, i kto wita, co kto ma robiæ,
nie? I on [polski ksi¹dz  M. L.] rozdziela role. A tutaj ja nie widzê ksiêdza” [szkockiego – M. L.] (Polka, Szkocja, 29 lat).
W wywiadach bardzo rzadko pojawia siê informacja o partycypacji osób wieckich w funkcjonowaniu czy tworzeniu emigracyjnego duszpasterstwa. W wypowiedziach nielicznych respondentów wspomniano o ich uczestnictwie w radach parafialnych czy duszpasterskich, mimo ¿e taki model wspó³pracy jest powszechny w miejscowych brytyjskich czy irlandzkich parafiach. Ró¿nicê tê jasno ukazuje wypowied
respondentki: (…) w Polsce w³adze kocielne, wszystko jest zorganizowane przez
ksiê¿y, a tutaj przez w³adze parafialne. Oni maj¹ co jakby g³os ludu i oni decyduj¹
o tym, jakie kwiaty powinny staæ w kociele. Wie pani jest tak, ¿e ksi¹dz przychodzi
i mówi tak: nie podobaj¹ mi siê te kwiaty w kociele, proszê je usun¹æ. W ¿yciu tutaj
tak nie mówi. I ja nie by³am nigdy w kociele w Polsce w ¿adnych radach, nawet
nie wiem, jak to wygl¹da w Polsce, ale chyba nie ma czego takiego, jak rady
parafialne” (Polka, Szkocja, 33 lata).
Jeli ju¿ wieccy chc¹ mieæ swoje zdanie b¹d chc¹ byæ wys³uchani w sprawach
dotycz¹cych duszpasterstwa, bywa to ignorowane przez duchownych. Problem dotyczy tak¿e polityki kadrowej. Na ten temat pojawi³ siê jeden bardzo wyrany
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i krytyczny g³os respondentki: (…) w naszej parafii jest co roku zmieniany ksi¹dz
 czyli jak kap³an przyjdzie i on ma jakie tam plany. Wiesz, rok to jest za ma³o,
¿eby co zorganizowaæ, rok to jest czas na po³o¿enie fundamentu, co tam zacznie
siê uk³adaæ, to ksi¹dz X nam zabiera. Dlatego nie darzê zaufaniem ksiêdza X, do
którego zreszt¹ wypisywalimy petycjê, ¿eby nam nie odbierali ksiêdza. Nawet
umówili siê z nim na spotkanie. W³adza jest dzier¿ona w jednym rêku i wszystko
zale¿y od zachcianek, od jaki planów osobistych ksiêdza X  nie chce go oskar¿yæ,
nie wiem, jakie on ma w tym intencje co do naszego duszpasterstwa, ale ró¿nie
ludzie mówi¹. ¯e on chce osobiste królestwo” (Polka, Anglia, 27 lat).
Formy wspó³pracy wykonywanej przez osoby wieckie to najczêciej wspó³tworzenie piewu i muzycznej oprawy obrzêdów religijnych, wspó³organizowanie
okolicznociowych sposobów wiêtowania (Pierwsza Komunia wiêta dzieci, bierzmowanie, niadanie wielkanocne) czy spotkañ wiêziotwórczych po mszy: „niedzielna parafialna kawa, herbata, ciastko”. Jedna z osób wspomnia³a o pracy w szkole
przykocielnej, inna o pracy katechetycznej w szkole, do której uczêszczaj¹ polskie
dzieci. Osoby wieckie wydaj¹ siê byæ pogodzone z t¹ sytuacj¹ b¹d nawet zadowolone z jednoosobowego przez ksiêdza kierowania sprawami kocielnymi i pokrewnymi. Dowiadczenie takie respondenci przywieli z Polski. Wypowied respondentki podnosi ten w³anie problem: „Szczerze mówi¹c, jest mi wstyd, ale nie wiem,
jakie s¹ zwyczaje. Szafarze , mylê, ¿e nie, mi to jest nie potrzebne, dlatego ¿e jest
dobrze tak, jak jest. Ja wychodzê z takiej tradycji, gdzie ksi¹dz zawsze dzier¿y³
w³adzê i wszystko siê musia³o odbyæ po Bo¿emu, ¿e tak powiem, i jest mi dobrze,
nie potrzebujê ¿adnych unowoczenieñ. Fajnie by by³o zorganizowaæ ofiarowanie na
mszy wiêtej, przyniesienie darów pod o³tarz. Mo¿e rzeczywicie, mo¿e to zaproponujê. Wszystko ju¿ jest, jest wizyta duszpasterska, jest nawet ponad program, bo
s¹ te wieczorki, kiedy ksi¹dz przychodzi na tego p¹czka i kawê  to jest chyba
zwyczaj angielski” (Polka, Anglia, 25 lat).
W ten sposób niektórzy respondenci potwierdzaj¹, ¿e nie potrzebuj¹ ¿adnych
unowoczenieñ, tak¿e w sposobie zarz¹dzania parafi¹ czy prowadzenia duszpasterstwa. Rolê dominuj¹c¹ ma odgrywaæ duchowny, tu jest on traktowany jako profesjonalista, wykonuj¹cy zawodowo swoje zadania. W tym uk³adzie parafia czy duszpasterstwo jest zbli¿one do modelu firmy zarz¹dzanej przez jednoosobowe
kierownictwo. Wspó³praca jest wyranie asymetryczna, a oczekiwanie partnerskiej
wspó³pracy czy nazywanie parafii (duszpasterstwa) wspólnot¹ wiernych pozostaj¹
pobo¿nymi ¿yczeniami. Na tak¹ sytuacjê sk³ada siê te¿ nik³a forma kontaktów,
integracji, znajomoci, relacji pomiêdzy samymi uczestnikami. Wielu z nich ³¹czy
praktycznie jedynie przebywanie na publicznej modlitwie i udzia³ w innych obrzêdach w jednym miejscu. Sytuacjê tak¹ ukazuje wypowied respondenta: „(…) tylko
¿e w Polsce jeszcze wiêcej do kocio³a ludzi chodzi. Ale robi¹ to te¿, ¿eby siê pokazaæ. Wiêc to jest takie chodzenie na pokaz ( ) Nie znam specjalnych ró¿nic”
(Polak, Irlandia, 25 lat).
Religijnoæ kocielna jest oceniana przez respondentów jako nadmiernie zinstytucjonalizowana, niemal zaplanowana przez przepisy ksiê¿y, a tym samym postrze-
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gana w wypowiedziach jako zubo¿a³a i pozbawiona wiêzi i kontaktów interpersonalnych w parafii. Tak¹ ocenê tej religijnoci ukazuje wypowied respondentki: „To
nie jest kwestia ró¿nicy polsko-irlandzkiej. Instytucje s¹ ociê¿a³e i tu, i w Polsce.
S¹ zwyczaje religijne, odgrzewanie tego, co ma niby uratowaæ Koció³, ale to s¹
tylko puste formy. W Irlandii próbuj¹ robiæ odnowê przez przestarza³e formy: Legiony Maryi, Rycerzy Kolumba. W tym polski i irlandzki Koció³ s¹ podobne.
W Irlandii widaæ, ¿e ju¿ wiele osób odesz³o od ¿ycia kocielnego. W Polsce pewnie
to nast¹pi, jak ludzie bêd¹ bogatsi” (Polka, Irlandia, 50 lat).
W notatkach sporz¹dzonych na podstawie rozmów z polskimi duchownymi nie
pojawi³ siê w¹tek zwi¹zany z oczekiwaniem wiêkszej wspó³pracy i zaanga¿owania
parafian. Model paternalistyczny, dot¹d funkcjonuj¹cy, wydaje siê odpowiadaæ oczekiwaniom obu grup spo³ecznych: duchownych i laikatu, doæ odseparowanych od
siebie ze wzglêdu na role spo³eczne i religijne w obrêbie katolicyzmu. Co jednak
niebezpieczne, wskazany model mo¿e nie tylko prowadziæ do ni¿szej efektywnoci
wspó³pracy w parafii, lecz tak¿e do „wypalenia zawodowego” ksiê¿y czy do kryzysu ich to¿samoci kap³añskiej. Badania zrealizowane w Polsce potwierdzaj¹ wystêpowanie tego problemu ju¿ na doæ szerok¹ skalê, z tendencj¹ wzrostow¹ (Baniak
2007: 240-242).
W wietle przeprowadzonych wywiadów potwierdza siê hipoteza wskazuj¹ca, ¿e
wspó³praca w parafii polskiej pomiêdzy wieckimi i duchownymi jest wysoce ograniczona. Bierne uczestnictwo wieckich w praktykach religijnych oraz paternalistyczny model kierowania przez ksiê¿y mikrostrukturami (chór, rada) i strukturami redniej wielkoci (parafia, duszpasterstwo etniczne), s¹ charakterystycznymi cechami
polskiego katolicyzmu. Te cechy zosta³y transferowane na grunt duszpasterstwa
emigracyjnego w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Pod tym wzglêdem mamy do czynienia z doæ wie¿ym transferem zasobów kulturowo-religijnych nabytych w specyfice Kocio³a katolickiego funkcjonuj¹cego w Polsce. Teza taka jest uprawniona,
poniewa¿ w kohorcie polskich emigrantów ¿yj¹cych na Wyspach dominuj¹ ludzie
m³odzi i urodzeni w Polsce, którzy w wiêkszoci ca³¹ dotychczasow¹ socjalizacjê
religijn¹ otrzymali w Polsce. Czy i jak szybko ksiê¿a polscy przejm¹ model duszpasterstwa funkcjonuj¹cy w Irlandii i Wielkiej Brytanii, a zarazem podziel¹ siê ze
wieckimi swoj¹ rol¹ i zachêc¹ ich szeroko do odpowiedzialnoci za Koció³
i parafiê, pozostaje nadal problemem i pytaniem bez odpowiedzi. Czas poka¿e, czy
zwyczaje wyniesione z Polski zostan¹ zneutralizowane, a jednoczenie przyjête
zwyczaje stosowane przez ksiê¿y i wieckich na Wyspach.

3. OCZEKIWANIA WOBEC DUCHOWNYCH
Oczekiwania spo³ecznoci polskiej emigracji w sferze religijnej wydaj¹ siê
obejmowaæ szerszy wachlarz potrzeb ni¿ w duszpasterstwie katolickim na terenie
Polski. Odwo³ujê siê w tym punkcie do wyników reprezentatywnych badañ religijnoci spo³eczeñstwa polskiego przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kocio³a
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Katolickiego wiosn¹ 2002 roku. Wedle tych badañ od ksiêdza oczekuje siê roli
powiernika o ludzkim obliczu (wi¹tkiewicz 2004: 118-120).
W wietle przeprowadzonych rozmów i obserwacji w naszych badaniach mo¿na
wnioskowaæ, ¿e na emigracji znacznie wzrastaj¹ oczekiwania zwi¹zane z pomoc¹
spo³eczn¹, z integracj¹ spo³ecznoci polskiej, z pomoc¹ w adaptacji do warunków
¿ycia emigracji. W tym maj¹ poredniczyæ polscy duszpasterze, o czym informuje
wypowied respondentów: (…) przekazuj¹ [polscy ksiê¿a  M. L.] du¿o og³oszeñ
o ¿yciu polskiej spo³ecznoci, jest wiêc informacja i zachêta do udzia³u. Czasami
przy kociele organizowane s¹ koncerty, spotkania z ciekawymi ludmi, poradnictwo psychologiczne albo finansowe” (Polak, Irlandia, 29 lat); (…) msza to te¿
okazja do spotkañ z ludmi, dlatego dalej bêdê wybiera³ te¿ polskie msze” (Polak,
Irlandia, 28 lat).
Wród emigrantów pojawia siê te¿ oczekiwanie dzia³añ integracyjnych ze spo³ecznoci¹ miejscow¹, które s¹ s³abo realizowane w duszpasterstwie polskim: „Brakuje stycznoci z Irlandczykami. Przez to ma³o urozmaicenia, brakuje czego nowego, innego dla nas Polaków” (Polak, Irlandia, 28 lat). Tak¹ potrzebê widaæ te¿
w odosobnionych g³osach miejscowych (rodzimych) parafian: „Polacy nie s¹ prawdziwie zintegrowani. Mamy tu parafialne msze i oddzielne dla Polaków. Te wspólnoty siê jednak nie mieszaj¹ ze sob¹. Irlandzcy dominikanie opiekuj¹ siê irlandzkimi
parafianami, a polscy dominikanie zajmuj¹ siê swoim rodakami i tyle” (Irlandczyk,
Irlandia, 73 lata).
W wielu wypowiedziach pojawi³o siê te¿ oczekiwanie pomocy socjalnej ze
strony polskich duchownych. Takie zadania stoj¹ przed polskimi ksiê¿mi, zdaniem
kilku brytyjskich respondentów  zarówno wieckich, jak i duchownych. O tym problemie mówili te¿ Polacy: „Tu jest ten ksi¹dz, co koncertuje na gitarze. Nie by³em
na koncercie, ale genialny goæ, bardzo w porz¹dku ludzie. Minimalnie trzeba
wyci¹gn¹æ ten palec, a na pewno wszystko siê uda. Ksiê¿a wykazuj¹ inicjatywê. Nie
ma, ¿e ksi¹dz mruczy pod nosem, ¿e a jak pañstwo chc¹, to mo¿e zrobimy jakie
roraty. Oni po prostu robi¹ i tyle. Wszystko. Pomagaj¹ przy podaniach o pracê, nawet
pomagaj¹ znaleæ pracê. Og³aszaj¹ z ambony, ¿e kto ma mieszkanie do wynajêcia
(Polak, Szkocja, 21 lat).
Bardzo istotn¹ potrzeb¹ jest zapewnienie tradycyjnych, wpojonych w procesie
socjalizacji religijnej w Polsce postaw, rytua³ów i praktyk religijnych. W ten sposób
polscy emigranci chc¹ nie tylko zachowaæ swoj¹ katolick¹ religijnoæ, wiarê religijn¹, ale tak¿e polskoæ. Szersz¹ analizê tego zagadnienia przedstawi³em w innym
artykule na temat zwi¹zku to¿samoci narodowej i kulturowej z religijnoci¹ wród
polskich emigrantów (Lisak 2009). Polscy respondenci niejako domagaj¹ siê od
ksiê¿y podtrzymania w³aciwej formy religijnoci. „Kiedy jestem na irlandzkiej
mszy, to prawie wszyscy przystêpuj¹ do komunii. Na polskiej mszy Polaków znacznie mniej chodzi do komunii. Te¿ nie jest to u Irlandczyków dobre, bo chyba zatracili poczucie grzechu. Odbieram to trochê jako lekcewa¿enie” (Polak, Irlandia, 30
lat). Pojawia³y siê tak¿e g³osy, które doceniaj¹ pewne formy ¿ycia religijnego dostrze¿one w obrzêdach miejscowych spo³ecznoci przyjmuj¹cych: „W kocio³ach
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widaæ g³ównie starych ludzi i ksiê¿y. Jeli s¹ m³odzi, to Hindusi, Murzyni, trochê
Polaków. Dla mnie irlandzki Koció³ to skansen, ludzie przerzuceni z przesz³oci,
kiedy Koció³ pe³ni³ rolê dominuj¹c¹. Ale i tak lubiê pewne elementy, które tu s¹.
Widaæ wiêksz¹ spontanicznoæ zachowañ, jest Komunia pod dwiema postaciami,
ksiê¿a wychodz¹ po mszy przed koció³ do ludzi” (Polka, Irlandia, 50 lat).
Na postawie wypowiedzi znacznej czêci respondentów nale¿y stwierdziæ, ¿e
polscy emigranci preferuj¹ sytuacje, w których duchowny by³by dla nich przede
wszystkim religijnym i duchowym powiernikiem. Wypowiedzi na ten temat by³o stosunkowo wiele, na przyk³ad: „Musz¹ mieæ czas dla ludzi, czêsto na indywidualne
rozmowy” (Polak, Irlandia, 30 lat); „Oni s¹ chêtni, je¿eli kto ma tak¹ potrzebê porozmawiania. I jest tutaj ta okazja. Kameralnoæ  jest to fajniejsze ni¿ to, co by³o
w Polsce” (Polak, Anglia, 22 lata); „Ksiê¿a s¹ raczej otwarci, zachêcaj¹ do rozmowy (Polak, Irlandia, 32 lata); „By dalej mieli czas nie tylko na oficjalne grupy
i spotkania, ale dla indywidualnych ludzi, ¿eby z nimi porozmawiaæ” (Polak, Irlandia, 29 lat); „Rola ksiêdza mi siê podoba, bo podobaj¹ mi siê te spotkania po eucharystii. Bo ksi¹dz stara siê przyjæ i z ka¿dym porozmawiaæ czy zamieniæ s³owo,
mniej wiêcej dowiedzieæ siê o zapleczu tej osoby, dowiedzieæ siê, jak ta osoba ¿yje.
Bo wtedy te kazania s¹ takie bardziej ¿yciowe, tak mi siê wydaje. Ksi¹dz ma to
wszystko spajaæ” (Polka, Anglia, 26 lat). Jeden z polskich ksiê¿y podkreli³ rolê
kap³ana  psychologa pierwszego kontaktu: „Kto pracuje w bardzo dobrym banku
w City, ludzie naprawdê wykszta³ceni, kilka jêzyków, a widzi, ¿e jest le. On dzwoni do ksiêdza, nie zadzwoni do mamy, tylko ksi¹dz spe³nia rolê nagle psychologa
( ) takiego, który tam póniej do nich pojedzie (Polak, ksi¹dz, Anglia).
Zatem, podobnie, jak w przypadku oczekiwañ ze strony wieckich katolików
mieszkaj¹cych w Polsce (wi¹tkiewicz 2004: 118-119), na emigracji od duchownego oczekuje siê takich cech, jak: komunikatywnoæ, otwartoæ, umiejêtnoæ s³uchania, s³u¿enie dobr¹ rad¹, zrozumienie. Te elementy oceny osoby i roli spo³ecznej
ksiêdza s¹ specyficzne dla realizacji zadañ religijnych przez duchownych. Respondentka uczestnicz¹ca w irlandzkich nabo¿eñstwach podkreli³a potrzebê ³atwego
dotarcia do ksiêdza i rozmowy na wzór, który zasta³a w Irlandii: „Polubi³am prostotê tutejszych nabo¿eñstw. A co wa¿ne, z ksiêdzem mo¿na porozmawiaæ, wychodz¹c
z kocio³a, choæby parê s³ów. Szuka³am jednak polskich nabo¿eñstw, bo one s¹
¿ywsze, bardziej siê w nich odnajdujê” (Polka, Irlandia, 29 lat).
Wypowiedzi respondentów zawiera³y tak¿e negatywne oceny. W ten sposób
emigranci wyra¿ali, czego nie akceptuj¹ w zachowaniach i postawie duszpasterzy.
Niektórzy rozmówcy krytycznie postrzegaj¹ ich paternalizm, zarozumia³oæ i nieprzystêpnoæ. Polscy ksiê¿a, w wietle tych wypowiedzi, s¹ postrzegani jako bardziej
formalistyczni i trzymaj¹cy dystans wobec wieckich, niemal jako apodyktyczni
stró¿e moralnoci: „W Irlandii jest natomiast lepiej w kontakcie z ksiêdzem. Mimo
¿e kap³ani s¹ starsi wiekiem, to jednak bardziej serdeczni, kontaktowi, nie ma du¿ego dystansu. Wród polskich ksiê¿y, tak¿e m³odych, tak¿e tych tutaj, jest pewna
sztywna otoczka. Podkrelaj¹ dystans, rolê ksiêdza, jest wiêcej formalnoci w kontakcie i za³atwianiu spraw” (Polka, Irlandia, 29 lat).
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Ksiê¿a s¹ te¿ adresatami postulatów zmian w nauczaniu ca³ego Kocio³a
i w stylu pos³ugi religijnej: „Widzê z³e podejcie ksiê¿y. Wywy¿szaj¹ siê, zachowuj¹
siê jakby byli lepsi. Jednoczenie widzê paternalizm, dostrzegam te¿ restrykcje: jak
kto myli czy ¿yje inaczej, to za karê nie dostanie sakramentów. Koció³ jest nudny,
niereformowalny. Zmieniaj¹ siê czasy a nauczanie Kocio³a siê nie zmienia. Rozwój
nauki powinien wp³yn¹æ na zmianê nauczania” (Polka, Irlandia, 34 lata); „Koció³
w Polsce jest skostnia³y i pozbawiony ducha. To rozpêdzona przez lata instytucja,
brak kontaktów personalnych, podejcia osobistego. Du¿o ludzi chodzi do kocio³a,
ale to spadnie, bo jest powierzchowne” (Polka, Irlandia, 50 lat).
Dodatkowo, w doæ licznych wypowiedziach, negatywnie przyjmowane jest
pustos³owie kazañ g³oszonych przez ksiê¿y oraz brak ich przystosowania do
warunków ¿ycia na emigracji; ta nie¿yciowa forma kazañ i przemawiania do
wiernych jest krytycznie oceniana przez respondentów: „S¹ na przyk³ad ksiê¿a,
którzy paplaj¹ i nic ¿yciowego z tego nie wychodzi. B¹d dobrym cz³owiekiem, co
to znaczy, jest ci trudno, a on ci mówi b¹d dobrym cz³owiekiem” (Polka, Anglia,
27 lat). W opinii licznych respondentów, w nauczaniu polskich ksiê¿y czêsto brakuje pozytywnych akcentów w przekazywaniu wiary i p³yn¹cego z niej obrazu
i rozumienia wiata. Jednoczenie kaznodzieje nadmiernie krytykuj¹ zjawiska wystêpuj¹ce we wspó³czesnej kulturze oraz styl ¿ycia spo³eczeñstw przyjmuj¹cych polskich emigrantów. Oczekiwanie wysokiej jakoci i treciwych kazañ jest w wypowiedziach respondentów bardziej istotne ni¿ w wietle badañ z 2002 roku (wi¹tkiewicz 2004: 120). Problem ten ukazuje wypowied respondentki: „(…) dla mnie
rola ksiêdza polega³aby na tym, ¿eby, jeli chodzi o sferê duchow¹, ¿eby to by³
doskona³y kaznodzieja, a nie kto, kto ci¹gle nam siê ka¿e modliæ za rozbite rodziny, za dystans, kto wspomina o tym w kazaniach. Sorry! Owszem, to jest ¿ycie, ale
przestañmy o tym mówiæ, to by³ nasz wybór, ¿eby tak by³o. Ja siê czujê napiêtnowana przez to, wiesz, na mszach, przez takie, ja siê czujê przez to napiêtnowana ( )
Bo s³uchanie o kwiatuszkach, czy o Janie Stanis³awie Kostce, o tym, co on robi³,
czy jaki tam inny wiêty, to nie jest dla mojego poziomu intelektualnego. Ja potrzebujê czego znacznie innego. Potrzebujê porz¹dnych rekolekcji i w Polsce, i tutaj.
Porz¹dnych, zmieniaj¹cych mój wiatopogl¹d, zmieniaj¹cych mój stosunek czy
utwierdzaj¹cych mnie w pewnych rzeczach dotycz¹cych wiary. Ja mylê, ¿e bardziej
i czêciej us³yszysz to na kazaniach angielskich” (Polka, Anglia, 27 lat).
Potrzeba wskazania norm i wartoci mo¿e byæ szczególnie istotna w warunkach
emigracyjnych, gdzie poszczególne jednostki mog¹ mocniej dowiadczaæ stanu
anomii i podlegaæ silniej dyfuzji kulturowej (Lalak 2007: 89-95).

PODSUMOWANIE
Na podstawie wstêpnej identyfikacji problemów i szans stoj¹cych przed grup¹
m³odych polskich katolików na emigracji mo¿na sformu³owaæ cztery wnioski. Pierwszy dotyczy sposobu funkcjonowania polskich duszpasterzy w rodowisku emigra-
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cyjnym. Wedle wypowiedzi respondentów oraz w wietle notatek z rozmów przeprowadzonych z duchownymi potwierdza siê teza o paternalistycznym i jednoosobowym stylu kierowania prac¹ duszpastersk¹ oraz sprawami zwi¹zanymi z ¿yciem
religijnym. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e w innych miejscach: parafiach, duszpasterstwie, sytuacja mo¿e wygl¹daæ odmiennie. Nie mo¿emy zatem generalizowaæ
wyników z tej fragmentarycznej analizy. Niemniej jednak aspekty wskazane w wywiadach pozwalaj¹ na identyfikacjê wielu problemów. Jednym z nich jest model samodzielnej i niekolegialnej formy kierowania strukturami religijnymi.
Drugi wymiar to zagro¿enie postaw¹ wyczekuj¹c¹ i reaktywn¹. Kap³an ogranicza sw¹ misjê do krêgu ludzi przychodz¹cych do wi¹tyni b¹d innych miejsc
zwi¹zanych z prac¹ duszpastersk¹. Duszpasterstwo przybieraæ mo¿e w ten sposób
formê ekskluzywn¹  skierowan¹ do krêgu osób, które same ubiegaj¹ siê o dostêp
do instytucjonalnych i publicznych form obrzêdowoci. Jednak nawet w wietle
przeprowadzonych badañ okazuje siê, ¿e to drugie zagro¿enie wystêpuje tylko
w niektórych przypadkach.
Kolejny wniosek dotyczy transferu ujemnego kapita³u spo³ecznego zaczerpniêtego z dowiadczenia religijnego w Polsce. Zwi¹zane jest to z przestrzeni¹ s³abej
wspó³pracy na gruncie religijnym i spo³ecznym pomiêdzy grup¹ polskich duchownych i laikatu. Dobre warunki rozwoju i mo¿liwoæ poznania oraz zaczerpniêcia
pewnych wzorców organizacyjnych i specyfiki obrzêdowoci religijnej od irlandzkich czy brytyjskich katolików, pozostaj¹ w wielu dziedzinach niewykorzystane.
Zbiega siê to z postaw¹ katolików wieckich, którzy utrzymuj¹ dystans wobec
duchownych, stawiaj¹ ich na szczególnej pozycji spo³ecznej z racji przypisywanych
im funkcji i cech religijnych („na piedestale”). Przede wszystkim wykazuj¹ biern¹
postawê  jako odbiorcy, pasywni uczestnicy obrzêdów religijnych. Niedomagania
czy nawet brak wspó³pracy pomiêdzy laikatem a duchowieñstwem katolickim jest
typow¹ cech¹ polskiej religijnoci w obrêbie Kocio³a katolickiego. Wród wiernych
wieckich brakuje poczucia sprawczoci i mocniejszego uczestnictwa w tworzeniu
religijnego wiata spo³ecznego. Na polskim gruncie spo³ecznym w trafnej formie
zjawisko to identyfikuje El¿bieta Firlit: (…) oto mamy w Polsce olbrzymie rzesze
ludzi nale¿¹cych do parafii rzymskokatolickich, identyfikuj¹cych siê z tymi parafiami, realizuj¹cych w kocio³ach parafialnych podstawowe praktyki religijne, wykonuj¹cych na rzecz parafii szereg rodzaju dzia³añ, a równoczenie nie maj¹cych ¿adnego wp³ywu na decyzje dotycz¹ce parafii jako wspólnoty wiernych. Przyczyny tej
sytuacji s¹ ró¿norodne  zasz³oci historyczne, kontekst spo³eczno-kulturowy, normatywne scenariusze pe³nienia ról spo³ecznych przez ksiê¿y i wieckich w obrêbie parafii, tradycyjne wzory dzia³añ spo³ecznych obowi¹zuj¹ce w wiêkszoci parafii w Polsce” (2004: 163-164).
Wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonych badañ s¹ ograniczone z uwagi na ma³¹
próbê, pozwalaj¹ jednak na sformu³owanie dalszych hipotez badawczych. Deficyt
w kwestii upodmiotowienia u katolików wieckich jest, w ograniczonym wietle
przeprowadzonych badañ, transferowany do wiata polskich emigrantów. Tymczasem, zmiana kontekstu spo³eczno-kulturowego, wzmo¿enie procesu integracji  nie-
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prowadz¹cej do utraty w³asnej to¿samoci, ale do jej transformacji  zaczerpniêcie
pozytywnych wzorców organizacyjnych mog¹ pomóc emigrantom: zarówno kap³anom, jak i osobom wieckim. S³abo do tej pory poznane, jak wynika z wypowiedzi
respondentów, rodowisko rodzimych irlandzkich i brytyjskich katolików mo¿e byæ
katalizatorem uaktywnienia i upodmiotowienia polskich katolików.
Trzeci wniosek odnosi siê do bardzo wa¿nych zadañ, jakie stoj¹ przed polskojêzycznym duszpasterstwem i s¹ wysoce oczekiwane przez polskich emigrantów.
Aktywni religijnie emigranci oczekuj¹ spotkania z ksiêdzem, który ma byæ powiernikiem i dawaæ wsparcie nie tylko natury religijnej, ale te¿ egzystencjalnej i socjalnej. Dodatkowo oczekiwana jest elastycznoæ pogl¹dów, reinterpretacja kocielnego
nauczania oraz wysoki poziom kaznodziejstwa. W tej kwestii badania wskazuj¹ na
kierunki, które mog¹ daæ szansê wype³nienia postulowanej roli spo³ecznej i religijno-psychologicznej przez duchownych.
Ostatni wniosek jest postulatem dotycz¹cym koniecznoci badañ antropologiczno-socjologicznych nad migrantami. W dobie obecnej obserwujemy wród mieszkañców pañstw rozwiniêtych, zw³aszcza nale¿¹cych do ODCE, migracje o charakterze
zarobkowym, co prowadzi do ekonomicznego kierunku badañ. Tymczasem istotnym
problemem badawczym jest tak¿e wymiar kulturowy i religijny (Hirschman 2004,
Ma³ek 2008). Analiza zawarta w niniejszym artykule jest jedynie wstêpn¹ identyfikacj¹ wybranych aspektów wspó³czesnej emigracji Polaków z perspektywy socjologii religii. Jej niepe³noæ domaga siê przeprowadzenia dalszych badañ.
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STRESZCZENIE
W zwi¹zku z najnowsz¹, poakcesyjn¹ i bardzo liczn¹ fal¹ migracji Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii powsta³o wiele istotnych wyzwañ dla duszpasterstwa Kocio³a katolickiego w obu
tych krajach. Ten fenomen spo³eczny domaga siê badañ i refleksji naukowej. Migracja polskich
katolików niesie ze sob¹ nie tylko wa¿ne wyzwania dla instytucji Kocio³a, ale jest istotnym polem
badawczym dla socjologów zajmuj¹cych siê migracj¹ i religi¹.
G³ównym przedmiotem artyku³u jest analiza wzajemnych odniesieñ, wspó³pracy i oczekiwañ
pomiêdzy polskimi migrantami: katolikami wieckimi oraz duchownymi  duszpasterzami spo³ecznoci polonijnej. Autor przedstawia wyniki analizy 70 wywiadów czêciowo ustrukturyzowanych.
Badania terenowe zosta³y przeprowadzone w 2 lokalizacjach polskojêzycznego duszpasterstwa
w Anglii oraz 1 w Szkocji i 1 w Irlandii. Na tej podstawie artyku³ prezentuje podsumowanie obserwacji i wstêpn¹ diagnozê sytuacji spo³ecznej (szczególnie w aspekcie religijnym) polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii.

S³owa kluczowe
socjologia religii, Koció³ katolicki, religia instytucjonalna, migracja,
duszpasterstwo emigracyjne

SUMMARY
The recent large scale immigration of Polish people into Great Britain and Ireland, following
Poland’s entry to the EU, has raised many important pastoral issues for the Catholic Church in these
countries. An investigation of the problems and possibilities resulting from this remarkable
movement of population is timely. It has importance not only for the Church, but more universally
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for what it can tell us about immigrant life in general. This is relevant form the sociological point
of view. The main subject of this paper is, therefore, to analyse the mutual attitude, cooperation
and expectations between Catholic lay persons and Polish priest ministering for migrants. The field
work was carried out in religious centres for Polish migrants, two of which were in England, one in
Scotland and one in Ireland. On the basis of 70 qualitative, semi-structural interviews the author
clarifies the religious and social issues facing Polish immigrants in the both countries.

Key Words
sociology of religion, Catholic Church, institutional religion, migration,
chaplaincy for migrants
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Nauczanie Kocio³a katolickiego
w kontekcie zmian spo³eczno-kulturowych rodziny
Teaching of the Catholic Church in the context of the socio-cultural changes of the family
( ) aspekt spo³eczny jest jednym z wymiarów ludzkiego ¿ycia,
który domaga siê od nas zrozumienia,
zw³aszcza, jeli wi¹¿e siê z wiar¹ w istnienie sfery wiêtoci ( )
James Beckford

1. PODSTAWY NAUCZANIA KOCIO£A KATOLICKIEGO
Ukazanie dogmatów wiary oraz wytycznych nauczania Kocio³a katolickiego
w kontekcie zmian spo³eczno-kulturowych rodziny jest odwa¿nym przedsiêwziêciem wymagaj¹cym szczególnej wra¿liwoci socjologicznej oraz szerokiej wiedzy
z zakresu socjologii religii, znajomoci Pisma w. oraz Kodeksu Prawa Kanoniczego. Nie roszczê sobie prawa do ca³okszta³tu tej wiedzy, jednak chcê zwróciæ uwagê
na szczególny w¹tek pojawiaj¹cy siê w obserwacjach dnia codziennego, a mianowicie rozbie¿noci pomiêdzy wyznawan¹ wiar¹, ugruntowan¹ w toku socjalizacji,
a póniejsz¹ selektywnoci¹ dogmatów wiary ujawniaj¹c¹ siê w praktykach religijnych doros³ych ludzi, pod wp³ywem ich wyborów ¿yciowych, uwarunkowanych równie¿ zmianami zachodz¹cymi we wspó³czesnym spo³eczeñstwie.
Dogmaty wiary s¹ usankcjonowane poprzez doktrynê religijn¹ Kocio³a katolickiego, a wiara w nie stanowi donios³y komponent postawy religijnej. Podstaw¹ nauki Kocio³a, jak równie¿ religii chrzecijañskiej, jest Misterium, Tradycje Apostolskie, a przede wszystkim Pismo w., powiadczaj¹ce doktrynê katolick¹. Od pocz¹tków powstania chrzecijañstwa istniej¹ dogmaty, które narodzi³y siê wraz z nauk¹
Chrystusa, do których niew¹tpliwie zaliczaj¹ siê s³owa wywodz¹ce siê stricte z Pisma wiêtego, jak równie¿ dogmaty, które wy³aniaj¹ siê w trakcie przeobra¿eñ zachodz¹cych wewn¹trz Kocio³a, ustanawiane na Soborach (np. dogmat o Niepokalanym poczêciu Najwiêtszej Marii Panny wyg³oszony ex cetedra przez papie¿a
Piusa IX, 1854). Akceptacja dogmatów religijnych wi¹¿e siê równie¿ z uznaniem in-
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stytucjonalnych struktur Kocio³a katolickiego (Baniak, Mariañski 2001). Na tym
gruncie dochodzi do dysonansu zwi¹zanego z brakiem uznania dla instytucjonalizmu Kocio³a, przy jednoczesnej akceptacji dogmatów wiary, które de facto czêsto s¹ akceptowane w sposób wybiórczy.

2. ZARYS SOCJOLOGICZNEJ KONCEPCJI RELIGII
Wiara w dogmaty sankcjonowane przez religiê w ujêciu socjologicznym skupia
siê na badaniu jej powi¹zania ze strukturami spo³ecznymi. Ujawnia siê ona na p³aszczynie wiadomoci oraz zachowañ i dzia³añ spo³ecznych jednostki, opartych na
systemie aksjonormatywnym reguluj¹cym porz¹dek spo³eczny. Durkheim uwa¿a³, ¿e
religia jest systemem powi¹zanych ze sob¹ wierzeñ i praktyk ( ) ³¹cz¹cych wszystkich wyznawców w jedn¹ wspólnotê moraln¹ zwan¹ kocio³em (Stark, Bainbridge
2007), natomiast cz³owieka ujmowa³ jako homo duplex, czyli w sposób dwubiegunowy, gdzie z jednej strony pojawia siê cia³o (biologizm) wraz z jego popêdowoci¹, a z drugiej dusza (mylenie, moralnoæ) uto¿samiana z religi¹. Pomiêdzy tymi
dwoma biegunami ujmowanymi jako sfera sacrum i sfera profanum trwa konflikt.
Zarówno dla Durkheima, jak i Webera istotna jest równie¿ indywiduacja (czyli przystosowanie siê do rzeczywistoci zewnêtrznej  spo³ecznej i wewnêtrznej), z tym ¿e
Weber ujmuje indywiduacjê w historycznym kontekcie konkretnych religii i ich
zwi¹zku z historycznymi spo³eczeñstwami (Luckmann 1996: s. 50).
Karol Marks sformu³owa³ s³ynne stwierdzenie, ¿e religia to opium dla ludu.
Wed³ug autora Kapita³u religia odsuwa szczêcie i nagrodê do przysz³ego ¿ycia,
ucz¹c rezygnacji i akceptacji istniej¹cych warunków ¿ycia. Obietnica przysz³ego
¿ycia odwraca ludzi od nierównoci i niesprawiedliwoci tego wiata, sk³ania równie¿ do pokory i niestawiania opresji (Giddens 2008: 560). S³owa Marksa ukazuj¹
podporz¹dkowanie siê Sile Wy¿szej, co mo¿e sk³aniaæ pasywn¹ jednostkê do biernoci oraz niebrania odpowiedzialnoci za swoje ¿ycie, a tak¿e brak aktywnego, teleologicznego dzia³ania. Ten czynnik pasywnoci i uleg³oci mo¿na dostrzec, analizuj¹c zachowanie i sposób funkcjonowania osób pochodz¹cych z rodzin dysfunkcjonalnych (g³ównie z rodzin z problemem alkoholowych, a tak¿e korzystaj¹cych
z pomocy spo³ecznej). Czêsto pojawia siê odwo³anie do Si³y Wy¿szej, zrzucaj¹c odpowiedzialnoæ za swoje ¿ycia, niepowodzenia czy aktualn¹ stagnacjê na barki
Stwórcy.
W myl zasad wiary jednostka ma woln¹ wolê (stymulowan¹ przez popêdy,
czyli Freudowskie id), ale te¿ charakteryzuje j¹ posiadanie sumienia (które odzwierciedla Freudowskie super ego). Pomiêdzy wolicjonalnym wyborem jednostki
(id) a w pe³ni ukszta³towanym sumieniem (super ego), na p³aszczynie decyzji ¿yciowych dotycz¹cych aspektów wiary niejednokrotnie toczy siê konflikt. G³ówna
teza Freuda mówi o g³êbokim konflikcie pomiêdzy podwiadomymi popêdami spo³ecznymi i kulturowymi si³ami, które zwyk³y t³umiæ potencjalne sposoby mylenia
i zachowania jednostki. Pogl¹dy Freuda s¹ jedn¹ z si³ os³abiaj¹cych spo³eczne i kul-
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turowe znaczenie religii (Beckford 2006: s. 70), przyczyniaj¹c siê tym samym do
os³abienia wiary oraz sekularyzacji.
Pogl¹dy pozytywistów o zast¹pieniu religii nauk¹ wydaj¹ siê byæ ma³o prawdopodobne, historia bowiem ukazuje rozczarowanie racjonalnoci¹ i nauk¹, z przeniesieniem zainteresowañ w sferê sacrum, gdzie irracjonalnoæ i moc si³ wy¿szych (nadprzyrodzonych, czyli w kontekcie religii Kocio³a katolickiego  Boga) przynosi
ukojenie oraz nadaje ¿yciu sens, czyli umieszcza egzystencjê ludzk¹ w szerszym
uk³adzie odniesienia, wytyczaj¹cym jej cel i nadaj¹cym jej znaczenie. Religia bowiem zaspokaja potrzeby ludzkie bêd¹ce istotn¹ czêci¹ natury ludzkiej (Stark, Bainbridge 2007: 10).
Niemniej jednak dokonuj¹ce siê przemiany spo³eczno-kulturowe dotykaj¹ równie¿ sfery wiary, religii i religijnoci. Zmiany te wi¹¿¹ siê z sekularyzacj¹ spo³eczeñstwa, która bywa rozumiana jako proces patologii religijnej, mierzonej za pomoc¹
kurcz¹cego siê oddzia³ywania Kocio³a (Luckmann 1996). Istotnym wydaje siê tendencja do oddzielania sfery zwi¹zanej z religijnoci¹ uznawan¹ jako sprawê indywidualn¹, prywatn¹ czy rodzinn¹, zwi¹zan¹ z tendencjami indywidualizacji i atomizacji jednostki, a kwesti¹ instytucjonalnoci Kocio³a. Pomiêdzy indywidualnym prze¿ywaniem oraz dowiadczaniem religii i wiary a postrzeganiem jej jako formy
zinstytucjonalizowanej pod egid¹ instytucji kocielnych pojawia siê niejednokrotnie
rozdwiêk, polegaj¹cy na ukrytym b¹d jawnym buncie przeciw instytucjom kocielnym, które niejednokrotnie maj¹ negatywne konotacje, a w szerszym kontekcie
skutkuj¹ odchodzeniem od praktyk religijnych.

3. PRZEMIANY W OBSZARZE ¯YCIA MA£¯EÑSKO-RODZINNEGO
Rodzina na prze³omie wieków zmienia siê, ewaluuje od tradycyjnej formy wielopokoleniowej rodziny do ma³ej, autonomicznej rodziny nuklearnej. Zmiana formy
rodziny dokonuje siê w czasoprzestrzeni zmian spo³eczno-kulturowych (Slany 2002).
W jej funkcjonowanie mocno wpisane s¹ sk³adniki kultury, które bazuj¹ na w¹tkach
religijnych, dotycz¹cych zarówno systemu aksjonormatywnego, istotnych treci pod
wzglêdem religijnym, które wyznaczaj¹ ramy porz¹dku spo³ecznego, jak równie¿
organizacji dnia codziennego zwi¹zanego z tradycj¹ religijn¹ (kultywowanie wi¹t).
Niemniej jednak (o czym pisze Luckmann) prze¿ywanie i dowiadczenie religii,
a co za tym idzie wiary, zmienia siê w kolejnych pokoleniach. Tradycja ojców ulega
os³abieniu  b¹d jest modyfikowana  w pokoleniu ich synów. Zinterioryzowane
w trakcie socjalizacji normatywy religijne dotycz¹ce niemal ka¿dego aspektu ¿ycia
spo³ecznego tworz¹ ramy, które ulegaj¹ przesuniêciu w kolejnych pokoleniach
wraz z przeobra¿eniami zachodz¹cymi w spo³eczeñstwie (Luckmann 1996).
Przemiany w obszarze ¿ycia ma³¿eñsko-rodzinnego s¹ przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki, a tak¿e tematem o¿ywionych dysput pomiêdzy zwolennikami liberalizacji (a co za tym idzie legalizacji alternatywnych form) a zwolennikami popieraj¹cymi konserwatywne podejcie, ugruntowane poprzez tradycjê (w tym
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równie¿ tradycjê chrzecijañsk¹). Zmiany zachodz¹ce w rodzinie, a tak¿e w jej spostrzeganiu wi¹¿¹ siê z tendencj¹ ponowoczesnego spo³eczeñstwa do indywidualizacji oraz d¹¿enia do autonomii jednostki. Istotnym elementem jest równie¿ emancypacja kobiet, ich d¹¿enie do podejmowania ról zawodowych, a tak¿e (co bardzo
istotne) mo¿liwoæ regulacji poczêæ, co sprawia, i¿ rodzina, ma³¿eñstwo nie s¹ ju¿
priorytetem dla potencjalnej kobiety. Obok rodziny pojawia siê równowa¿na (a czasem przewy¿szaj¹ca) kwestia aspiracji zwi¹zanych z rozwojem kariery zawodowej.
Wchodzenie w zwi¹zek, ma³¿eñstwo, rodzina, dzieci s¹ nadal istotne, ale nie najwa¿niejsze. Pojawiaj¹ siê alternatywy dla ma³¿eñstwa, czyli zwi¹zki kohabitacyjne, gdzie
dwoje doros³ych ludzi tworzy diadê (na wzór pary ma³¿eñskiej), zamieszkuje razem,
ale nie legalizuje swojego zwi¹zku formalnie (zarówno w formie cywilnej, jak i kocielnej). Zwi¹zki kohabitacyjne tworz¹ zarówno ludzie m³odzi (sprawdzaj¹ siê
w rolach), jak równie¿ osoby rozwiedzione czy owdowia³e, które obawiaj¹ siê powtórnego formalnego zwi¹zku (Kluzowa 2001, Slany 2002, Kluzowa, Slany 2004).
Faktem staje siê równie¿ kwestia monoparentalnoci, czyli samotnego macierzyñstwa czy tacierzyñstwa. Wynika ona zarówno ze wzrastaj¹cej liczby rozwodów,
jak te¿ wyboru przez kobiety samotnego macierzyñstwa, bez wchodzenia w zwi¹zek
z ojcem dziecka, a tym samym bez tworzenia rodziny w tradycyjnej formie (Slany,
2002). Pojawia siê tutaj pytanie o kszta³t i definicjê rodziny. Do niedawna rodzina
definiowana by³a w oparciu o podstawowe jej elementy, czyli rodziców (obojga p³ci)
i dzieci (dziecko). Jakim tworem s¹ zatem ma³¿eñstwa bez dzieci (diady ma³¿eñskie)
czy te¿ rodzice samotnie wychowuj¹cy dzieci (monoparentalnoæ)? Czy te uk³ady,
zwi¹zki zale¿nociowe  jakkolwiek je zdefiniujemy  tworz¹ czy nie tworz¹ rodzinê? I czy mo¿emy w odniesieniu do diady czy te¿ monoparentalnoci u¿ywaæ sformu³owania rodzina niepe³na?1 Poszukuj¹c odpowiedzi na powy¿sze pytania, nale¿a³oby zadaæ jeszcze jedno pytanie o definicjê wspó³czesnej rodziny. Czy zatem w dobie przemian dotykaj¹cych rodzinê, narastaj¹cej lawinowo liczbie rozwodów,
mo¿liwoci wyboru monoparentalnoci tradycyjna definicja rodziny nie powinna ulec
modyfikacji?
Zmiany dotykaj¹ce sfery ma³¿eñsko-rodzinnej zachodz¹ na gruncie przemian
dokonuj¹cych siê w spo³eczeñstwie. Przejcie od spo³eczeñstwa tradycyjnego do
spo³eczeñstwa industrialnego wi¹¿e siê ze zmianami nie tylko na poziomie makro,
ale równie¿ na poziomie mikro. Dalsze, konsekwentne zmiany spo³eczne nie pozostaj¹ obojêtne dla wizerunku wspó³czesnej rodziny. Globalizacja, proces modernizacji, którego kolebk¹ s¹ kraje najbardziej rozwiniête, obejmuje swym zasiêgiem równie¿ kraje, które znajduj¹ siê na ni¿szych szczeblach rozwoju. Próby asymilacji zachodnich trendów ciesz¹ siê rosn¹cym powodzeniem, powoduj¹c przyspieszenie
przemian zachodz¹cych w rozwijaj¹cych siê spo³eczeñstwach. G³ównym nurtem
modernizacji jest zwrot w kierunku indywidualizacji i atomizacji jednostki, a tym
samym odchodzenie od tradycyjnych norm i wartoci, zarówno w sferze ¿ycia ro1
Rodzina niepe³na bywa z definicji uto¿samiana z rodzin¹ dysfunkcjonaln¹, ze wzglêdu na
brak w systemie rodzinnym jednego z jej elementów.
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dzinnego, gdzie nastêpuje uwolnienie seksualnoci, poprzez oddzielenie prokreacji
od ¿ycia rodzinnego, jak i w sferze wolnoci wyboru jednostki. Fenomenem ponowoczesnoci s¹ równie¿ jawne zwi¹zki homoseksualne, które wraz ze wzrostem
wiadomoci spo³ecznej wychodz¹ z ukrycia, manifestuj¹c swoj¹ obecnoæ we
wspó³czesnym wiecie, jak równie¿ zdobywaj¹c akceptacjê dla swego istnienia (Slany 2002).
Niemal w tle jawi siê zanikaj¹ca forma tradycyjnej rodziny, z typowym podzia³em ról (na role mêskie i kobiece), kultywuj¹ca tradycje rodzinne oraz wartoci religijne. Jak pisze Krystyna Slany, ma³¿eñstwo by³o kiedy instytucj¹ sui generis,
wzniesion¹ ponad jednostkê, dzisiaj staje siê coraz bardziej produktem i konstruktem jednostek, które je tworz¹. Zarówno ma³¿eñstwo, jak i rodzina by³y bezporednim elementem porz¹dku spo³ecznego, nie istnia³a równie¿ mo¿liwoæ ¿ycia poza
ma³¿eñstwem, które wyznacza³o status spo³eczno-ekonomiczny. Jednak¿e rodzina
budowana na zobowi¹zaniach religijnych, oparta na podstawach ekonomicznych
i okrelonym spo³ecznie podziale pracy, nie gwarantowa³a tego, co tak dzisiaj wa¿ne, czyli poczucia jednostkowego szczêcia (Slany 2002: 53-54). Szczêcia, które
bardzo czêsto akcentowane jest przez mo¿liwoæ dokonywania wyborów i podejmowania decyzji przez jednostki. Wród wyborów jednostek pojawia siê równie¿ wybór zwi¹zany z zakoñczeniem ma³¿eñstwa, czyli rozwodem, który jest jedn¹ z najtrudniejszych decyzji zarówno z perspektywy jednostkowych prze¿yæ i dowiadczeñ,
jak i konsekwencji spo³ecznych.
Jedn¹ z popularniejszych teorii wyjaniaj¹cych przemiany zachodz¹ce w obszarze ma³¿eñstwa i rodziny jest teoria drugiego przejcia demograficznego, w które
Europa wkroczy³a z pocz¹tkiem lat 60. ubieg³ego wieku. W koncepcji tej dla wyjanienia zmian w rodzinie wykorzystuje siê równie¿ teorie idealizacyjne, koncepcje
spo³ecznej zmiany systemu p³ci oraz teorie instytucjonalne (Slany 2002). Wskanikami przemawiaj¹cymi za dokonuj¹c¹ siê przemian¹ modelu rodziny (podawanymi
przez Iren¹ Kotowsk¹ za Dirkiem van de Kaa) s¹ m.in.: a) spadek wspó³czynnika
dzietnoci ogólnej, spadek p³odnoci m³odych kobiet, wzrost redniego wieku urodzenia pierwszego dziecka, b) opónienie zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, rozpowszechnianie siê kohabitacji oraz wzrost jej spo³ecznej akceptacji, c) wzrost liczby
urodzeñ pozama³¿eñskich, zwiêkszenie siê zakresu dobrowolnej dzietnoci, a tak¿e
d) akceptacja i liberalizacja zwi¹zków homoseksualnych, jak równie¿ e) odchodzenia od patriarchalnej wizji rodziny (Slany 2002).
Istotn¹ kwesti¹ wydaje siê równie¿ byæ dominacja konsumpcjonizmu, która równie¿ dotyka sferê sacrum, jawi¹c¹ siê w rozdmuchanej celebracji uroczystoci religijnych (pocz¹wszy od wi¹t kocielnych do uroczystoci zwi¹zanych z celebracj¹
uroczystoci sakramentalnych), co sprawia, ¿e wartoci religijne gin¹ pod balastem
konsumpcjonizmu. Ma³¿eñstwo, które jest sakramentem, staje siê okazj¹ do rodzinnego show, gdzie bardziej liczy siê oprawa zawarcia zwi¹zku (zespó³ muzyczny,
wystrój sali weselnej, stroje pary m³odej, menu) ni¿ sam fakt jego zawarcia oraz
zasady i wartoci, które s¹ skutkiem sakramentalnego tak z³o¿onego przez ma³¿onków. Podobna atmosfera towarzyszy Pierwszej Komunii wiêtej, gdzie akcent z po-
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wagi dost¹pienia do Sto³u Pañskiego przesun¹³ siê na pokaz mody sukienek komunijnych i wycig wyszukiwania ekskluzywnych prezentów komunijnych. Komercjalizacja towarzyszy niemal wszystkim wiêtom ustanowionym przez Koció³, podczas
których symbole religijne zlewaj¹ siê z symbolami komercji i konsumpcji, sprawiaj¹c, ¿e sens wi¹t ginie przyt³oczony b³yskotliwymi ozdobami choinkowymi czy zabawnymi barankami.
Zaakcentowane przemiany dotykaj¹ce sferê ma³¿eñstwa i rodziny sprawiaj¹, ¿e
zmienia siê forma, jakoæ oraz wartoci zwi¹zane z postrzeganiem ma³¿eñstwa, stosunku do zak³adania rodziny oraz posiadania potomstwa. I pomimo i¿ rodzina
w umys³ach wiêkszoci ludzi nadal zajmuje wa¿ne miejsce, to jednak nie jest ju¿
kwesti¹ priorytetu, osi¹gniêcia statusu spo³ecznego, mo¿liwoci prokreacji i posiadania potomstwa, jak równie¿ przestaje byæ miejscem, gdzie dokonuje siê jedyny
i s³uszny akt seksualny  wbrew nauczaniu Kocio³a.

4. STOSUNEK POLAKÓW DO PRZEMIAN RODZINY NA PODSTAWIE BADAÑ CBOS
Badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Spo³ecznej (z marca
2008 roku) Kontrowersje wokó³ ró¿nych zjawisk dotycz¹cych ¿ycia ma³¿eñskiego
i rodzinnego2 oraz Stosunek Polaków do rozwodu3 ukazuj¹, i¿ nastêpuje liberalizacja postawy Polaków wobec kwestii zwi¹zanych z przemianami zachodz¹cymi we
wspó³czesnej rodzinie. Akceptacja dla rozwodów i liberalizacja pogl¹dów na ten temat dotyczy szczególnie ludzi m³odych oraz osób rozwiedzionych b¹d w separacji.
Brak akceptacji i bardziej konserwatywne pogl¹dy prezentuj¹ osoby w zwi¹zkach
ma³¿eñskich, posiadaj¹ce rodziny wielodzietne, jak równie¿ osoby starsze, powy¿ej
60. roku ¿ycia. Istotne jest równie¿, ¿e brak akceptacji czy liberalizacja pogl¹dów
w tych kwestiach koreluje z deklarowaniem religijnoci i praktyk religijnych, a tak¿e z wykszta³ceniem. Wy¿sze wykszta³cenie predestynuje do liberalizacji pogl¹dów
w kwestii rozwodu, natomiast osoby legitymuj¹ce siê ni¿szym wykszta³ceniem prezentuj¹ bardziej tradycyjne postawy, zarówno w kwestii rozwodów, rodziny, jak i pozycji kobiet w spo³eczeñstwie. Jedn¹ z g³ównych przyczyn rozwodów jest niezgodnoæ charakterologiczna ma³¿onków (24,4 tys.), tu¿ za ni¹ zdrada ma³¿eñska (16,9
tys.), a póniej nadu¿ywanie alkoholu przez jednego z ma³¿onków (16,7 tys.). Najczêciej wskazywan¹ przez Polaków akceptowan¹ przyczyn¹ rozpadu ma³¿eñstwa
jest brutalnoæ i przemoc (w tym przypadku przyzwolenie siêga a¿ 94%), prawie powszechne jest dopuszczenie rozwodu przy opuszczeniu rodziny przez jednego
z maùýonków (88%), a ponad 3/4 ankietowanych za wystarczajàcy powód uwaýa uzaleýnienie od alkoholu jednego z maùýonków (77%).

2
3

Ze strony: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_054_08. PDF (20.11.2009).
Ze strony: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_043_08. PDF (20.11.2009).
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Póne zawieranie zwi¹zków  zgodnie z raportem CBOS  pokazuje, ¿e wród kobiet dominuje obawa przed nieudanym zwi¹zkiem, a tak¿e fakt, i¿ rodzina (a zw³aszcza rodzicielstwo) pokrzy¿uje im plany zawodowe zwi¹zane z karier¹ zawodow¹,
a co za tym idzie  d¹¿enie do statusu spo³ecznego. Natomiast mê¿czyni wymieniaj¹ jako priorytetowe korzyci p³yn¹ce z ¿ycia bez zobowi¹zañ, a tak¿e obawê
zwi¹zan¹ z odpowiedzialnoci¹, jak¹ niesie ze sob¹ rodzicielstwo. Jednak¿e zarówno jedni, jak i drudzy nie traktuj¹ bycia singlem jako wymiaru satysfakcjonuj¹cego,
maj¹c nadziejê na za³o¿enie rodziny i posiadanie dzieci. Wartoci rodzinne w deklaracjach rodzinnych Polaków zajmuj¹ najwa¿niejsze miejsca.
Zmienia siê równie¿ stosunek do kohabitacji, jednak¿e jest to obszar, który dosyæ mocno dzieli polskie spo³eczeñstwo. Co dwudziesty Polak uwa¿a, ¿e osoby które siê kochaj¹, nie musz¹ zawieraæ zwi¹zku formalnego, poniewa¿ nie ma gwarancji
na d³ugoæ i jakoæ zwi¹zku. Przekonanie o sensie zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
wzrasta wraz z wiekiem badanych oraz uczestnictwem w praktykach religijnych. Stosunkowo najwiêcej przeciwników zawierania zwi¹zku formalnego jest wród osób
rozwiedzionych. Jednak co trzeci badany uwa¿a, ¿e wa¿niejszy jest lub kocielny
ni¿ cywilny  dotyczy to g³ównie osób starszych i ze rodowisk wiejskich, natomiast
osoby m³odsze, z wy¿szym wykszta³ceniem, pracownicy umys³owi oraz pracownicy
niewykwalifikowani s¹ zdania, ¿e rodzaj lubu nie ma dla nich znaczenia.
Pomimo narastaj¹cego zjawiska rozwodów i spo³ecznej akceptacji tego¿ stanu,
istnieje wiara, ¿e ma³¿eñstwa s¹ zawierane z mi³oci, a w miarê trwania ich zwi¹zku
mi³oæ dojrzewa i siê umacnia (tak twierdzi 70% ankietowanych), natomiast tylko
1/5 ankietowanych uwa¿a, ¿e faktycznie ludzie pobieraj¹ siê z mi³oci, ale w trakcie
trwania ich zwi¹zku mi³oæ wygasa. Wiarê w trwa³oæ uczuæ ma³¿eñskich deklaruj¹
najm³odsi respondenci w wieku 18-24 lat (78%), zw³aszcza uczniowie i studenci
(85%), osoby z wykszta³ceniem wy¿szym (73%), g³ównie pracownicy umys³owi ni¿szego i wy¿szego szczebla (73%-75%), a tak¿e mieszkañcy ma³ych miast (78%).
O tym, ¿e mi³oæ ganie wraz z up³ywem czasu, nieco czêciej s¹ przekonani respondenci starsi, najs³abiej wykszta³ceni i relatywnie najgorzej oceniaj¹cy swoje warunki socjalno-bytowe, a tak¿e osoby nieuczestnicz¹ce w praktykach religijnych. Ze
wzglêdu na status cywilny, brak wiary w mi³oæ ma³¿eñsk¹ póki mieræ nas nie rozdzieli deklaruj¹ rozwiedzeni (41%), natomiast przeciwne stanowisko prezentuj¹
osoby pozostaj¹ce w zwi¹zkach ma³¿eñskich (74%).
Wed³ug prezentowanych wybiórczo wyników CBOS mo¿na przyj¹æ, ¿e nastêpuje zmiana w liberalizacji pogl¹dów wród m³odych osób, jak równie¿ osób rozwiedzionych (czyli osób, które bezporednio dotyka kwestia kohabitacji i rozwodu).
Istotnym elementem wiadomoci jest zwi¹zek z wyznawan¹ (i praktykowan¹) religi¹,
poniewa¿ osoby religijne wyra¿aj¹ zdecydowanie konserwatywne pogl¹dy w kwestiach
zwi¹zanych z ma³¿eñstwem, rozwodem oraz kohabitacj¹.
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5. INTERPRETACJE BIBLISTÓW DOTYCZ¥CE ROZWODU
I POWTÓRNEGO MA£¯EÑSTWA
W zmieniaj¹cej siê mozaice ¿ycia dnia codziennego, ca³okszta³cie konsekwentnego przechodzenia od spo³eczeñstwa tradycyjnego do nowoczesnego, w wichrach
wojny czy w spektakularnych zwyciêstwach, jedno co pozostaje niezmienne to kwestie zawarte w Pimie w., a dotycz¹ce wytycznych ¿ycia i postêpowania chrzecijan, równie¿ w kwestii zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety, czyli w kwestii ma³¿eñstwa.
Bez w¹tpienia interpretacje s³ów spisanych przez Aposto³ów Kocio³a budzi³o (i budzi nadal) wiele kontrowersji w zale¿noci od interpretuj¹cych te s³owa biblistów.
Warto wspomnieæ, ¿e przez wiele wieków istnia³ zakaz t³umaczenia Biblia na jêzyki
narodowe, a jej czytanie i interpretacja mo¿liwa by³a w w¹skim gronie osób duchownych. Istniej¹ce po dzi dzieñ b³êdy interpretacyjne s³ów Chrystusa wynikaj¹ z kilku
przyczyn. Oryginalne teksty pisane w jêzyku greckim maj¹ wiele znaczeñ, jak równie¿ uk³ad semantyczny zdañ wspó³czesnemu interpretatorowi przysparza pewien
dylemat zwi¹zany chocia¿by z rozk³adem gramatycznym zdañ czy znaczeniem
i kontekstem u¿ywanych s³ów. Dlatego te¿, pewne w¹tki dotycz¹ce wytycznych dla
niezliczonej rzeszy wiernych ulegaj¹ interpretacji zale¿nej od wiatopogl¹du, wiedzy oraz wyczucia interpretacyjnego danego biblisty.
Ma³¿eñstwo, zwi¹zek pomiêdzy dwojgiem ludzi w obliczu Boga i wspólnoty
stanowi niew¹tpliwie donios³e znaczenie dla chrzecijanina (jak równie¿ dla osób
wyznaj¹cych inne religie, gdzie usankcjonowany jest obrzêd zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego). Ma³¿eñstwo, wed³ug s³ów Chrystusa spisanych przez jego uczniów, stanowi nierozerwaln¹ wiê pomiêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, usankcjonowan¹ przez
Boga, zawieran¹ przed wspólnot¹ wiernych.
Istotn¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ z zawarciem ma³¿eñstwa jest roz³¹czenie z dotychczasowym ¿yciem, ukazane w s³owach Jezusa: Dlatego opuci cz³owiek ojca i matkê
i po³¹czy siê z ¿on¹ swoj¹, i bêd¹ ci dwoje jednym cia³em (Mt 19: 5), jako pocz¹tek
drogi doros³ego cz³owieka rozpoczynaj¹cego ¿ycie w zwi¹zku (House 2004). Wspó³czenie kwestia ta ulega przesuniêciu. Ze wzglêdów ekonomiczno-materialnych m³odzi ludzie nie odcinaj¹ swej dzieciêcej pêpowiny ³¹cz¹cej ich z rodzin¹ pochodzenia,
co skutkuje dalszym zamieszkiwaniem wspólnie z rodzicami i z byciem na ich utrzymaniu, a w konsekwencji zale¿noci od rodziców pomimo fizycznej doros³oci. Nieumiejêtnoci separacyjne wynikaj¹ z wielu kwestii. Jedn¹ z nich jest niedojrza³oæ
wspó³czesnych mê¿czyzn i kobiet, konsumpcyjny styl ¿ycia, nastawienie na wygodê
i zniesienie odpowiedzialnoci, która wi¹¿e siê miêdzy innymi z symbiotycznymi relacjami z rodzicem.
S³owa Jezusa wskazuj¹ równie¿ na fakt z³¹czenia, w którym kobieta i mê¿czyzna zostaj¹ z³¹czeni wêz³em ma³¿eñskim w jedno cia³o. Symbolizuje to jednoæ
ma³¿eñsk¹, jak równie¿ pojawiaj¹ce siê wiêzy pokrewieñstwa na wskutek ma³¿eñstwa, czego dowodem by³o to, i¿ m¹¿ nie móg³ polubiæ uprzednio porzuconej ¿ony.
Takie stanowisko wiadczy³o bowiem o wiêzach pokrewieñstwa, które dotycz¹ relacji kazirodczych. Kategorycznoæ nierozwi¹zywalnoci aktu ma³¿eñstwa dope³niaj¹
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s³owa co tedy Bóg z³¹czy³, tego cz³owiek niechaj nie roz³¹cza (Mk 10: 9). W Pimie zawarta jest odpowied Jezusa skierowana w stronê faryzeuszy co do mo¿liwoci i przyzwolenia na rozwód, czyli zerwanie ma³¿eñskiego przymierza. Odpowied
ta by³a adekwatna do uwarunkowañ czasów wspó³czesnych Jezusowi, jak równie¿
w odniesieniu do prawa Moj¿eszowego, które by³o odpowiedzi¹ na zatwardzia³oæ
ludzkich serc, czyli osób d¹¿¹cych do ponownych zwi¹zków. Zasady oparte na Starym Testamencie dopuszcza³y bowiem tzw. list rozwodowy, który m¹¿ dawa³ swej
wiernej, starej ¿onie, co zwalnia³o go z ma³¿eñskiego obowi¹zku wzglêdem niej,
a pozwala³o na zawarcie zwi¹zku z now¹, m³od¹ ¿on¹4 . W tym kontekcie pad³y s³owa Jezusa, który nie wyra¿a aprobaty dla rozwodów. Jednak s³owa ujête w Ewangelii Mateusza wskazuj¹ na wyj¹tek, który odnosi siê do jednej rzeczy, a mianowicie
porneia, czyli nierz¹du. Wród biblistów tocz¹ siê dysputy dotycz¹ce tego wersetu, który jest ukazany w Ewangelii Mateusza, a pominiêty, czy raczej niewyartyku³owany w Ewangelii Marka. Dotycz¹ one, po pierwsze, zgodnoci relacji, po
drugie  co bardzo istotne  rozumienia s³owa porneia, które stanowi o wyj¹tku
dopuszczaj¹cym ewentualny rozwód, a w konsekwencji póniejsze powtórne ma³¿eñstwo (House 2004).
Uczniowie Jezusa jako reakcjê na jego wypowied dotycz¹c¹ ma³¿eñstwa u¿yli
znamiennych s³ów: Jeli tak przedstawia siê sprawa pomiêdzy mê¿em a ¿on¹, to
nie warto siê ¿eniæ (Mt 19: 10). Zw¹tpienie pojawi³o siê ju¿ wród uczniów Chrystusa, którzy jeszcze w trakcie jego ¿ycia dostrzegli ogrom wyzwañ stoj¹cych przed
kobiet¹ i mê¿czyzn¹, decyduj¹cych siê na wspólne ¿ycie. Nikt nie powiedzia³, ¿e
w zwi¹zku dwojga ludzi po³¹czonych wêz³em ma³¿eñskim jest ³atwo, prosto i przyjemnie, lecz Jezus mówi o ³asce, która jest dana osobom zwi¹zanym ma³¿eñskim
przymierzem. Z uwagi na poruszon¹ wczeniej zatwardzia³oæ serc ludzkich (Mt
19: 7-8), któr¹ mo¿na rozpatrywaæ w kontekcie s³aboci cz³owieka, Larry Richardson (biblista o dosyæ liberalnym podejciu do kwestii rozwodów i ponownych ma³¿eñstw) uwa¿a, ¿e ponowny zwi¹zek osoby rozwiedzionej równie mo¿e byæ mi³y
Bogu, zwraca tak¿e uwagê na ¿ycie w samotnoci, a tym samym brak mo¿liwoci
prokreacji osób pozostaj¹cych w celibacie porozwodowym. Wed³ug Pisma w., pojawiaj¹ siê s³owa, które mówi¹ o powo³aniu (³asce) do ¿ycia rodzinnego, jak i zakonnego. Osoba wchodz¹ca w zwi¹zek ma³¿eñski jest rozumiana jako ta, która zosta³a do niego powo³ana, a wiêc nie jest to osoba przeznaczona do ¿ycia w celibacie
i czystoci, otrzyma³a bowiem ³askê do ¿ycia w zwi¹zku (House 2004). Có¿ zatem
siê dzieje, gdy zwi¹zek przestaje istnieæ? Osoba ta winna pozostaæ samotna, czyli
innymi s³owy nie wchodziæ w ponowny zwi¹zek, jak równie¿ dochowaæ celibatu,
poniewa¿ ka¿dorazowy akt seksualny jest grzechem, a w kontekcie by³ego wspó³ma³¿onka  grzechem cudzo³óstwa. Kwestia ta mo¿e budziæ wiele kontrowersji, bowiem wi¹¿e siê z tak elementarn¹ sfer¹, jak¹ niew¹tpliwie jest seksualnoæ cz³owie4
Zastanawiaj¹ce jest funkcjonowanie tej zasady tylko w jedn¹ stronê, nie ma bowiem mowy
o daniu tego¿ listu mê¿owi, podczas gdy m¹¿ móg³ daæ list rozwodowy swej ¿onie, dostrzegaj¹c
w niej co odra¿aj¹cego (House, 2004).
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ka oraz zwi¹zan¹ z ni¹ potrzeb¹ bliskoci i wsparcia. Cz³owiek jest bez w¹tpienia
istot¹ spo³eczn¹. Odciêcie od potrzeb, t³umienie ich czy wyparcie prowadzi do frustracji i fiksacji na jednym z jej krañców. Niezaspokojone, st³umione potrzeby seksualne, osamotnienie mog¹ byæ przyczyn¹ zaburzeñ somatycznych oraz psychicznych.
Osobowoæ cz³owieka mo¿na uj¹æ w kategoriach systemu, ukazuj¹c poszczególne czêci tego¿ systemu jako potencja³y osobowociowe. Scharon Wegscheider-Cruse definiuje szeæ potencja³ów osobowociowych: 1) fizyczny, 2) emocjonalny, 3)
duchowy, 4) wolicjonalny, 5) umys³owy i 6) spo³eczny. Ka¿dy z nich jest niezbêdny
dla funkcjonowania cz³owieka jako pe³ni w kontekcie potencja³ów osobociowych
(Wegscheider-Cruse 2000). Dla mnie w kwestii dotycz¹cej treci tego¿ artyku³u istotne s¹ dwa potencja³y sporód szeciu wymienionych, a mianowicie fizyczny i duchowy. Ten pierwszy to nasze zewnêtrze, natomiast ten drugi to nasze wnêtrze. Fizycznoæ odpowiedzialna jest zarówno za wygl¹d, jak równie¿ za seksualnoæ cz³owieka, natomiast duchowoæ to sfera zwi¹zana z religijnoci¹, w niej dokonuje siê
wewnêtrzna rozmowa z Si³¹ Wy¿sz¹, jakkolwiek j¹ pojmujemy. Zaburzenie funkcjonowania któregokolwiek z potencja³ów prowadzi do zaburzenia funkcjonowania jednostki jako pe³ni. Deficyt w wymiarze potencja³u fizycznego, poci¹ga za sob¹ dysfunkcje lub kompensacje w innym potencjale, co wp³ywa negatywnie na pozosta³e
potencja³y, rzutuj¹c tym samym na ca³okszta³t jednostki jako w pe³ni ukszta³towanej
osobowoci.
Pojawia siê tutaj swoisty dualizm. Z jednej strony, ukazuj¹ siê postawy zwi¹zane ze wiadomoci¹ siebie i akceptacj¹ w³asnego cia³a, które s¹ (z punktu widzenia
psychologii) po¿¹danym zjawiskiem, poniewa¿ dostarczaj¹ jednostce pozytywnych
wzmocnieñ, pewnoci siebie i pozytywnej wartoci swojej osoby, z drugiej strony
w ujêciu doktryn religijnych seksualnoæ poza zwi¹zkiem ma³¿eñskim jest wi¹zana
z grzechem (nieczystoci¹  w przypadku zwi¹zków kohabitacyjnych, przed zawarciem ma³¿eñstwa; cudzo³óstwem  w zwi¹zkach kohabitacyjnych i rodzinach zrekonstruowanych tworzonych przez osoby rozwiedzione). Na tej p³aszczynie ujawnia siê
równie¿ dysonans pomiêdzy tym, co siê zmienia (zmiana spo³eczna) a tym, co
niezmienne (niezmiennoæ dogmatów wiary).
W konstelacji ró¿norodnych sytuacji bêd¹cych uczestnictwem ma³¿eñstwa,
a przede wszystkim sytuacji cierpienia i traumy dowiadczanej przez ma³¿onków
w ich zwi¹zku, William A. Heth zak³ada ludzkie wspó³czucie, nie mówi¹c, a nawet
nie przyznaj¹c mo¿liwoci ul¿enia ludzkiemu cierpieniu, czyli przerwaniu krêpuj¹cych (a czasem kator¿niczych) wiêzów ma³¿eñskich zawartych w obliczu Boga (House 2004). Czy zatem dobry Bóg pozwala³by w swej dobroci na trwanie ma³¿eñstw,
w których dokonywana jest przemoc seksualna i wykorzystywane s¹ niewinne dzieci przez nieodpowiedzialnych i niedojrza³ych rodziców, wrêcz z zaburzeniami psycho-emocjonalnymi? Czy ten aspekt nie powinien byæ uznany za wspó³czesne porneia, czyli nierz¹d? A tym samym stanowiæ istotny argument za uniewa¿nieniem
ma³¿eñstwa?
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Warto zwróciæ uwagê na sytuacjê osób pozostaj¹cych w zwi¹zkach z osobami
uzale¿nionymi od alkoholu, które nierzadko stosuj¹ przemoc i s¹ nieodpowiedzialne. Pracuj¹c z osobami wspó³uzale¿nionymi, dostrzegam swoisty syndrom zwi¹zany, z jednej strony, z si³¹ trzymaj¹c¹ ich w zwi¹zku, który dzia³a destruktywnie na
ich osobowoæ, jak równie¿ na osobowoæ i rozwój ich dzieci, a z drugiej strony,
niesamowity lêk przed zmian¹, która wyrwa³aby te osoby z zaczarowanego krêgu
mechanizmów uzale¿nienia. Zmiana wi¹¿e siê bowiem z separacj¹ lub rozwodem.
Separacja jest dozwolonym rozwi¹zaniem zgodnym z Kodeksem Prawa Kanonicznego, rozwód natomiast jest zerwaniem wiêzi ma³¿eñskich, na które nie ma przyzwolenia, poza wyj¹tkiem porneia. Osoby wspó³uzale¿nione z regu³y cechuje wysoki
stopieñ religijnoci (która czêsto jest jedyn¹ ostoj¹ pozwalaj¹c¹ trwaæ w destrukcyjnym zwi¹zku). W tym kontekcie wi¹¿e siê to z ulg¹ i si³¹, jak¹ daje wiara z jednej
strony, a z drugiej jest to aspekt, który przemawia za trwaniem zwi¹zku pomimo jego
destruktywnoci i du¿ych kosztów psychoemocjonalnych.
W du¿ej mierze osoby sk³adaj¹ce pozew rozwodowy czêsto nie s¹ w pe³ni odpowiedzialne za rozpad zwi¹zku (wspó³ma³¿onkowie osób uzale¿nionych od alkoholu), jednak zdecydowany ciê¿ar odpowiedzialnoci  decyzja dotycz¹ca zerwania
wiêzi, jak równie¿ konsekwencja  samotnoæ, dylematy moralne zwi¹zane z konfliktem pomiêdzy zinternalizowanymi w trakcie socjalizacji normami doktryny religijnej ujêtymi w szeroko pojêt¹ duchowoæ a indywidualnymi potrzebami zamykaj¹cymi siê w ograniczonej fizycznoci  spada na nie (Majkowski 1999).

6. PRAWO KANONICZE W KWESTII NIEWA¯NOCI MA£¯EÑSTWA
Narastaj¹co lawinowo liczba rozwodów mo¿e, z jednej strony, wiadczyæ o niezrozumieniu, czym jest ma³¿eñstwo de facto w momencie jego zawarcia, w¹tpliwym
przygotowaniu do tego stanu (pomimo funkcjonowania nauk przedma³¿eñskich),
zawieraniu ma³¿eñstwa ad hoc (z regu³y dotyczy to ma³¿eñstw zawieranych z powodu nieplanowanej ci¹¿y), nacisku rodziców na m³odych ludzi pozostaj¹cych w zwi¹zku kohabitacyjnym, którzy domagaj¹ siê od m³odych ludzi zalegalizowania zwi¹zku
w myl przyjêtych zasad wiary, z drugiej za wi¹¿e siê z mo¿liwoci¹ wyra¿ania
w³asnej woli i podejmowania decyzji wolicjonalnych zgodnych z w³asnym zdaniem,
sumieniem i preferowanym stylem ¿ycia.
M³odzi ludzie wchodz¹c w zwi¹zek ma³¿eñski, nios¹ ze sob¹ baga¿ swych indywidualnych, ¿yciowych dowiadczeñ, które czêsto utrudniaj¹, a nawet uniemo¿liwiaj¹ prawid³owe funkcjonowanie w zwi¹zku. Pojawiaj¹ siê wspólne problemy, które
budowane s¹ na wniesionych w zwi¹zek pozytywnych, jak i negatywnych wartociach. Poradzenie sobie z nimi zale¿ne jest od dojrza³oci psychoemocjonalnej obydwojga partnerów, jak równie¿ uzyskiwanego wsparcia od rodziny i wspólnoty. Jednak¿e balast niekorzystnych czynników, nawarstwiaj¹cych siê w toku wspólnego
¿ycia, stwarza sytuacje, które staj¹ siê nie do przejcia w ¿yciu pojedynczych jednostek, które to sytuacje w ludzkim rozumieniu przemawiaj¹ za rozwi¹zaniem ma³¿eñ-
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stwa. Rozwód cywilny jest aktualnie spraw¹ pro forma. Uniewa¿nienie ma³¿eñstwa
wymaga bardziej wnikliwej analizy pod k¹tem zaistnia³ych sytuacji ujêtych w kanonie Kodeksu Prawa Kanoniczego.
Kodeks Prawa Kanoniczego (poza przeszkodami uniemo¿liwiaj¹cymi zawarcie
ma³¿eñstw, czyli m.in. zbyt m³ody wiek, luby zakonne, pokrewieñstwo  w linii prostej ca³kowite, a w linii bocznej do czwartego pokolenia, co dotyczy równie¿ adopcji
do drugiego pokolenia, inne wyznanie partnera) dopuszcza mo¿liwoæ uniewa¿nienia
ma³¿eñstwa m.in. w przypadku niezdolnoci do zawarcia ma³¿eñstwa (osoby pozbawione mo¿liwoci podejmowania racjonalnych decyzji oraz umiejêtnoci oceniania
istotnych praw i obowi¹zków ma³¿eñskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych, z przyczyn natury psychicznej nie s¹ zdolne podj¹æ istotnych obowi¹zków ma³¿eñskich). Ponadto uniewa¿nienie ma³¿eñstwa mo¿e byæ dokonane na podstawie b³êdu co do osoby (b³¹d co do przymiotu osoby nie skutkuje uniewa¿nieniem, chyba ¿e
by³ on bezporednio i zasadniczo zamierzony). Istotne staje siê równie¿ wykluczenie
przez osoby (lub osobê) samego ma³¿eñstwa lub jakiego istotnego jego elementu, co
skutkuje, ¿e takie ma³¿eñstwo zawierane jest niewa¿nie. Niewa¿ne jest równie¿ ma³¿eñstwo zawarte pod przymusem lub pod wp³ywem ciê¿kiej bojani, od której aby siê
uwolniæ, osoba jest zmuszona wybraæ ma³¿eñstwo (kan. 1083-1107 KPK).
Niestety nie uda³o mi siê dotrzeæ do ogólnopolskich statystyk dotycz¹cych liczby procesów o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa. Mogê jedynie wyrywkowo
odwo³aæ siê do róde³ podaj¹cych te dane w obszarach poszczególnych archidiecezji
(czy diecezji). Na u¿ytek artyku³u powo³am siê na informacje Lubelskiego S¹du
Metropolitarnego, który w latach 1992-2006 rozpatrzy³ (z ostatecznym orzeczeniem)
4721 spraw ma³¿eñskich oraz kilkadziesi¹t spraw innego rodzaju (dyspensy, orzeczenie domniemanej mierci, sprawy sporne). Prawie 86% spraw I instancji zakoñczy³o
siê wyrokiem stwierdzaj¹cym niewa¿noæ ma³¿eñstwa. Sprawy o niewa¿noæ ma³¿eñstwa s¹ rozpatrywane z ró¿nych tytu³ów (przyczyn niewa¿noci). Najczêciej
przyczyna niewa¿noci ma³¿eñstwa ma miejsce w obszarze zgody (konsensu) ma³¿eñskiego, a wiêc jest wad¹ owiadczenia woli. Oko³o 90% procesów prowadzonych jest w oparciu o kan. 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który stanowi, ¿e
niewa¿nie zawieraj¹ ma³¿eñstwo te osoby, które z przyczyn natury psychicznej nie
s¹ zdolne do wype³nienia obowi¹zków ma³¿eñskich. Katalog przyczyn wystêpowania niezdolnoci osoby otwiera alkoholizm, zaburzenia osobowoci, uzale¿nienie od
narkotyków, niedojrza³oæ osobowoci. Rzadziej dowodzi siê niewa¿noci ma³¿eñstwa z innych przyczyn, np. z powodu przymusu, podstêpnego wprowadzenia w b³¹d
czy te¿ wykluczenia jakiego istotnego celu (np. posiadanie potomstwa) lub przymiotu ma³¿eñstwa (np. nierozerwalnoci, wiernoci)5. Jak podaje Dziennik Gazeta
Prawna, od kilku lat trwa boom na rozwody kocielne  w 2009 roku w 40 s¹dach diecezjalnych z³o¿ono 10 tys. wniosków o uniewa¿nienie ma³¿eñstwa, z czego
w archidiecezji warszawskiej liczba spraw w ci¹gu 10 lat wzros³a z 300 do 400 wniohttp://www.kuria.lublin.pl/www/Zarys_historii_trybuna%C5%82u_i_dane_statystyczne (7 XI
2010).
5
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sków rocznie (e-Dziennik Gazeta Prawna, nr 170, z dn. 1 IX 2010 r.)6. Niemniej jednak uniewa¿nienie ma³¿eñstw jest d³ugotrwa³ym procesem, skrupulatnie rozpatrywanym, a tak¿e w stosunku do rozwodu wieckiego, procesem kosztownym.

7. DYLEMATY BALANSOWANIA POMIÊDZY NAUK¥ KOCIO£A
A WSPÓ£CZESNOCI¥
Spo³eczeñstwo polskie jest zdecydowanie homogeniczne pod wzglêdem wyznawanej wiary, czyli nauki Kocio³a katolickiego. Dorastamy w wierze katolickiej, która mocno zakorzeniona jest w naszej spo³eczno-kulturowej tradycji narodowociowej. Symbole religii i religijnoci s¹ mocno wpisane w wizerunek statystycznego
Polaka, polska religijnoæ jest kreowana przez media, historiê tworzon¹ pod egid¹
Kocio³a katolickiego, dogmatu Matki Boskiej (której wizerunek mocno jest kojarzony z manifestowaniem swej wiary przez by³ego prezydenta Polski Lecha Wa³êsê), domagania siê i jednoczenia spo³eczeñstwa w celu umieszczenia symboli religijnych w instytucjach pañstwowych (szko³y) oraz nauki religii w szko³ach publicznych (przeniesienie nauki religii z salki katechetycznej do szko³y).
Kohabitacja, rozwód (i ponowny zwi¹zek), tworzenie rodziny zrekonstruowanej
(przez osoby rozwiedzione) s¹ w wietle wiary ¿yciem w grzechu nieczystoci
i/lub cudzo³óstwa. Jednostka socjalizowana w duchu religii katolickiej, uznaj¹ca
dogmaty wiary, w mniejszym lub wiêkszym stopniu internalizuje zasady ¿ycia chrzecijañskiego wi¹¿¹ce siê ze sfer¹ duchow¹, jak równie¿ z codziennym praktykowaniem religijnoci. Kryzys pojawiaj¹cy siê w jej ¿yciu, stanowi¹cy pod³o¿e, na którym rodzi siê decyzja zwi¹zana z przerwaniem zawartego zwi¹zku, który w religii
chrzecijañskiej ma rangê sakramentaln¹, stanowi du¿e obci¹¿enie dla ca³okszta³tu
warunków psychospo³ecznych jednostki. Z jednej strony, jest obci¹¿enie zwi¹zane
ze stygmatyzacj¹ w spo³eczeñstwie osób maj¹cych status rozwódki/rozwodnika, który niestety nadal ma konotacje negatywne, z drugiej  rozwód jako proces wi¹¿e siê
z traumatycznymi dowiadczeniami jednostki sprzed samego orzeczenia rozwodu
przez s¹d wiecki. Kolejnym etapem w ¿yciu jednostki decyduj¹cej siê na zakoñczenie zwi¹zku jest fakt samego rozwodu, mobilizacji, decyzji zwi¹zanej z podjêciem
ostatecznego kroku. Orzeczenie rozwodu zamyka etap formalnego pod wzglêdem
wieckim ma³¿eñstwa. Sam moment jego orzeczenia bywa przyjêty z ulg¹, zw³aszcza gdy ubieganie siê o rozwód wi¹za³o siê z przekraczaj¹c¹ mo¿liwoci adaptacyjne i wytrzyma³oci psychofizycznej jednostki. Niemniej jednak po jego orzeczeniu
zaczyna siê etap, który pomimo wczeniejszej ulgi, jest niezmiernie trudnym etapem
(psychologowie mówi¹ o traumie porozwodowej oraz ¿a³obie po stracie, któr¹ nale¿y prze¿yæ, aby móc prawid³owo funkcjonowaæ w przysz³oci, jak równie¿ pozytywnie wejæ w kolejny zwi¹zek). Osoba rozwiedziona ma poczucie totalnej izolacji
6
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=315148&se=1 (8 XI 2010);
poruszone równie¿ w: http://fronda.pl/news/czytaj/rosnie_liczba_stwierdzen_niewaznosci_malzen
stwa (8 XI 2010).
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i opuszczenia, ³¹cznie z poczuciem stygmatyzacji i odrzucenia. Do tego dochodz¹
problemy dnia codziennego, gdzie odpowiedzialnoæ za obowi¹zki domowe, uszczuplon¹ w zasoby rodzinê (pod wzglêdem osobowociowym  model p³ci przeciwnej,
a tak¿e finansowym  utrzymanie siê z jednej pensji), pojawiaj¹ce siê k³opoty
z dzieæmi (jeli osoba je posiada i s¹ pod jej bezporedni¹ opiek¹), a tak¿e dowiadczana permanentnie samotnoæ, brak bliskoci (równie¿ seksualnej), wsparcia, dobrej rady czy te¿ mi³ego s³owa.
( ) mi³oæ grzechem nie jest; wrêcz przeciwnie, Ewangelia mówi, ¿e Bóg jest
z tym, który kocha. Koció³ t³umaczy to wyj¹tkowoci¹ sakramentu ma³¿eñstwa; ale
ja nie rozumiem, czemu nie pozwoliæ na kolejne ma³¿eñstwa; wiem, ¿e to siê opiera
na fragmencie Pisma, w którym jest mowa o tym, ¿e to, co «Bóg z³¹czy³, cz³owiek
niech nie rozdziela» oraz t³umaczy to tym, ¿e sakrament jest wa¿ny nadal; ale to siê
musi jako zmieniæ, bo to niesprawiedliwe, zw³aszcza ¿e co ma zrobiæ kto, kogo zostawi³a ¿ona lub m¹¿, albo musia³ siê rozwieæ z powodu alkoholizmu, przemocy itp.?.
B., forum internetowe spo³ecznoci Golden Line
Grupa: Aby mieæ udany zwi¹zek

Maj¹c na uwadze zaobserwowane zjawisko zwi¹zane z odchodzeniem od praktyk religijnych osób zarówno tworz¹cych zwi¹zki kohabitacyjne, jak i osoby rozwiedzione tworz¹ce rodziny zrekonstruowane, zaproponowa³am temat bêd¹cy przedmiotem tego¿ artyku³u na forum spo³ecznoci Golden Line. Osoby wypowiadaj¹ce siê
w tej kwestii potwierdzi³y moje spostrze¿enia, przekazuj¹c jednoczenie wiele ciekawych informacji zwi¹zanych z praktykami religijnymi, jak równie¿ bêd¹cych podstaw¹ szerz¹cej siê sekularyzacji i laicyzacji spo³eczeñstwa.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e ludzie nie odrzucaj¹ Boga, uznaj¹c dogmaty ze
wzglêdu na Boga, a nie dla nich samych.
( ) wiara nie jest w kociele, a w wierze w Boga. Ja by³am po rozwodzie cywilnym, jako cz³onek Kocio³a katolickiego wiedzia³am, ¿e chcê uczestniczyæ w sakramentach, stad uniewa¿nienie kocielne. Bo mój rozwód to nie by³o niedopasowanie charakterów, a inne powody. I dla mnie jako katoliczki, g³êboko wierz¹cej, jasne
by³o, ¿e chcê byæ nie tylko blisko Boga w modlitwie, ale i sakramentach. W kociele, Pimie znajdziesz nie tylko wytyczne, ale i wsparcie.
D., forum internetowe spo³ecznoci Golden Line
Grupa: Aby mieæ udany zwi¹zek

Brak mo¿liwoci uzyskania odpowiedniego wsparcia, rozwi¹zania czy wyjanienia w¹tpliwoci, sprawia, i¿ pojawiaj¹ siê ambiwalentne postawy w stosunku do Kocio³a jako instytucji. Instytucji, która z za³o¿enia winna s³u¿yæ nie tylko pos³ug¹ kap³añsk¹, ale tak¿e duchowym przywództwem, porad¹ i wsparciem. Osobom g³ównie
po rozwodzie, ale tak¿e bêd¹cych w zwi¹zkach kohabitacyjnych czy te¿ posiadaj¹cych dzieci ze zwi¹zków pozama³¿eñskich brakuje drogowskazu postawionego przez
osobê duchown¹, duszpasterstwa dla ponowoczesnych rodzin akceptowanych spo³ecznie, niemniej jednak zagubionych w wietle nauki Kocio³a. A te rodziny s¹
mimo wszystko nadal czêci¹ Kocio³a.

NAUCZANIE KOCIO£A KATOLICKIEGO W KONTEKCIE ZMIAN

113

( ) poniewa¿ jestem w Kociele, widzê, jak siê zmienia, mam nadziejê, ¿e
wreszcie wyluzuj¹ z tym wykluczaniem ludzi z powodu rozwodów; Komunia w zamyle Chrystusa jest symbolem jednoci, a nie wykluczenia, jak to ma miejsce teraz
niestety ( ) jestem zaanga¿owana w Koció³ i dlatego widzê, ¿e Koció³ pope³nia b³êdy. Dobrze by by³o, abymy siê z nimi zmierzyli. ( ) czasami to jest ból
i troska ludzi, którzy zostali z Kocio³a wyrzuceni poza margines.
B., forum internetowe spo³ecznoci Golden Line
Grupa: Aby mieæ udany zwi¹zek

Dylemat dotyczy g³ównie praktyk religijnych osób, które pomimo wieckiego
rozwodu (czyli w wietle prawa s¹ osobami wolnymi), wchodz¹ w zwi¹zki, czyli nie
stosuj¹ siê do zasad celibatu, a zatem ¿yj¹ w grzechu cudzo³óstwa.
Po rozwodzie odesz³am od Kocio³a, dla Kocio³a by³am i jestem osob¹, która
¿yje w grzechu. Powodem, dla którego odesz³am, nie by³ tylko sam rozwód, ale równie¿ moja przemiana. Wiele razy wieczorami modli³am siê o to, by w moim zwi¹zku
by³o lepiej i oczywicie wszystko w tym kierunku robi³am, niestety by³o coraz gorzej. Wiêc postanowi³am wzi¹æ sprawy w swoje rêce, dojrza³am, zmieni³am siê, rozwiod³am. Mimo ¿e nie mam uniewa¿nienia ma³¿eñstwa kocielnego, nie czuje siê
grzesznic¹ z powodu wspó³¿ycia z inn¹ osob¹. Wierzê we w³asne si³y, ot ca³a tajemnica, bo pomóc mogê sobie tylko ja. Jednak¿e coraz czêciej mam sygna³y z zewn¹trz, ¿e mo¿na staraæ siê o uniewa¿nienie ma³¿eñstwa i bardzo czêsto zastanawiam siê nad tak¹ mo¿liwoci¹, poprzednie ma³¿eñstwo by³o pomy³k¹ i to nie by³
w³aciwy facet. Chcia³abym, gdyby zasz³a taka potrzeba, wzi¹æ lub kocielny
z moj¹ prawdziw¹ drug¹ po³ówk¹. ( ). Chcia³abym powiedzieæ o jeszcze jednej
wa¿nej dla mnie rzeczy, do tej pory by³am bardziej na nie, ale ostatnio musia³am
kilka razy przez wzgl¹d na moje dziecko uczestniczyæ w mszach, i co siê sta³o,
w Kociele poczu³am ogromny spokój i m¹droæ. Nie potrafiê nawet tego oceniæ,
ale czu³am siê tam dobrze, wiêc zesz³am trochê z tonu, wierzyæ w Boga  tak, ale
mo¿e po swojemu ( )
I., forum internetowe spo³ecznoci Golden Line
Grupa: Aby mieæ udany zwi¹zek

Sytuacja tych osób wi¹¿e siê z ograniczeniem pe³nego uczestnictwa w ¿yciu
Kocio³a, g³ównie poprzez niemo¿noæ pe³nego uczestnictwa we Mszy w., czyli
przyjmowania Komunii wiêtej. Paradoks wi¹¿¹cy siê z poczuciem winy i wykluczeniem pojawia siê podczas wa¿nych momentów w ¿yciu rozwiedzionych osób
tworz¹cych rodziny zrekonstruowane. Dotyczy to przede wszystkim kwestii niemo¿liwoci przyjêcia Komunii podczas uczestnictwa w celebracji Pierwszej Komunii
wiêtej swego dziecka czy te¿ ostatniego po¿egnania w czasie pogrzebu rodziców.
Nie podoba mi siê to, ¿e poprzez rozwód, ratuj¹c zdrowie/¿ycie swoje i swojego syna, jestem dla kleru skrelona, bo to zbyt ciê¿ki grzech. Patrzê na Koció³ (jako
instytucjê) zupe³nie inaczej ni¿ kiedy.
E., forum internetowe spo³ecznoci Golden Line
Grupa: Aby mieæ udany zwi¹zek
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Niemo¿noæ pe³nego uczestnictwa os³abia motywacjê do uczestniczenia we
Mszy w. w ogóle, co wp³ywa równie¿ demobilizuj¹co na przekazywanie praktyk
religijnych swemu potomstwu.
( ) moje drogi z KK siê rozesz³y  chyba dojrza³em duchowo;-). Rodzice mnie
ochrzcili, potem komunia, bierzmowanie, a nawet matura z religii (jeszcze w salkach
katechetycznych), no i lub cywilny i kocielny (bardziej dla rodziców ni¿ z potrzeby). Po 13 latach rozwód cywilny, bo kocielnego ju¿ nie potrzebujê. Obecnie ¿yjê
w zwi¹zku nieformalnym, mam 2 ma³ych szkrabów, których nie chrzczê ani nie zapiszê do ¿adnej religii. Jak dorosn¹, same zdecyduj¹, w co chc¹ wierzyæ. Wychodzê
z za³o¿enia ¿e aby w co wierzyæ, religia zinstytucjonalizowana nie jest mi potrzebna, tak samo, aby byæ dobrym cz³owiekiem, nie trzeba byæ cz³onkiem ¿adnej religii/
sekty czy w ogóle wierz¹cym cz³owiekiem.
P., forum internetowe spo³ecznoci Golden Line
Grupa: Aby mieæ udany zwi¹zek

Podobne klimaty pojawiaj¹ siê na forum osób bêd¹cych w zwi¹zkach kohabitacyjnych. Ujawnia siê poczucie ¿ycia w grzechu, niemo¿noæ praktyk religijnych,
brak poczucia bezpieczeñstwa cechuj¹cy zreszt¹ osoby (zw³aszcza kobiety) w zwi¹zkach kohabitacyjnych, co znajduje swoje potwierdzenie w badaniach nad ma³¿eñstwami i kohabitacj¹ przeprowadzone przez Iwonê Janick¹ (Janicka 2006).
Manichejski motyw dobra i z³a przek³ada siê równie¿ na kwestiê dotycz¹c¹
wyborów wspó³czesnego cz³owieka, w którym rywalizuj¹ ze sob¹ dwie kwestie:
Dobro  które mo¿e byæ uto¿samiane z wiar¹, religi¹, socjalizacj¹ w jej duchu i doktrynie, oraz Z³o, które jest przypisywane ludzkiemu cia³u, popêdom i instynktom.
Jednak rzeczywistoæ spo³eczna, osobowoæ jednostek, porz¹dek spo³eczny to nie
dualistyczny podzia³ na czarno-bia³e schematy, pomiêdzy nimi jest ca³a paleta odcieni szaroci i innych bardziej intensywnych barw. Czy zatem mo¿liwy jest wspó³czenie kompromis pomiêdzy tym, co ludzkie, a tym, co boskie? Czy w zwi¹zku
z postêpuj¹ca laicyzacj¹ i sekularyzacj¹ spo³eczeñstwa zabraknie miejsca dla Boga?
Czy osoby kohabituj¹ce i rozwiedzione s¹ skazane na banicjê z Kocio³a? Czy znajdzie siê dla nich miejsce we wspólnocie? Te pytania sk³aniaj¹ do refleksji nad kierunkiem przemian spo³ecznych w kontekcie wiary, religijnoci oraz zauwa¿enia
w Kociele osób, które czêsto nie z w³asnej winy, oczywicie z ludzkiej s³aboci s¹
wykluczeni poza nawias wspólnoty, w ramach której byli poddani socjalizacji. Ta
banicja z okrelonego krêgu wspólnotowego jest maleñkim krokiem (a byæ mo¿e
kamieniem milowym?) w kierunku uszczuplania zasobów ludzkich Kocio³a katolickiego.
Tak jak kiedy, tak jak i teraz, Koció³ stoi przed kolejn¹ przemian¹. Zobaczmy, jak dzia³a³ kiedy i musia³ siê zmieniæ, bo zmienili siê ludzie.
P., forum internetowe spo³ecznoci Golden Line
Grupa: Aby mieæ udany zwi¹zek
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STRESZCZENIE
Transformacja ¿ycia ma³¿eñstwa i rodziny staje siê rzeczywistoci¹, której dowiadczamy.
Zmianie ulega tradycyjna definicja rodziny, pojawiaj¹ siê alternatywne formy, atrakcyjne dla m³odych ludzi oraz osób rozwiedzionych. W kontekcie tych zmian pragnê zwróciæ uwagê na fakt, i¿
osoby rozwiedzione oraz kohabituj¹ce s¹ równie¿ cz³onkami Kocio³a katolickiego, który nie akceptuje tego rodzaju zwi¹zków. Pojawia siê dysonans miêdzy socjalizacj¹ religii a praktyk¹ religijn¹ osób rozwiedzionych i kohabituj¹cych, a tak¿e dylematy zwi¹zane z mo¿liwoci¹ zawarcia drugiego ma³¿eñstwa.

S³owa kluczowe
nauczanie Kocio³a, dogmaty wiary, rodzina, rozwód, kohabitacja
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SUMMARY
The transformation of marriage and family life becomes a reality which we experience. It altered the traditional definition of the family, there are alternative forms, appealing to young people
and those who are divorced. In the context of these changes, I would like to draw attention to the
fact that the divorced and cohabitants are also members of the Catholic Church, which does not
accept this kind of relationship. There is dissonance between the socialization of religion and religious practice of people divorced and cohabitants, as well as the dilemmas associated with the possibility of a second marriage.

Key Words
teaching of the Catholic Church, dogmas of faith, family, divorce, cohabitation
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Rola religii i Kocio³a katolickiego
w kszta³towaniu kapita³u spo³ecznego w Polsce
The role of religion and Church in shaping social capital in Poland

Pojêcie kapita³u spo³ecznego ju¿ od kilku dekad pojawia siê w debatach dotycz¹cych polityki, zmian spo³ecznych i budowania wspólnot. Uczeni reprezentuj¹cy
ró¿ne dziedziny nauki, wskazuj¹ na takie kwestie  istotne dla dobrego funkcjonowania spo³eczeñstwa  jak sieci powi¹zañ miêdzyludzkich, zaufanie, normy i zwi¹zane z nimi sankcje sk³aniaj¹ce do kooperacji. Pojêcie kapita³u spo³ecznego s³u¿y
do opisu i wyjaniania nowych zjawisk, które zaczê³y pojawiaæ siê w sferze spo³eczno-politycznej i gospodarczej wraz ze wzmo¿onym rozwojem gospodarczym i zmianami spo³ecznymi zachodz¹cymi w spo³eczeñstwach zachodnich w latach 70. ubieg³ego wieku. Równie¿ w Polsce stanowi przedmiot wielu analiz socjologicznych,
bêd¹c przydatnym w wyjanianiu i wskazywaniu przyczyn procesów modernizacyjnych zachodz¹cych w spo³eczeñstwie.
Aby zdefiniowaæ pojêcie kapita³u spo³ecznego, nale¿y odwo³aæ siê do koncepcji
takich autorów, jak J. Coleman, R. Putnam, P. Bourdieu czy F. Fukuyama. Za autora,
który wprowadzi³ pojêcie kapita³u spo³ecznego do wspó³czesnej teorii socjologii
uznaje siê P. Bourdieu, który definiowa³ kapita³ spo³eczny jako zbiór rzeczywistych
i potencjalnych zasobów, jakie zwi¹zane s¹ z posiadaniem trwa³ej sieci mniej lub
bardziej zinstytucjonalizowanych zwi¹zków wspartych na wzajemnej znajomoci
i uznaniu lub, inaczej mówi¹c, z cz³onkostwem w grupie, która dostarcza ka¿demu
ze swych cz³onków wsparcia w postaci kapita³u posiadanego przez kolektyw wiarygodnoci, która daje dostêp do kredytu w najszerszym sensie tego s³owa (Bourdieu,
Wacquant 2001: 104). To dziêki cz³onkostwu w takich sieciach, jednostka zyskuje
dostêp do kapita³u posiadanego przez wszystkich, którzy s¹ powi¹zani wzajemnym
zaufaniem. Wielkoæ sieci, któr¹ jednostka jest zdolna zaktywizowaæ, wp³ywa na
wielkoæ zasobów kapita³u spo³ecznego, którym dysponuje. To dziêki przynale¿noci do odpowiedniej grupy, dysponuj¹cej odpowiednimi zasobami nie tylko dóbr, ale
przede wszystkim kontaktów, jednostka mo¿e odnieæ sukces lub te¿ nie – zale¿nie
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od w³asnej determinacji. P. Bourdieu traktuje kapita³ spo³eczny jako zasób jednostek, a nie zbiorowoci  kapita³ spo³eczny grupy to nic innego, jego zdaniem, jak
suma jednostkowych zasobów kapita³u spo³ecznego (Bourdieu 1983: 191).
J. Coleman wskazuje w swoich pracach na takie elementy kapita³u spo³ecznego,
jak wzajemne zobowi¹zania i oczekiwania wynikaj¹ce z ról spo³ecznych, dostêp do
informacji, normy, sankcje spo³eczne i relacje w³adzy, które wymuszaj¹ okrelone
reakcje (Coleman 1990: 2). Przez dostêp do informacji rozumie wiedzê na temat
mo¿liwoci zatrudnienia czy zrealizowania korzystnej transakcji, natomiast w przypadku wzajemnych zobowi¹zañ i oczekiwañ kapita³em spo³ecznym okrela przewidywan¹ pomoc od kogo, komu wczeniej udzielono wsparcia czy wywiadczono
przys³ugê. Teoria kapita³u spo³ecznego w ujêciu J. Colemana ukazuje zale¿noci
miêdzy kapita³em ludzkim a kapita³em spo³ecznym. Akumulacja i w³aciwe korzystanie z zasobów kapita³u ludzkiego wzmacniaj¹ kapita³ spo³eczny, a im wiêksze
nagromadzenie ró¿nych form kapita³u w danej zbiorowoci spo³ecznej, tym ³atwiejsze
staje siê dzia³anie na ró¿nych p³aszczyznach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego i tym
bardziej prawdopodobne staje siê osi¹gniêcie wspólnych celów, jak choæby zaktywizowanie spo³ecznoci, a w konsekwencji osi¹gniêcie wspólnym wysi³kiem dobrobytu.
Praktycznym rozwiniêciem koncepcji J. Colemana jest podejcie R. Putnama,
który za sk³adniki kapita³u spo³ecznego uznaje poziome wiêzi stowarzyszeniowe,
normy spo³eczne, a za szczególnie wa¿ne – normy wzajemnoci oraz zgeneralizowane zaufanie. Zauwa¿a on, ¿e przemiany, jakie zachodz¹ we wspó³czesnych spo³eczeñstwach, dowodz¹ koniecznoci badania mechanizmów powstawania kapita³u
spo³ecznego i uwiadamiania sobie niezwyk³ych korzyci p³yn¹cych z jego posiadania. Po pierwsze, w spo³eczeñstwach z wysokim poziomem kapita³u spo³ecznego
rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci jest wspierany przez lokaln¹ spo³ecznoæ.
Dzieci nie czuj¹ siê wyalienowane poza tradycyjnymi wyspami zaufania, takimi
jak dom, szko³a i krewni. Po drugie, wysoki poziom kapita³u spo³ecznego przek³ada
siê na spadek przestêpczoci i aktów wandalizmu. M³odzi ludzie pozostaj¹c pod
opiek¹ czy te¿ uzyskuj¹c wsparcie doros³ych, nie szukaj¹ grup odniesienia w gangach czy innych grupach przestêpczych (Putnam 1995: 209-225).
Idea kapita³u spo³ecznego  zdaniem R. Putnama  zak³ada, ¿e w dzisiejszych
czasach istota kapita³u nie le¿y jedynie w posiadaniu ziemi, parku technologicznego, ale tak¿e w wiedzy i umiejêtnociach ludzkich. Wskazuje on na takie istotne dla
rozwoju spo³ecznoci cechy (nie tylko spo³ecznoci lokalnej), jak zaufanie, pewne
obowi¹zuj¹ce w danej spo³ecznoci normy czy powi¹zania, które to cechy mog¹
wp³ywaæ na zwiêkszenie sprawnoci dzia³ania tej¿e spo³ecznoci lub, jeli ich zabraknie, na powielanie przez pokolenia modelu biedy, ubóstwa, niezaradnoci. Charakter zmian, jakie maj¹ miejsce nie tylko w strukturze wspó³czesnego rynku pracy,
ale i spo³eczeñstwa, powoduj¹, ¿e nie wszystkie jednostki czy grupy odnajduj¹ swoje w nim miejsce. Cnoty moralne stanê³y u podstaw tworzenia kapitalistycznego systemu gospodarczego, jednak stopniowo zosta³y wyparte przez zasadê porz¹dku wolnorynkowego. Subiektywnie pojmowany interes w³asny, jak i maksymalizacja u¿ytecznoci w³asnej pomniejszaj¹ rolê takich czynników kulturowo-moralnych, jak
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zaufanie spo³eczne czy solidarnoæ spo³eczna. A s¹ to czynniki, których [ ] iloæ
raczej wzrasta ni¿ maleje w trakcie u¿ywania i które znikaj¹, jeli nie s¹ u¿ywane
(Putnam 1995: 262-263).
Przedstawiaj¹c teorie dotycz¹ce kapita³u spo³ecznego, nie mo¿na pomin¹æ pogl¹dów F. Fukuyamy. Podobnie jak R. Putnam nawi¹zuje on w swych rozwa¿aniach
do koncepcji J. Colemana, jednak w swych pracach wychodzi poza zakrelone przez
niego horyzonty. F. Fukuyama podstawowe tezy swojej koncepcji kapita³u spo³ecznego zawar³ w pracy Zaufanie. Kapita³ spo³eczny a droga do dobrobytu, powiêcaj¹c w niej wiele uwagi zwi¹zkom kapita³u spo³ecznego z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
spo³eczn¹ i polityczn¹, a tak¿e, co jest bardzo interesuj¹ce, wp³ywowi odmiennych
kultur i tradycji na formy aktywnoci gospodarczej. Definiuje on kapita³ spo³eczny
g³ównie przez zaufanie oraz normy wspólne dla okrelonej spo³ecznoci i umo¿liwiaj¹ce jej podejmowanie dzia³añ dla dobra wspólnego. F. Fukuyama opisuje idee kapita³u spo³ecznego jako pewnego rodzaju zasób kulturowy. Zgodnie z tym podejciem
kapita³ spo³eczny nie mo¿e powstawaæ jedynie wskutek bie¿¹cych decyzji jednostek,
lecz jego generowanie jest zwi¹zane z przynale¿noci¹ kulturow¹ (Fukuyama 1997:
38). Kapita³ spo³eczny sk³ada siê z takich czynników kulturowych, jak zobowi¹zania, oczekiwania, zaufanie i jest niezbêdny do prawid³owego funkcjonowania nowoczesnych instytucji  tak ekonomicznych, jak i politycznych. W znaczeniu czysto
ekonomicznym zasób reprezentuje poziom danej zmiennej, taki jak poziom wody
w jeziorze (por. Samuelson, Nordhaus 2004: 213). W rozumieniu prezentowanym
powy¿ej chodzi o wzbogacanie ró¿nych form kapita³u, którymi dysponuje jednostka
lub grupa w celu osi¹gniêcia lepszej jakoci ¿ycia. Konsekwencj¹ tego mo¿e staæ siê
wiêksze poczucie zakorzenienia we wspólnocie, chêæ podejmowania dzia³añ dla dobra wspólnego. Ka¿dy z prezentowanych powy¿ej autorów akcentuje inny aspekt
kapita³u spo³ecznego, jednak nale¿y zgodziæ siê z ich wspólnym pogl¹dem, ¿e kapita³ spo³eczny pomaga pomna¿aæ inne zasoby  np. kapita³ ekonomiczny czy kapita³
kulturowy. W prezentowanym artykule przyjêto definicjê kapita³u spo³ecznego bli¿sz¹ koncepcji proponowanej przez R. Putnama. Za g³ówne elementy kapita³u spo³ecznego uznano zaufanie interpersonalne, zaufanie do instytucji publicznych, wspólnie uznawane normy i sieci powi¹zañ spo³ecznych. Celem artyku³u jest ukazanie
roli religii i Kocio³a (osób duchownych jako przedstawicieli tej instytucji) w kszta³towaniu kapita³u spo³ecznego w spo³eczeñstwie polskim.
Tworzenie spo³eczeñstwa obywatelskiego jest wa¿ne dla wszystkich podmiotów
¿ycia spo³ecznego, tak¿e dla Kocio³a katolickiego. Z punktu widzenia religii i Kocio³a, który pragnie uczestniczyæ w ¿yciu publicznym i politycznym nie po to, aby
opowiadaæ siê za takimi czy innymi rozwi¹zaniami instytucjonalnymi, ale dla podkrelania godnoci osoby ludzkiej, troska o wspieranie zasobów usprawniaj¹cych
dzia³anie spo³eczeñstwa  a niew¹tpliwie do takich zalicza siê kapita³ spo³eczny –
powinna mieæ charakter priorytetowy. Znaczenie kapita³u spo³ecznego w ¿yciu jednostki, rodziny i ca³ego spo³eczeñstwa jest bardzo du¿e. Do sukcesu lub pora¿ki
indywidualnej b¹d zbiorowej, przyczyniaj¹ siê tak trudne do zbadania zjawiska, jak
znajomoci, kontakty z innymi ludmi, zaufanie do innych, lojalnoæ, solidarnoæ.
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Uzasadnia to potrzebê podjêcia naukowej refleksji na temat samego kapita³u spo³ecznego, jak i ró¿nych czynników uruchamiaj¹cych ten zasób.
W literaturze przedmiotu wyró¿nia siê trzy zasadnicze typy kapita³u spo³ecznego: wi¹¿¹cy, pomostowy i podleg³ociowy. Kapita³ wi¹¿¹cy charakteryzuje siê wiêziami silnymi, typowymi dla struktur zamkniêtych (np. dla rodziny lub grup etnicznych). Kapita³ pomostowy opiera siê na tzw. wiêziach s³abych, charakterystycznych
dla struktur otwartych, skupiaj¹cych przedstawicieli ró¿nych grup spo³ecznych. Kapita³ podleg³ociowy odnosi siê do relacji pomiêdzy jednostkami na ró¿nych poziomach w³adzy lub statusu spo³ecznego (Halpern 2005: 20). Niew¹tpliwie to, jaki typ
kapita³u funkcjonuje w danym spo³eczeñstwie, zale¿y od kontekstu spo³eczno-kulturowego, historii i kultury tej zbiorowoci. Przestrzeñ miêdzyludzka, inaczej zwana
polem spo³ecznym, w której kszta³tuje siê ¿ycie nie tylko pojedynczego cz³owieka,
ale i ca³ych spo³eczeñstw, jest ogromnie z³o¿ona. P. Sztompka wyró¿nia ró¿ne konteksty, w jakich cz³owiek uczestniczy. Wed³ug niego ka¿dy cz³owiek ma swój w³asny zestaw kontekstów, a co wa¿niejsze, ka¿dy tworzy w³asn¹ hierarchiê wa¿noci
kontekstów, w jakich dzia³a1. Z punktu widzenia kapita³u spo³ecznego istotne jest to,
czy w hierarchii wa¿noci uwzglêdnia siê wzajemne zaufanie i gotowoæ do tworzenia spontanicznych wiêzi, które zdaniem R. Putnama s¹ podstawowymi czynnikami
dobrego funkcjonowania spo³eczeñstwa.
Ogromny wp³yw na to, jaki typ kapita³u funkcjonuje w danym spo³eczeñstwie,
ma jego kontekst spo³eczno-kulturowy. Dlatego szczególn¹ uwagê budzi rola Kocio³a w kszta³towaniu postaw kolejnych pokoleñ Polaków. C. Trutkowski i S. Mandes stwierdzaj¹, ¿e badanie kapita³u spo³ecznego bez odniesienia siê do kontekstu
spo³eczno-kulturowego jest niewiarygodne2. Jak zaznaczaj¹ obaj autorzy, „przede
wszystkim nale¿y podkreliæ, ¿e zawartoæ kapita³u spo³ecznego jest z natury kontekstowa i nie daje siê generalizowaæ. Oczywisty jest przecie¿ fakt, ¿e znaczenie
relacji spo³ecznych, pokrewieñstwa, ufnoci, norm wzajemnoci i pomocy jest ró¿ne
w ró¿nych miejscach na Ziemi. Aktywnoæ spo³eczna ma ró¿ne znaczenie w pañstwach postkomunistycznych i w spo³eczeñstwach kapitalistycznych ( )” (Trutkowski, Mandes 2005: 75). W przypadku Polski trudno nie wi¹zaæ zagadnienia wp³ywu
kontekstu spo³eczno-kulturowego na kapita³ spo³eczny z poziomem religijnoci.
W ramach siedmiu aspektów spo³eczeñstwa [populacja, grupa, system, struktura, dzia³ania,
kultura (regu³y), pole zdarzeñ], P. Sztompka wymienia ró¿ne konteksty spo³eczne przyporz¹dkowane konkretnemu aspektowi spo³ecznemu. Kontekst spo³eczny to wed³ug niego m.in. rodzina,
edukacja, praca, religia, polityka (Sztompka 2002: 36-38).
2
G³êbokie uzale¿nienie od kontekstu, od konkretnej przestrzeni spo³ecznej to cecha kapita³u
spo³ecznego, [ ]. Kapita³ spo³eczny  zarówno jego znaczenie w ¿yciu jednostek i grup, jak
i konkretne praktyki wytwarzania i reprodukcji  z pewnoci¹ nie jest czym, co mo¿na ustaliæ
apriorycznie, wywieæ z aksjomatów jakiej teorii (na przyk³ad z przes³anek ekonomicznej teorii
racjonalnego dzia³ania). Treæ kapita³u spo³ecznego jest ca³kowicie konstruowana spo³ecznie [ ]
i cile zwi¹zana ze struktur¹ klasow¹ danego spo³eczeñstwa, relacjami w³adzy i stosunkami dominacji, jakie panuj¹ miêdzy grupami spo³ecznymi, dowiadczeniami historycznymi, wiedz¹, itp.
(Trutkowski, Mandes 2005: 77).
1
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Poziom i charakter religijnoci stanowi potencjalny czynnik wzmacniaj¹cy wiê
spo³eczn¹, a co za tym idzie  równie¿ kapita³ spo³eczny. Oddzia³ywanie praktyk
religijnych mo¿e mieæ dwojaki charakter. Po pierwsze, mo¿e powodowaæ wzrost zaufania spo³ecznego (mam zaufanie do ludzi, o których wiem, ¿e chodz¹ do kocio³a
regularnie, korzystaj¹ z sakramentów w. itd.) Po drugie, podejmowanie praktyk religijnych powoduje wzrost wiêzi spo³ecznej wskutek anga¿owania siê w inicjatywy
formalne i nieformalne, skupione wokó³ parafii (kó³ka ró¿añcowe, jase³ka, akcje
organizowane przez Caritas itd.). Tworzone w ten sposób poziome struktury spo³eczne u³atwiaj¹ efektywne dzia³anie dla dobra wspólnego ca³ej spo³ecznoci.
Kapita³ spo³eczny jest tworzony i przekazywany poprzez mechanizmy kulturowe – religiê, tradycjê, nawyki. Obyczaje, tradycje, pomimo ¿e s¹ nieuchwytne i trudno jest je poddaæ wymiernej ocenie, stanowi¹ zr¹b posiadanych przez konkretn¹
zbiorowoæ zasobów, które s¹ zwi¹zane z rozpowszechnianiem siê zaufania w jej
obrêbie (Szukalski 1998: 8). Dzia³alnoæ ka¿dego duszpasterza mo¿e przyczyniaæ
siê do wspó³tworzenia kapita³u spo³ecznego, co wynika z licznych kontaktów z parafianami nie tylko w sprawach ¿ycia duchowego, ale i w kwestiach ¿ycia codziennego wspólnoty. Dziêki temu duszpasterz mo¿e przekazywaæ i utrwalaæ postawy
sprzyjaj¹ce rozwojowi kapita³u spo³ecznego na poziomie lokalnym.
Z³o¿ony charakter kapita³u spo³ecznego sprawia, ¿e w literaturze przedmiotu
wskazuje siê na jego trzy najbardziej ogólne wymiary: strukturalny, regulatywny
i behawioralny (Theiss 2005: 59-69). Wymiar strukturalny opisuje kapita³ spo³eczny
z perspektywy sieci spo³ecznych, grup, struktur, instytucji spo³ecznych, kana³ów informacyjnych czy znajomoci. Zdaniem R. Putnama, poziome sieci zaanga¿owania
obywatelskiego s¹ nonikami zaufania spo³ecznego, mo¿e byæ ono przenoszone nie
tylko przez pojedyncze osoby, ale tak¿e przez ich zrzeszenia, organizacje oraz instytucje (Theiss 2005: 269). Wzajemne kontakty, bardziej lub mniej formalne, s¹ podstaw¹ wspó³pracy i wspólnych dzia³añ podejmowanych przez ludzi, tote¿ zbadanie
przynale¿noci do ró¿nego typu organizacji i stowarzyszeñ jest istotne dla analizy
pomiaru partycypacji obywatelskiej, ta za nale¿y do najbardziej powszechnie u¿ywanych wskaników kapita³u spo³ecznego.
W wymiarze regulatywnym kapita³ spo³eczny jest przedstawiany z perspektywy
norm spo³ecznych. Szczególn¹ uwagê zwraca siê w nim na wspó³dzia³anie, na wzory realizowanych wartoci, a tak¿e na zaufanie i solidarnoæ. Kapita³ spo³eczny jest
wiêkszy wówczas, gdy ludzie ufaj¹ sobie nawzajem, co znajduje swoje odzwierciedlenie w dotrzymywaniu wzajemnych zobowi¹zañ. Zaufanie sprzyja wspó³pracy, ona
z kolei zwiêksza zaufanie (Putnam 1995: 265). To pozytywne sprzê¿enie zwrotne
przyczynia siê do akumulacji kapita³u spo³ecznego. Zaufanie partykularne, polegaj¹ce na ufaniu konkretnej osobie, musi staæ siê zaufaniem spo³ecznym, które ma dwa
podstawowe ród³a: normy wzajemnoci i sieci obywatelskiego zaanga¿owania. Wspó³praca i solidarnoæ staj¹ siê koniecznoci¹, a jednoczenie obszarem rodz¹cym wiele
niepewnoci, wynikaj¹cych chocia¿by ze z³o¿onoci systemów instytucjonalnych,
organizacyjnych i technicznych. Mo¿na mówiæ o zaufaniu w ma³ej skali miêdzy
pojedynczymi ludmi, co doskonale ilustruj¹ s³owa Putnama: „Spo³eczne sieci za-
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le¿noci sprawiaj¹, ¿e zaufanie mo¿e staæ siê przechodnie i mo¿e siê rozprzestrzeniaæ: Ja ufam tobie, poniewa¿ ja ufam jej, a ona mnie zapewnia, ¿e ufa tobie (Putnam 1995: 261). W du¿ej skali zaufanie wyra¿a siê w postaci norm odwzajemniania
uogólnionego, które polega na przewiadczeniu, ¿e wywiadczone teraz przys³ugi
bêd¹ wynagrodzone w przysz³oci (Putram 1995: 266-267). Normy uogólnionej wzajemnoci pozwalaj¹ na powstanie poziomych sieci zaanga¿owania obywatelskiego,
te z kolei na przenoszenie zaufania pomiêdzy jednostkami, ale tak¿e na zaufanie
miêdzy organizacjami, instytucjami itp. Zaufanie, manifestowane w postaci kontaktów formalnych lub nieformalnych, jest podstaw¹ wspó³pracy i wspólnych dzia³añ
podejmowanych przez ludzi. Ten fakt decyduje o potrzebie badania poziomu zaufania uogólnionego, gdy¿ to ono wskazuje na poziom kapita³u spo³ecznego, który bêd¹c produktem ubocznym innych dzia³añ, mo¿e byæ mierzony tylko przez ich badanie (Broda-Wysocki 2002: 15).
Wymiar behawioralny odnosi siê do konkretnych przejawów wspó³dzia³ania spo³ecznego, do dzia³añ zbiorowych oraz do wymiany informacji. Obejmuje on m.in.
aktywnoæ obywatelsk¹ i dzia³ania protestacyjne. Aktywnoæ obywatelska jest pojêciem, którego zdefiniowanie nastrêcza pewnych trudnoci, wynikaj¹cych m.in.
z wieloci nazw stosowanych synonimicznie na jego okrelenie (np. organizacje spo³eczne, obywatelskie, non-profit, trzeci sektor czy organizacje pozarz¹dowe). Mo¿na
przyj¹æ, ¿e aktywnoæ obywatelska jest czynn¹ i wiadom¹ dzia³alnoci¹ jednostki
lub grupy w organizacjach spo³ecznych itp., czynnym i wiadomym udzia³em w ¿yciu spo³ecznoci, nakierowanym na realizacjê konkretnych celów, a tak¿e nawi¹zywaniem kontaktów z innymi jednostkami i grupami (Olechnicki, Za³êcki 1997: 16).
Do róde³ kapita³u spo³ecznego – oprócz rz¹du, sektora pozarz¹dowego, rodziny i ró¿nego rodzaju stowarzyszeñ – zalicza siê religiê, która okrela pewne normy
i zasady wspó³¿ycia (Kwiatkowski 2005: 110). Wyniki badañ opinii publicznej wyranie wskazuj¹ na zwi¹zek zachodz¹cy pomiêdzy poziomem religijnoci, wyra¿aj¹cym siê w praktykach religijnych, a wytwarzaniem kapita³u spo³ecznego okrelonego typu. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS w 1998 roku pt. „Zbiorowa aktywnoæ spo³eczna Polaków wskazano na zwi¹zki miêdzy aktywnoci¹ religijn¹
i spo³eczn¹ obywateli. W badaniach tych potwierdzi³a siê pozytywna zale¿noæ pomiêdzy zaanga¿owaniem w dzia³alnoæ organizacji spo³ecznej a czêstym udzia³em
w praktykach religijnych. Okazuje siê, ¿e przynajmniej w warunkach polskich uczestnictwo w praktykach religijnych sprzyja zaanga¿owaniu w dzia³alnoæ organizacji
spo³ecznych, a tym samym tworzeniu poziomych sieci spo³ecznych, charakterystycznych dla kapita³u spo³ecznego typu pomostowego (CBOS, BS/44/98 1998: 14).
Na podstawie wyników badañ w³asnych przeprowadzonych w 2008 r. na ogólnopolskiej próbie doros³ych Polaków, dotycz¹cych uwarunkowañ kapita³u spo³ecznego w Polsce, przynale¿noæ do grup kocielnych o charakterze g³ównie modlitewnym, a tak¿e grup i fundacji kocielnych o charakterze pomocowo-dobroczynnym
zadeklarowa³o ogó³em 5% respondentów. Odsetek ten mo¿e wydawaæ siê niski, je¿eli nie uwzglêdni siê dwóch istotnych faktów, ¿e ponad 2/3 Polaków nie nale¿y do
¿adnej organizacji spo³ecznej, co oznacza, i¿ co ósmy Polak deklaruj¹cy cz³onko-
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stwo w jakiej organizacji spo³ecznej nale¿y do grupy kocielnej g³ównie o charakterze modlitewnym lub pomocowo-dobroczynnym oraz ¿e wy¿szy odsetek wskazañ
ni¿ grupy kocielne g³ównie o charakterze modlitewnym otrzyma³y od respondentów tylko takie organizacje spo³eczne, jak kluby sportowe/hobbystyczne i zwi¹zki
zawodowe (zobacz tab. 1).
Tabela 1. Ranking deklaracji przynale¿noci do poszczególnych kategorii
organizacji spo³ecznych (N=1000)
Ranga

Odsetek nale¿¹cych
respondentów do
danej organizacji
spo³ecznej

Kluby sportowe/hobbystyczne

1

8

Zwi¹zki zawodowe

2

7

Grupy kocielne o charakterze g³ównie modlitewnym
(kó³ka ró¿añcowe, Legion Maryi itp.)

3

4

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna/Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe/Górskie/Tatrzañskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

3

4

Niekocielne grupy
muzyczne/taneczne/teatralne/plastyczne

4

2

Harcerstwo

5

1

Grupy/organizacje zwi¹zane z ochron¹
rodowiska/ekologi¹

5

1

M³odzie¿owe grupy kocielne (oaza, chóry, schole,
zespo³y muzyczne itp.)

5

1

Grupy/fundacje kocielne o charakterze pomocowo-dobroczynnym, np. Towarzystwo Brata Alberta, Caritas itp.

5

1

Niekocielne grupy samopomocowe (grupy wsparcia dla
osób z problemami nadwagi, dla osób chorych, dla
rodziców dzieci niepe³nosprawnych, Kluby Seniora,
Anonimowi Alkoholicy itp.)

5

1

Fundacje niezwi¹zane z Kocio³em/grup¹ wyznaniow¹,
np. Polska Akcja Humanitarna, Wielka Orkiestra
wi¹tecznej Pomocy itp.)

5

1

Partie polityczne

5

1

Ko³o/zwi¹zek emerytów

5

1

Ko³o Gospodyñ Wiejskich

5

1

Niekocielne organizacje skupiaj¹ce wolontariuszy, np.
Centrum Wolontariatu

6

Poni¿ej 0,5

Kategoria organizacji spo³ecznej

ród³o: badania w³asne.
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Jak wynika z danych, zaanga¿owanie Polaków w organizacje spo³eczne jest bardzo s³abe. W tej sytuacji grupy kocielne g³ównie o charakterze modlitewnym, sprzyjaj¹ce wytwarzaniu kapita³u spo³ecznego typu wi¹¿¹cego, zajmuj¹ doæ wa¿ne miejsce w hierarchii polskich organizacji spo³ecznych. Potwierdza tê konstatacjê panuj¹ce wród badaczy przekonanie, ¿e grupy religijne stanowi¹ wa¿ne ród³o kapita³u
spo³ecznego. Czêsto podawanym przyk³adem s¹ Stany Zjednoczone Ameryki, w których grupy religijne stanowi¹ istotne ogniowo w procesie odnowy spo³ecznoci lokalnych i s¹ równoprawnymi partnerami agend rz¹dowych w dzia³aniach podejmowanych na rzecz tych spo³ecznoci, sprzyjaj¹ tworzeniu siê wiêzi, które owocuj¹
zaufaniem i zaanga¿owaniem obywatelskim. Jak stwierdza J. Mariañski: „Zaanga¿owanie o charakterze religijnym jest w USA bardziej «demokratyczne» ni¿ inne formy aktywnoci spo³ecznej. Instytucje religijne s¹ donios³ym miejscem budowania
nieformalnego kapita³u spo³ecznego (Mariañski 2008: 156).
Dlatego nale¿y zastanowiæ siê, czy rol¹ kap³ana w parafii jest tylko pos³uga
duszpasterska w tradycyjnym rozumieniu, czy ma on równie¿ podejmowaæ dzia³ania
w celu animowania spo³ecznoci lokalnej w celu zwiêkszania zasobów kapita³u spo³ecznego. Czêsto bowiem nawet mobilne i prê¿ne wspólnoty lokalne potrzebuj¹
wsparcia, a czynników uruchamiaj¹cych lokalny kapita³ spo³eczny poszukuje siê na
ró¿nych p³aszczyznach: kulturalnej, owiatowej, samorz¹dowej i w³anie parafialnej. Czym jest animacja spo³eczna? Animacja spo³eczna  jak ujmuje j¹ J. Kargul 
jest „metod¹ dzia³ania polegaj¹c¹ na stymulacji do aktywnego zachowania zarówno
zbiorowoci terytorialnej (spo³ecznoci lokalnej), jak i ma³ej grupy, do dzia³ania
maj¹cego na celu ulepszenie ¿ycia spo³ecznego rodowiska poprzez ukazywanie wizji owych ulepszeñ i stymulowanie ludzi do ich realizacji, b¹d te¿ dzia³ania wydobywaj¹ce wystêpuj¹ce potrzeby, zainteresowania, motywacje wród cz³onków danej
grupy spo³ecznej, indywidualnych osób (Kargul 1995: 274).
Animacja obejmuje szerokie spektrum mo¿liwoci, wskazuje kierunki dzia³ania,
pozwalaj¹ce na bardziej kreatywne ¿ycie, uruchamia proces wydobywania si³ twórczych i inicjuje konkretne dzia³anie o charakterze spo³eczno-kulturalnym (Kargul
1995: 74). Duszpasterz mo¿e byæ animatorem grupy, inicjuj¹cym konkretne dzia³ania, maj¹ce na celu rozwi¹zywanie problemów danej spo³ecznoci i w³¹czaj¹cym
w te dzia³ania jednostki, jak i grupy, szczególnie te, które podlegaj¹ z jakich przyczyn wykluczeniu i marginalizacji spo³ecznej3. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, animacja jest
nastawiona na realizacjê ró¿nych celów. Odnosi siê do odmiennych kontekstów politycznych i kulturowych. Niezale¿nie jednak od celu, jaki obierze, animacja jest
metod¹ dzia³ania wspieraj¹c¹ siê na trzech podstawowych procesach. Pierwszy
W prezentowanej pracy marginalnoæ spo³eczna pojawia siê w kontekcie deficytu statusowych uprawnieñ przys³uguj¹cych jednostkom czy ca³ym grupom spo³ecznym i/lub deficytu mo¿liwoci realizowania tych uprawnieñ. ( ) marginalnoæ oznacza ograniczone uczestnictwo w okrelonym porz¹dku spo³ecznym i ograniczony dostêp do jego podstawowych instytucji, takich jak
rynek pracy, rynek konsumpcji, system instytucji wymiaru sprawiedliwoci, system edukacyjny,
system gwarancji socjalnych itp. (Frieske 1999: 168).
3
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z nich mo¿na zdefiniowaæ jako diagnozowanie braków w rodowisku objêtym dzia³aniem, problemów w nim wystêpuj¹cych, celów do zrealizowania, potencja³u do
wykorzystania itd. Drugim procesem jest tworzenie zwi¹zków pomiêdzy jednostkami, grupami, spo³ecznociami lokalnymi, animatorami, mieszkañcami, w³adzami lokalnymi itp. Trzeci proces ma na celu kreowanie twórczych dzia³añ i sprzê¿enia
zwrotnego miêdzy jednostkami, grupami i rodowiskiem lokalnym, miêdzy animatorami i aktywizowanymi (¯ebrowski 1991: 102).
W Polsce pojêcie animacji wystêpuje przede wszystkim w odniesieniu do kultury. Rozumiana jest jako wspieranie twórczoci i rozwoju poszczególnych osób
i grup, najczêciej bywa kojarzona z prac¹ kulturaln¹, katechez¹ lub wypoczynkiem.
W szerszym ujêciu animacja spo³eczno-kulturalna oznacza pobudzanie aktywnoci
kulturalnej lokalnych spo³ecznoci. Jednak¿e to wymiar spo³eczny animacji stanowi
o niezaprzeczalnej wartoci tej metody pracy i o jej znaczeniu w duszpasterstwie.
Wymiar ten polega na budowaniu autentycznych relacji i wiêzi ³¹cz¹cych ludzi
w grupy. Od jakoci tych powi¹zañ zale¿y jakoæ ¿ycia wspólnoty i jednostki, niezaprzeczalnie wi¹¿e siê z zasobem niezbêdnym w rodowisku dla jego sprawnego
funkcjonowania, a mianowicie z kapita³em spo³ecznym, który w oparciu o edukacjê, komunikacjê i partycypacjê spo³eczn¹ umo¿liwia wykorzystanie aktywnoci
obywatelskiej i synergii spo³ecznej, co w konsekwencji prowadzi do kszta³towania
spo³eczeñstwa obywatelskiego (Theiss 2007: 108-109).
Animator inspiruje i pobudza aktywnoæ osób, grup lub instytucji w przestrzeni
publicznej, promuj¹c aktywn¹ postawê obywatelsk¹, ukierunkowan¹ na kooperacjê.
Dziêki temu umo¿liwia w³¹czenie siê ludzi do partycypowania w konsumowaniu,
a tak¿e w wytwarzaniu dobra publicznego. Usprawnia on komunikacjê i przep³yw
informacji w sieci spo³ecznej, gdy¿ z racji wykonywanej pracy jest ogniwem spajaj¹cym wiêzi poziome i pionowe (wiecki  instytucja Kocio³a) w komunikacji spo³ecznej. Duszpasterz jest jak najbardziej predysponowany do bycia animatorem spo³ecznym z kilku powodów. Po pierwsze, zna rodowisko, co pozwala mu dokonywaæ
w³aciwej diagnozy potrzeb i mo¿liwoci ich zaspokojenia. Po drugie, czêsto zna
instytucje i ludzi dysponuj¹cych zasobami finansowymi i prawnymi pozwalaj¹cymi
na zmianê istniej¹cej sytuacji. Po trzecie, dobrze wykszta³cony duszpasterz dysponuje warsztatem metodycznym, umo¿liwiaj¹cym mu pracê zarówno z jedn¹ osob¹,
jak i z grup¹. Animator spo³eczny (duszpasterz pe³ni¹cy rolê animatora spo³ecznego
grupy) powinien dysponowaæ wiedz¹ z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii,
szczególnie za z zakresu funkcjonowania ma³ych grup4. Takie przygotowanie, przynajmniej w podstawowym zakresie, powinna zapewniæ duszpasterzowi formacja
w seminarium. Jest ona z³o¿onym procesem rozwojowym, który obejmuje ca³¹ osoPisz¹c o ma³ych grupach spo³ecznych chodzi o pewne elementy dynamiki grupowej, czyli
o elementy o charakterze emocjonalnym, sk³aniaj¹ce cz³owieka do okrelonego dzia³ania. Ma³¹
grup¹ jest pewna liczba osób zaanga¿owanych w interakcjê ka¿dej z ka¿d¹ podczas jednego spotkania lub serii spotkañ twarz¹ w twarz, w którym ka¿dy z obecnych ma pewne poczucie uczestnictwa z ka¿d¹ z pozosta³ych osób odrêbnie (Strojanowski 1998: 104-105).
4
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bê powo³anego do kap³añstwa, uwzglêdnia wszystkie p³aszczyzny jego osobowoci
i warunki, w jakich przyjdzie mu ¿yæ i pracowaæ w przysz³oci.
Praca z grup¹ stanowi wa¿ny element pos³ugi duszpasterza w parafii, gdy¿ jednym z podstawowych motywów, które sk³aniaj¹ ludzi do kontaktowania siê z jak¹
grup¹, jest potrzeba poczucia przynale¿noci. W³¹czenie siê do mniejszej grupy spo³ecznej zaspokaja potrzebê samoidentyfikacji, okrelenia siebie. Grupa odpowiada
na wiele wa¿nych potrzeb cz³owieka, przede wszystkim daje mu akceptacjê, poczucie, ¿e nie jest bezwartociowy, bo istnieje pewien zespó³ osób, które go szanuj¹.
Czêsto grupa chroni jednostkê przed zagro¿eniami tak fizycznymi, jak i moralnymi.
Dostarcza jej gotowe normy i wzory postêpowania.
Pracuj¹c z grup¹, duszpasterz opiera siê w swych dzia³aniach na g³ównych elementach sk³adowych kapita³u spo³ecznego, zaufaniu interpersonalnym pomiêdzy nim
a cz³onkami grupy, zaufaniu do instytucji, w tym przypadku Kocio³a, oraz wspólnie
uznawanych normach i tworzonych wspólnie sieciach powi¹zañ spo³ecznych. To na
tych w³anie p³aszczyznach zachodzi zwi¹zek pomiêdzy dwoma partnerami a wytwarzanym przez nich kapita³em spo³ecznym. Efektami tego dzia³ania s¹, po pierwsze, zainteresowanie siê sytuacj¹, w której znajduje siê dana jednostka lub grupa
oraz zainteresowanie siê rodowiskiem, z którego siê wywodzi. W wyniku wspó³dzia³ania tych dwóch podmiotów powstaje pewna dyspozycja do dzia³ania, która
stanowi warunek podjêcia w³aciwego dzia³ania i jest przeciwieñstwem ignorancji,
obojêtnoci czy oportunizmu (Theiss 2006: 12). Po drugie, wytwarzana jest zdolnoæ do zrzeszania siê, która mo¿e przejawiaæ siê w zaanga¿owaniu w dzia³ania
w ró¿nego rodzaju nieformalnych sieciach lub sformalizowanych stowarzyszeniach,
grupach samopomocowych itp. Po trzecie, pojawia siê zaufanie, które  zdaniem
F. Fukuyamy  przez jego promieñ wskazuje na poziom kapita³u spo³ecznego. F. Fukuyama przez promieñ zaufania rozumie to, czy ludzie w danej grupie ufaj¹ tylko
najbli¿szej rodzinie, czy rozszerzaj¹ zaufanie na s¹siadów, kolegów z pracy, w³adze
lokalne, czyli czy dysponuj¹ zaufaniem zgeneralizowanym (Fukuyama 2003: 174).
Ksi¹dz jako animator grupy powinien mieæ wiedzê z zakresu historii, tradycji,
problemów lokalnej spo³ecznoci, pozwalaj¹c¹ mu nakreliæ profil rodowiska,
w którym ma dzia³aæ. Powinien cechowaæ siê umiejêtnoci¹ rozwoju partnerskich
relacji i zdolnoci¹ nawi¹zywania komunikacji pomiêdzy potencjalnymi partnerami
spo³ecznymi poprzez wypracowywanie kontaktów i relacji pomiêdzy podmiotami
podejmuj¹cymi dzia³ania, a tak¿e umiejêtnoci¹ podejmowania wspólnych decyzji
poprzez dochodzenie do konsensusu i okrelenie wspólnego celu. Duszpasterz powinien podtrzymywaæ zaanga¿owanie grupy do dzia³ania i umiejêtnie tworzyæ sieci
spo³eczne ponad podzia³ami. Dobór po¿¹danych umiejêtnoci i kompetencji nie jest
przypadkowy, wynika z wieloletnich dowiadczeñ ekspertów dzia³aj¹cych w rodowiskach lokalnych (BORIS/CAL 2002: 28-29). Maj¹c takie kompetencje, duszpasterz – animator mo¿e zainicjowaæ zmianê w rodowisku, w którym dzia³a: od biernej po aktywn¹ postawê obywatelsk¹, ukierunkowan¹ na kooperacjê. Umiejêtnoci
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takie pozwalaj¹ duszpasterzowi  animatorowi w³¹czaæ siê znacznie aktywniej w ¿ycie grupy i spo³ecznoci, dziêki czemu mieszkañcy mog¹ odkrywaæ wartoci wynikaj¹ce z ¿ycia we wspólnocie ludzi darz¹cych siê zaufaniem, solidarnie dzia³aj¹cych
w celu rozwi¹zywania w³asnych problemów (Jordan 2003: 5).
Podstawowym zadaniem animatora jest wypracowanie mechanizmów aktywizacji. Jego konkretne dzia³ania powinny w³¹czaæ osoby i grupy, szczególnie te, które
uleg³y marginalizacji i spo³ecznemu wykluczeniu, do czynnego i aktywnego ¿ycia,
odkrywaæ potencja³ tkwi¹cy w jednostkach, grupach i rodowiskach spo³ecznych.
Dopóki nie bêdzie on uwiadomiony, dopóty nie mo¿e byæ wykorzystany (¯ebrowski 1991: 109). Tak rozumiana animacja spo³eczna pe³ni wiele funkcji, wa¿nych zarówno z punktu widzenia ¿ycia spo³ecznego, jak i duszpasterskiej pracy z grupami
osób wykluczonych, marginalizowanych spo³ecznie, pozostaj¹cych z jaki przyczyn
poza nawiasem ¿ycia wspólnoty i parafii. Wród tych funkcji mo¿na wymieniæ:
adaptacyjn¹ (adaptowanie do zmian spo³ecznych, ekonomicznych i kulturowych);
informacyjn¹ (dostarczanie informacji niezbêdnych do zachowania sprawnoci komunikacyjnej i kompetencji spo³ecznej); integracyjn¹ (integrowanie grup i jednostek
wykluczonych ze rodowiskiem spo³ecznym); komunikacyjn¹ (pomoc w budowaniu
porozumienia z innymi ludmi, umiejêtnym komunikowaniu swoich racji, negocjowaniu kompromisów, radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych); partycypacyjn¹
(wspomaganie dzia³añ maj¹cych na celu branie czynnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym i anga¿owanie siê na rzecz swojego rodowiska). Funkcja partycypacyjna
w sposób jednoznaczny ³¹czy siê z zasad¹ wspó³dzia³ania, na której to zasadzie powinna opieraæ siê wspó³praca pomiêdzy duszpasterzem a cz³onkami grupy. Brak takiego wspó³dzia³ania w rozwi¹zywaniu trudnej sytuacji, a tak¿e nieuzasadniona odmowa podjêcia takiej wspó³pracy mog¹ stanowiæ o kryzysie w grupie.
W literaturze przedmiotu podkrela siê pewn¹ dwoistoæ zwi¹zan¹ z wytwarzaniem kapita³u spo³ecznego przez grupy religijne. Z jednej strony kapita³ spo³eczny
wytworzony we wspólnotach religijnych zbli¿a ludzi podobnych do siebie ani¿eli
przerzuca mosty pomiêdzy odmiennymi grupami i jednostkami, co wynika z faktu,
i¿ zaufanie do cz³onków grupy religijnej jest znacznie wiêksze ni¿ zaufanie, jakim
obdarzane s¹ osoby spoza krêgu grupy. Z drugiej strony bardzo istotne znaczenie ma
kontekst wspólnotowoci. Regularne spotkania, towarzyskoæ, wspólnie podejmowane dzia³ania prowadz¹ do tworzenia siê sieci spo³ecznych i kana³ów komunikacji.
To sprawia, ¿e osoby bêd¹ce cz³onkami takich grup potencjalnie mog¹ nabywaæ postawy obywatelskie, pozwalaj¹ce na efektywne dzia³anie w innych organizacjach,
niekoniecznie religijnych (Ziemkowski 2004: 97).
W badaniu Polacy o swojej aktywnoci spo³ecznej, przeprowadzonym przez
CBOS, zainteresowano siê zmianami, jakie zasz³y w aktywnoci spo³ecznej (rozumianej jako powiêcenie swojego czasu na pracê spo³eczn¹ w mniej lub bardziej
sformalizowanych organizacjach i grupach obywatelskich) podejmowanej przez Polaków w latach 2001-2008.
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Tabela 2. Zaanga¿owanie na rzecz swojego rodowiska
i dzia³alnoæ w organizacjach obywatelskich w %
Respondenci pracuj¹cy spo³ecznie
na rzecz swojego
rodowiska
lub osób potrzebuj¹cych
2001
Ogó³em

19

Zbiorczy wskanik
zaanga¿owania
w pracê spo³eczn¹

w organizacjach
obywatelskich

2003 2005 2007 2001 2003 2005 2007 2001 2003 2005 2007
24

23

20

21

24

23

20

33

37

36

31

Uczestnictwo w praktykach religijnych
Kilka razy
w tygodniu

39

40

32

37

29

33

34

32

52

49

54

47

Raz
w tygodniu

21

27

26

23

22

23

23

22

35

38

38

35

1-2 razy
w miesi¹cu

18

25

20

18

21

23

21

19

33

34

32

27

Kilka razy
w roku

10

19

21

14

17

26

25

15

24

37

37

24

W ogóle nie
uczestniczy

8

12

9

11

19

19

17

15

24

25

19

21

ród³o: CBOS, BS/20/2008, ss. 10-11.

Wyniki badania jednoznacznie potwierdzi³y istnienie dodatniej korelacji pomiêdzy czêstotliwoci¹ uczestnictwa w praktykach religijnych a zaanga¿owaniem w dzia³alnoæ organizacji spo³ecznych. Ogó³em zaanga¿owanych w pracê spo³eczn¹ w 2007 r.
(zbiorczy wskanik zaanga¿owania w pracê spo³eczn¹) by³o ponad dwa razy wiêcej
wród osób uczestnicz¹cych w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu ni¿
wród tych, którzy nie bior¹ w nich w ogóle udzia³u (47% wobec 21%). Jeli nawet
uwzglêdniæ tylko tych, którzy bior¹ udzia³ w praktykach religijnych standardowo,
raz w tygodniu, to powy¿sza zale¿noæ nadal siê utrzymuje: im czêstsze uczestnictwo w praktykach religijnych, tym wy¿szy odsetek osób anga¿uj¹cych siê w dzia³alnoæ spo³eczn¹. Zale¿noæ tê potwierdzaj¹ wyniki badañ zrealizowanych równie¿
w latach wczeniejszych: 2001, 2003 i 2005. Ta pozytywna korelacja, zachodz¹ca
pomiêdzy czêstotliwoci¹ uczestniczenia w praktykach religijnych a dyspozycj¹ do
tworzenia poziomych sieci spo³ecznych, przejawiaj¹ca siê zaanga¿owaniem w dobrowoln¹ dzia³alnoæ w organizacjach obywatelskich, wskazuje na wystêpowanie
zwi¹zku pomiêdzy poziomem praktyk religijnych a kszta³towaniem kapita³u spo³ecznego. To poczucie podmiotowoci obywatelskiej mo¿e w jakiej mierze zale¿eæ od
typu religijnoci, jak¹ prezentuje dana osoba.
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Nale¿y pamiêtaæ, ¿e absolutna wiêkszoæ Polaków deklaruje siê jako katolicy.
Z badañ przeprowadzonych przez CBOS w ci¹gu ostatnich lat (1997-2006) wynika,
¿e autodeklaracje wiary Polaków i poziom praktyk religijnych pozostaj¹ na w miarê
stabilnym poziomie. W badaniach Znaczenie religii w ¿yciu Polaków przeprowadzonych w 2006 r., 96% respondentów okrela siê mianem katolików, a niemal dwie
trzecie (63%) deklaruje, ¿e stosuje siê do nauczania Kocio³a. 56% badanych potwierdzi³o, ¿e co najmniej raz w tygodniu uczestniczy w mszy w., nabo¿eñstwie lub
spotkaniu religijnym (CBOS, BS/81/2006: 1). Z tej absolutnej wiêkszoci jedynie
5% dzia³a w grupach religijnych. Niew¹tpliwie ma to zwi¹zek z faktem, i¿ w przypadku Polski ogólna aktywnoæ spo³eczna w organizacjach obywatelskich w minionej dekadzie nie przekroczy³a 5,5%, i to tylko w przypadku niektórych organizacji
spo³ecznych. W 2007 r. jedynie 4,8% Polaków by³o zaanga¿owanych w dobrowoln¹
i nieodp³atn¹ aktywnoæ spo³eczn¹ w organizacjach obywatelskich (CBOS, BS/20/
2008: 4-5). Czy fakt, ¿e ponad po³owa z nich (2,8%) powiêca³a swój wolny czas na
dzia³alnoæ w organizacjach i ruchach religijnych, kocielnych, wspólnotach parafialnych nie wynika z ró¿nic w typie religijnoci, któr¹ prezentuj¹ Polacy? Tezê
o ró¿nicowaniu siê religijnoci w Kociele potwierdza J. Mariañski: W warunkach
wzrastaj¹cego pluralizmu spo³eczno-kulturowego mówi siê nie tylko o sekularyzacji, ale i o zró¿nicowaniu religijnoci oraz o jej zindywidualizowanych formach, zarówno w Kocio³ach, jak i poza nimi. Rzeczywistoæ zró¿nicowania religijnego nie
jest czarno-bia³a, lecz sk³ada siê z rozleg³ego spektrum zlewaj¹cych siê kolorów
i kszta³tów (Mariañski 2004: 41).
W tym miejscu nale¿y przedstawiæ ró¿ne typy religijnoci. Zasadniczo mo¿na
wyodrêbniæ dwie koncepcje religijnoci: substancjaln¹ i funkcjonaln¹. Koncepcja substancjalna akcentuje treciowy wymiar religii, nazywany boskim. W tym ujêciu religijny jest ten, kto wierzy w Boga. Wiara w Boga i substancjalnoæ treci religii –
stwierdza J. Mariañski – umo¿liwiaj¹ rozgraniczenie: (…) nadprzyrodzonego i przyrodzonego, ponadempirycznego i empirycznego, sacrum i profanum. Rozró¿nienie
tego, co religijne i tego, co niereligijne, jest stosunkowo proste” (2004: 31). Koncepcja funkcjonalna natomiast okrela, jak religia dzia³a i jakie s¹ jej funkcje, podkrela
istotn¹ rolê religii w spo³eczeñstwie, zw³aszcza w sytuacjach krytycznych, kiedy
zagro¿ony jest porz¹dek wartoci i norm kulturowych.
G. Allport wyró¿ni³ religijnoæ zewnêtrzn¹ (niedojrza³¹) i wewnêtrzn¹ (dojrza³¹). Osobowoæ cz³owieka w wieku lat dwudziestu, trzydziestu czy nawet siedemdziesiêciu niekoniecznie musi byæ dojrza³a. W samej rzeczy wiek biologiczny jest
stosunkowo s³abym miernikiem dojrza³oci umys³owej, emocjonalnej, a tak¿e i religijnej (Allport 1988: 139). Religijnoæ niedojrza³¹ definiuje jako religijny egocentryzm. Religia w tym przypadku jest traktowana jako rodek do celu. Wierni traktuj¹
chodzenie do kocio³a jako koniecznoæ, która zapewni im szacunek i byæ mo¿e
inne korzyci wynikaj¹ce z budowania na tym gruncie sieci kontaktów. Religijnoæ
zewnêtrzna nie uwzglêdnia w ca³oci prawd religijnych, a jedynie te, które odpowiadaj¹ w³asnym interesom jednostki. Religijnoæ typu wewnêtrznego charakterystyczna jest dla osobowoci dojrza³ej i wp³ywa na ca³e ¿ycie jednostki. Ten typ religijno-
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ci ³¹czy potrzeby i wartoci jednostki z normami spo³ecznymi. Dla osoby charakteryzuj¹cej siê religijnoci¹ wewnêtrzn¹ religia pe³ni funkcjê u³atwiaj¹c¹ rozumienie
wiata, sk³ania j¹ do wiêkszego zaanga¿owania na rzecz wspólnoty i do pe³nego
uczestnictwa w jej ¿yciu (Kasik 1998: 4-5). Równie interesuj¹c¹ typologi¹ jest prezentowana przez R. Jaworskiego religijnoæ personalna i apersonalna. Religijnoæ
personalna, podobnie jak religijnoæ wewnêtrzna, charakteryzuje siê pe³n¹ aktywnoci¹ i zaanga¿owaniem, które s¹ owocem wewnêtrznej relacji do Boga. Jest to
typ religijnoci, który przenika ¿ycie cz³owieka, a przy tym jest spontaniczna
i twórcza. Ten typ religijnoci wyró¿nia siê otwartoci¹ na innych, tak¿e na tych,
którzy reprezentuj¹ odmienne postawy i pr¹dy mylowe. Jedn¹ z zasadniczych cech
tego typu religijnoci jest autonomicznoæ zachowania religijnego, wynikaj¹ca
z wewnêtrznego wolnego wyboru, i wiadome wytyczanie celów w³asnej egzystencji. Apersonaln¹ religijnoæ charakteryzuj¹ cechy przeciwne (Jaworski 1989: 56).
Jak wynika z powy¿szych charakterystyk  to, jaki typy religijnoci prezentuje
dana osoba, mo¿e wp³ywaæ na jej zaanga¿owanie siê na rzecz dobra wspólnego,
zwiêkszaæ jej otwartoæ na potrzeby i problemy wspólnoty. Oznacza to, ¿e aktywnoæ podejmowana w ramach grup kocielnych mo¿e staæ siê podstaw¹ wspó³pracy
pomiêdzy ró¿nymi podmiotami ¿ycia spo³ecznego, co wynika z faktu, i¿ osoby bêd¹ce cz³onkami grupy religijnej pe³ni¹ jednoczenie wiele ró¿nych ról spo³ecznych,
s¹ rodzicami (kontakt ze szko³¹, nauczycielami, innymi rodzicami), pracownikami,
przyjació³mi, dzia³aczami innych grup. Buduj¹ w ten sposób sieci, które potencjalnie mog¹ byæ wykorzystane do efektywniejszego dzia³ania na rzecz wspólnoty. Pamiêtaæ tak¿e nale¿y, ¿e wspólnoty religijne s¹ bardzo skuteczne w okrelaniu potrzeb swoich cz³onków, zw³aszcza tych nara¿onych na izolacjê i spo³eczne wykluczenie, dziêki czemu mog¹ staæ siê motorem zmian, nie tylko na potrzeby w³asnych
cz³onków, ale ca³ej grupy dotkniêtej problemem np. niepe³nosprawnoci. Niedocenianie wartoci tego spo³ecznego zaanga¿owania cz³onków grup religijnych w przysz³oci mo¿e okazaæ siê zaprzepaszczonym talentem, nie rozwijanym, lecz „zakopanym”. „Praktyki religijne – jak zauwa¿a J. Mariañski – mog¹ ulec w przysz³oci
bardziej wyranemu os³abieniu, gdy odpadn¹ ich pozareligijne motywacje i zmniejszy siê wp³yw rodowiska spo³ecznego na m³ode pokolenie, gdy praktyki religijne
stan¹ siê bardziej spraw¹ osobistego wyboru” (Mariañski 2004: 246). Autor ten s³usznie zauwa¿a, ¿e poszukiwanie elementów religijnych w takich dziedzinach, jak gospodarka, polityka czy w dzia³aniach organizacji pozarz¹dowych mo¿e i powinno
przek³adaæ siê na wspó³pracê instytucji kocielnych i religijnych z instytucjami spo³eczeñstwa obywatelskiego. J. Mariañski wyranie wskazuje na koniecznoæ uznania roli religii i Kocio³a w budowaniu kapita³u spo³ecznego i moralnego (Mariañski
2008: 156). Wewnêtrzny typ religijnoci powinien sprzyjaæ aktywnemu udzia³owi
w podejmowaniu zmian w rodowisku lub szerzej w przemianach demokratycznych
w Polsce, co mo¿e stanowiæ szansê na rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego, inspirowanego religi¹.
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ZAKOÑCZENIE
Religijnoæ Polaków, podobnie jak wiele innych przejawów podejmowanych
przez nich aktywnoci, podlega silnym wp³ywom czynników historycznych i kulturowych specyficznych dla Polski. Niezale¿nie jednak od zró¿nicowañ regionalnych,
kszta³towanych przez inne tradycje i specyfikê spo³ecznoci lokalnej, a tak¿e ró¿nic
wynikaj¹cych z p³ci, wieku oraz wykszta³cenia, religijnoæ jest wpisana w obyczajowoæ Polaków. Jak wynika z przytaczanych danych, przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ Polaków deklaruje siê jako osoby wierz¹ce, co stanowi szansê na skuteczne tworzenie
zasobów kapita³u spo³ecznego w oparciu o przes³anie i struktury Kocio³a. Przygotowanie duchownych do podejmowania dzia³añ wzmacniaj¹cych i zwiêkszaj¹cych
kapita³ spo³eczny jest zadaniem stoj¹cym przed Kocio³em i szans¹ na skuteczne
odnalezienie jego miejsca w pluralistycznym spo³eczeñstwie.
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STRESZCZENIE
Kapita³ spo³eczny jest uznawany za jeden z podstawowych czynników maj¹cych wp³yw na
rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego. Poziom i typ kapita³u, jaki ma dana wspólnota, zale¿y
w du¿ej mierze od historii i tradycji danej wspólnoty, od kontekstu spo³eczno-kulturowego. W przypadku Polski religia katolicka i Koció³ wywiera³y i nadal maj¹ niew¹tpliwy wp³yw na postawy
i dzia³ania podejmowane przez Polaków. Poszukuj¹c czynników uruchamiaj¹cych zasoby kapita³u
spo³ecznego tkwi¹ce w rodowisku, wielu badaczy zwraca siê ku aspektom ¿ycia spo³ecznego zwi¹zanych z kultur¹, owiat¹ oraz prac¹ duszpastersk¹ na parafii. Jedn¹ z metod wykorzystywanych
do rozwoju wspólnot lokalnych i potencja³u i zasobów jest animacja spo³eczna. Prezentowany artyku³ wskazuje na tê metodê jako jeden z mo¿liwych sposobów pracy duszpasterza w rodowisku
lokalnym.

S³owa kluczowe
religijnoæ, kapita³ spo³eczny, animacja spo³eczna

SUMMARY
Social capital is considered to be one of the basic factors influencing the development of civil
society. The level and type of the capital that a given community has depends highly on the history
and tradition of a given community, on the socio-cultural context. As far as Poland is concerned,
Catholic religion and Church have had and they still do have an unquestionable influence on the
attitudes and actions taken by the Polish people. On searching for the factors that activate the resources of social capital that are rooted in the environment, many researchers move towards the
aspects of social life that are connected with culture, education as well as pastoral work in a parish.
One of the methods that use both the potential and resources for the development of local communities is social animation. The article presented shows this method as one of the possible ways of
pastor’s work in local environment.

Key Words
religiousness, social capital, social animation
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wobec osób niepe³nosprawnych i ich rodzin
The attitudes of the clergy and the parish towards people with disability

WPROWADZENIE
Pracuj¹c ju¿ od wielu lat z osobami niepe³nosprawnymi, obserwujê, jak ró¿ne s¹
ich reakcje na fakt niepe³nosprawnoci, jak ró¿nie osoby te prze¿ywaj¹ dowiadczenie ograniczonoci i zwi¹zane z ni¹ cierpienie. Rodzi siê pytanie, dlaczego jedna
osoba nawet po wielu latach nie jest w stanie pogodziæ siê z faktem niepe³nosprawnoci, odczuwa gorycz i za³amanie, izoluje siê od spo³eczeñstwa nie widz¹c drogi
wyjcia z zaistnia³ej sytuacji, inni natomiast w krótkim czasie odnajduj¹ cel swojego
¿ycia, dostrzegaj¹ jego sensownoæ, staj¹ siê aktywni i gotowi do kontaktów spo³ecznych, co wiêcej  dziel¹c siê swoim dowiadczeniem, pomagaj¹ innym. Z literatury wynika, ¿e jest wiele czynników wp³ywaj¹cych na radzenie sobie z traum¹
i stresem. Jeden z nich, niezwykle wa¿ny, stanowi wiara religijna i udzia³ osób niepe³nosprawnych w ¿yciu wspólnoty religijnej.
W polskiej literaturze zagadnienie wp³ywu religii na przystosowanie siê do ¿ycia z niepe³nosprawnoci¹ nie doczeka³o siê jeszcze pog³êbionych badañ i rzetelnej
analizy. Brakuje opracowañ wskazuj¹cych na rolê duszpasterzy w odnalezieniu sensu niepe³nosprawnoci i cierpienia, do rzadkoci nale¿¹ opracowana wskazuj¹ce na
udzia³ osób niepe³nosprawnych w ¿yciu Kocio³a katolickiego.
W niniejszym opracowaniu pokrótce zostan¹ podjête te zagadnienia, ze szczególnym uwzglêdnieniem wsparcia, jakiego udzielaj¹ osobom niepe³nosprawnym
ksiê¿a oraz wspólnoty parafialne.

1. INTEGRACJA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH ZE WSPÓLNOT¥ KOCIO£A
W obszarze jêzyka angielskiego w ostatnich latach ukaza³y siê dziesi¹tki ksi¹¿ek (np. Reynolds 2008; Carter 2007; Avalos, Mecher, Schipper 2007; Eiesland, Saliers 1998; Eiesland 1994) i artyku³ów (np. Hall, Meador, Koenig 2008; Schulz 2005;
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Treloar 2002; Ten¿e 1999; Kaye, Raghavan 2002; Frankel Perry 1998) podejmuj¹cych zagadnienie relacji pomiêdzy religi¹ a niepe³nosprawnoci¹. W zdecydowanej
wiêkszoci autorzy prowadzonych badañ i opracowañ podkrelaj¹ pozytywny wp³yw
religii na prze¿ywanie dowiadczeñ zwi¹zanych z chorob¹ i niepe³nosprawnoci¹.
Nieocenion¹ rolê w ¿yciu osób niepe³nosprawnych pe³ni wiadomoæ, ¿e nad tym
wiatem panuje Istota Najwy¿sza, która jest niczym nieograniczona, i która kieruje
¿yciem cz³owieka, st¹d z nadziej¹ mo¿na patrzeæ tak¿e na swoj¹ sytuacje, gdy¿ Bóg
nad ni¹ panuje. Z badañ nad osobami chorymi i niepe³nosprawnymi wynika, ¿e osoby te postrzega³y modlitwê i wsparcie duchowe jako transcendentn¹ potrzebê czego
wiêcej ni¿ tylko ziemskiego istnienia. W amerykañskich badaniach nad duchowoci¹ osób chorych 96% badanych przyzna³o, ¿e modlitwa jako duchowa aktywnoæ
by³a niezwykle u¿yteczna w radzeniu sobie ze stresem i cierpieniem (Kaye, Raghavan 2002: 234; Emblen, Halstead 1993: 175-182). Osoby zaanga¿owane religijnie
szybciej wraca³y do zdrowia. Inne badania wskazuj¹, ¿e osoby regularnie chodz¹ce
do kocio³a prezentowa³y postawê bardziej aktywn¹ i lepiej reagowa³y na leczenie.
Wielu badanych podkrela³o, ¿e ich religijnoæ dojrzewa³a pod wp³ywem cierpienia,
a uczucie harmonii emanowa³o z wiary, ¿e Bóg zna ich potrzeby oraz daje im si³ê do
przetrwania i przezwyciê¿enia trudnego czasu (Treloar 2002: 597-598). St¹d jednoznacznie mo¿na stwierdziæ, i¿ zarówno w ¿yciu osób pe³nosprawnych, jak i niepe³nosprawnych Bóg i wiara w Niego odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê wspieraj¹c¹ i sensotwórcz¹.
Modlitwa i kontakt z Bogiem dokonuje siê przede wszystkim w przestrzeni wspólnoty parafialnej, st¹d osoby niepe³nosprawne i ich rodziny widz¹ w Kociele wa¿n¹
instytucjê spo³eczn¹ u³atwiaj¹c¹ rozwój i umacniaj¹c¹ ich wiarê. Jednak¿e wielu
autorów wskazuje na fakt ograniczonej gotowoci Kocio³a do podejmowania i radzenia sobie z problemami osób niepe³nosprawnych (Kern 1985: 27-37). Niepe³nosprawnoæ dla wielu wi¹¿e siê z lêkiem i odizolowaniem od ludzi, którzy nie dziel¹
i nie chc¹ dzieliæ z nimi podobnych dowiadczeñ. Chocia¿ osoby niepe³nosprawne
mog¹ przekazaæ innym wiele cennych dowiadczeñ, to wydaje siê, ¿e s¹ odbierane
jako ciê¿ar ze wzglêdu na osobiste ograniczenia i ma³¹ przydatnoæ dla Kocio³a.
Jako g³ówne powody ma³ego zaanga¿owania osób niepe³nosprawnych w ¿ycie
Kocio³a podaje siê: fa³szywe za³o¿enia dotycz¹ce potrzeb osób niepe³nosprawnych,
brak wiedzy na temat niepe³nosprawnoci oraz dyskomfort wynikaj¹cy z przebywania w obecnoci osób niepe³nosprawnych. Antropolog Richard Katz wyjania brak
integracji osób niepe³nosprawnych ze wspólnot¹ Kocio³a za pomoc¹ teorii niedostatku (Webb-Mitchell 1994: 79-82). Wed³ug tej teorii pewne wartociowe ród³a s¹
ograniczone. Odnosi siê to do szerokiego spektrum dóbr  od wody czy surowców
po opiekê zdrowotn¹ i pomoc niesion¹ osobom niepe³nosprawnym. Niektórzy twierdz¹, ¿e równie¿ mi³oæ jest dobrem ograniczonym, st¹d obawa, by nie ulokowaæ
tego dobra tam, sk¹d nie bêdzie odzewu i nie bêdzie mo¿na nic w zamian uzyskaæ.
Takie za³o¿enie jest bliskie wspó³czesnej zachodnioeuropejskiej kulturze  ¿ycie staje
siê walk¹ o skumulowanie w sobie jak najwiêkszej iloci dóbr i opieranie siê naci-
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skom, ¿eby ich nie dzieliæ z innymi. Koció³ wypracowa³ sobie wzorzec postêpowania w stosunku do osób niepe³nosprawnych, co wyra¿aj¹ nastêpuj¹ce za³o¿enia:
Po pierwsze  takie wartoci jak opieka nad chorymi, dzia³ania pomocowe, charytatywnoæ nie s¹ ani dobrami odnawialnymi, ani op³acalnymi, dochodowymi. Natomiast stworzenie w Kociele przyjaznych warunków dla osób niepe³nosprawnych
poci¹ga za sob¹ wysokie nak³ady finansowe, koniecznoæ szczególnego zaanga¿owania energii i czasu, bez spektakularnych, widocznych efektów. Pewnie dlatego te¿
do rzadkoci nale¿¹ w kocio³ach materia³y dla niewidomych pisane pismem wypuk³ym, t³umacze jêzyka migowego (poza specjalnymi spotkaniami tylko dla nies³ysz¹cych). Niejedna m³oda osoba z mniejszym czy wiêkszym stopniem niepe³nosprawnoci chcia³aby uczestniczyæ w parafialnych grupach m³odzie¿owych, jednak
czêsto grupy te nie maj¹ odpowiednio przygotowanych wolontariuszy, którzy zatroszczyliby siê o wprowadzenie takiej osoby do wspólnoty, a potem byli jej przewodnikami (osoby niewidomej czy g³uchej).
Po drugie  wiele wspólnot i parafii maj¹cych dobre zaplecze finansowe staæ na
przystosowanie miejsca modlitwy dla osób o ró¿nym charakterze niepe³nosprawnoci, a jednak tego nie czyni¹. Brak dzia³ania wynika tutaj z braku wiadomoci, czym
jest niepe³nosprawnoæ i jakie potrzeby ma osoba niepe³nosprawna. Jedna z osób
poruszaj¹cych siê na wózku od wielu lat domaga siê od swojego ksiêdza proboszcza, by wykona³ podjazd do kocio³a, na co s³yszy odpowied: Przecie¿ jest tyle
osób i chêtnie Pani pomog¹, wnios¹ po schodach.
Po trzecie  co jest dobre dla jednostek, niekoniecznie jest dobre dla ca³ej wspólnoty. Obecnoæ na mszy w. rodziców z dzieckiem o g³êbokim upoledzeniu umys³owym, z autyzmem czy pora¿eniem mózgowym, które to schorzenia powoduj¹ niekontrolowane zachowania dziecka, niejednokrotnie bardzo ha³aliwe, sprawiaj¹, ¿e
obecnoæ tych osób mo¿e zak³ócaæ przebieg modlitwy tym, którzy w skupieniu
i nale¿ytym porz¹dku chc¹ siê modliæ. Duszpasterze wyra¿aj¹ obawê, ¿e takie zachowanie osób niepe³nosprawnych mo¿e doprowadziæ do odchodzenia wiernych
z parafii, a do takiej sytuacji ¿aden kap³an z pewnoci¹ nie chce siê przyczyniæ. St¹d
w niektórych kocio³ach znajduj¹ siê specjalne kaplice, w których rodzice z dzieæmi
mog¹ uczestniczyæ w modlitwie, nie zak³ócaj¹c jej pozosta³ym. Z drugiej strony,
postawa taka zak³ada, ¿e miejsce modlitwy jest miejscem tylko dla tych, którzy
w ciszy i skupieniu mog¹ oddawaæ czeæ Bogu.
Po czwarte  w³¹czenie osób niepe³nosprawnych w ¿ycie Kocio³a wydaje siê
byæ spraw¹ ma³o istotn¹. W Polsce Koció³ jest nadal Kocio³em masowym, rzesze wiernych w ka¿d¹ niedzielê wype³niaj¹ wi¹tyniê, a nieobecnoæ kilkudziesiêciu osób nie zmienia wizji masowoci. Stwierdzenie: I tak mamy bardzo du¿o
pracy, jak mamy zaj¹æ siê jeszcze niepe³nosprawnymi jest zgodne z prawd¹, bo
rzeczywicie ksiê¿a w Polsce maj¹ bardzo du¿o pracy. Nie zmienia to jednak faktu,
¿e osoby niepe³nosprawne w dalszym ci¹gu pozostaj¹ na obrze¿ach ¿ycia wspólnoty
parafialnej.
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Nale¿y jeszcze w kilku s³owach wspomnieæ o roli duszpasterza w ¿yciu osoby
niepe³nosprawnej i jej rodziny. Zarówno osoba niepe³nosprawna, jak i jej najbli¿si,
szczególnie w pierwszym etapie niepe³nosprawnoci, prze¿ywaj¹ szok, g³êboki stres
i wewnêtrzn¹ dezorganizacjê. Rodzice, którym urodzi³o siê niepe³nosprawne dziecko, poszukuj¹ odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania: Co z³ego zrobilimy? Dlaczego
zostalimy tak ukarani? Dlaczego nas to spotka³o? Jaki jest sens tego wszystkiego?
Na te i podobne pytania, bez odniesienia do Boga, nie mo¿na daæ ¿adnej sensownej
odpowiedzi. Tu w³anie jest rola kap³ana, który w takich momentach powinien byæ
blisko i wspieraæ te osoby duchowo. Wsparcie, jakie duszpasterz mo¿e udzieliæ, przejawia siê w trzech formach: po pierwsze  jako umocnienie w trudnej sytuacji, po
drugie  jako ukazanie sensu niepe³nosprawnoci i rodzicielstwa; po trzecie  jako
motywacja dla rodziców do dzia³ania, wskazanie zadania, które rodzice maj¹ do spe³nienia (Bergman 1976: 102-103).
Od ksiêdza nie wymaga siê, by by³ specjalist¹ od terapii, ale by by³ wra¿liwy,
okazywa³ zainteresowanie, by by³ dostêpny dla osób, które jego obecnoci bardzo
potrzebuj¹.

2. PREZENTACJA BADAÑ W£ASNYCH
Od listopada 2008 do marca 2009 roku przeprowadzone zosta³y badania socjologiczne dotycz¹ce problematyki wsparcia spo³ecznego rodziny z osob¹ niepe³nosprawn¹. Badaniami zosta³o objêtych 720 rodzin z regionu wiêtokrzyskiego. Rodziny te spe³nia³y nastêpuj¹ce kryteria: rodzice s¹ osobami pe³nosprawnymi; dziecko/
dzieci niepe³nosprawne z niepe³nosprawnoci¹ fizyczn¹ lub/i psychiczn¹ lub/i intelektualn¹; wiek dziecka do 44 lat (taki próg zosta³ przyjêty z tego wzglêdu, ¿e rednio powy¿ej tego wieku rodzice nie s¹ w stanie sprawowaæ opieki nad osob¹ niepe³nosprawn¹ b¹d ju¿ nie ¿yj¹).
Próba badawcza zosta³a wy³oniona w drodze dwustopniowego losowania.
W pierwszym etapie ze 102 gmin regionu wiêtokrzyskiego wylosowano 30, które
wesz³y do próby badawczej. Ludnoæ tych gmin odzwierciedla proporcje ludnoci
wiejskiej i miejskiej ca³ego regionu. Nastêpnie w wylosowanych gminach utworzono listy rodzin z niepe³noprawnym dzieckiem/dzieæmi i dokonano losowania tych,
które wesz³y do próby badawczej. Dziêki takiej procedurze doboru próby otrzymane
wyniki s¹ reprezentatywne dla ca³ego regionu wiêtokrzyskiego.
Informacje o osobach niepe³nosprawnych zbierano poprzez Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie, Gminne Orodki Pomocy, organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na
rzecz osób niepe³nosprawnych, szpitale i orodki rehabilitacyjne, parafie i inne. Zbieranie danych zaplanowano na trzy etapy: etap pierwszy to pilota¿ przeprowadzony
na próbie 70 rodzin, etap drugi to badania g³ówne oraz etap trzeci  50 wywiadów
pog³êbionych z wybranymi rodzinami.
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Specyfika badania osób niepe³nosprawnych polega miêdzy innymi na tym, ¿e
nie zawsze osoba niepe³nosprawna mo¿e osobicie spe³niæ rolê respondenta. Osoby
niepe³nosprawne fizycznie czy te¿ intelektualnie wymagaj¹ czêsto pomocy przy
wype³nianiu ankiety. Ostatecznie okaza³o siê, ¿e niepe³nosprawni wype³nili ankietê
w 25% przypadków, w 31% kwestionariusze wype³nili ojcowie osób niepe³nosprawnych, za matki w 42%. Pozosta³e 2% kwestionariuszy wype³nia³y inne osoby, najczêciej rodzeñstwo osoby niepe³nosprawnej.
W tym miejscu nale¿y wyjaniæ, ¿e na terenie województwa wiêtokrzyskiego
po³o¿one s¹ po czêci trzy diecezje: kielecka, sandomierska i radomska. Prezentowane wyniki badañ odnosz¹ siê wiêc do dzia³alnoci duchowieñstwa i parafii tych
w³anie diecezji.
W dalszej czêci artyku³u skoncentrujê siê nad rol¹, jak¹ pe³ni¹ ksiê¿a oraz parafie w systemie wsparcia rodzin z osob¹ niepe³nosprawn¹. Do analizy zostanie w³¹czona równie¿ dzia³alnoæ Caritas, jako organizacji kocielnej.
a) Rola duchowieñstwa w ¿yciu osób niepe³nosprawnych i ich rodzin
Uwaga duszpasterzy Kocio³a w Polsce jest skoncentrowana g³ównie na rzeszach osób uczestnicz¹cych w niedzielnych zgromadzeniach. Nieco trudniej jest
pracowaæ z jednostkami, i to tymi, które ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ nie s¹
tak mobilne, czasami trudne w komunikacji. Dzia³alnoæ duszpasterska, wsparcie
duchowe ograniczaj¹ siê najczêciej do wizyty u chorego w pierwszy pi¹tek miesi¹ca, chocia¿ i w tej aktywnoci zadanie to coraz czêciej przejmuj¹ nadzwyczajni szafarze.
Jak zatem osoby niepe³nosprawne i ich rodziny odczuwaj¹ obecnoæ duszpasterza w ich ¿yciu? Na jakie wsparcie rodziny te mog¹ liczyæ ze strony ksiêdza i ca³ej
wspólnoty parafialnej?
W przeprowadzonych badaniach osobom niepe³nosprawnym i ich rodzinom postawiono pytanie: Gdy Pan/Pani potrzebuje pomocy, to mo¿e Pan/Pani liczyæ na?
Dwóch z trzech respondentów podaje, ¿e na pomoc w potrzebie zawsze mo¿e
liczyæ ze strony swojej rodziny. Nastêpnie d³ugo d³ugo nic i wskazano na przyjació³. Na nastêpnym miejscu, w kategorii zawsze mo¿na liczyæ na pomoc, znajduj¹
siê lekarze, póniej znajomi maj¹cy podobne potrzeby, dalej s¹siedzi, pracownicy
socjalni i zupe³nie na koñcu ksiê¿a oraz wolontariusze (J. Kirenko 2002: s. 201)1.

1
Wyniki badañ uzyskane przez J. Kirenko badaj¹cego sieæ wsparcia spo³ecznego osób z niepe³nosprawnoci¹ równie¿ wskazuj¹ na niskie zaanga¿owanie ksiê¿y w pomoc osobom niepe³nosprawnym. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e osoba niepe³nosprawna w najwiêkszym stopniu mo¿e
liczyæ na rodzinê  53,0%, nastêpnie kolegów  12,8%, przyjació³  12,2%, wspó³ma³¿onka  8,2%,
s¹siadów  3,9%, inne osoby  2,8%, ksiêdza  2,7%, opiekunkê  2,2%, oraz terapeutê  1.1%.
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Tabela 1. Osoby, na które mo¿na liczyæ (dane w %)
Zawsze

Zwykle

Rzadko

Nigdy

Rodzina

66,4

17,9

11,0

4,3

Przyjaciele

26,2

30,0

30,0

12,4

Znajomi maj¹cy podobne
potrzeby

15,6

30,1

32,9

19,9

S¹siedzi

11,7

22,5

38,5

26,1

Ksiê¿a

5,6

13,6

32,6

45,1

Lekarze

19,2

36,8

29,3

13,3

Pracownicy socjalni

11,5

27,1

40,3

19,7

4,4

9,6

24,9

55,0

Wolontariusze

Odpowiedzi wskazuj¹ce, ¿e mo¿na liczyæ na pomoc zwykle choæ nie zawsze,
uk³adaj¹ siê nieco inaczej. Tu na pierwszym miejscu znajduj¹ siê lekarze, na miejscach drugim i trzecim ex aequo znajdujemy przyjació³ oraz znajomych maj¹cych
podobne potrzeby, dalej pracowników socjalnych, nastêpnie s¹siadów, póniej dopiero rodzinê, wreszcie ksiê¿y i listê tê zamykaj¹ wolontariusze. Zrozumia³e, ¿e rodzina pojawia siê tu rzadko, poniewa¿ wiêkszoæ badanych wpisa³a rodzinê w kolumnê zawsze. Natomiast tylko 20% badanych sk³onnych jest wierzyæ, ¿e ksiê¿a
pomog¹ im zawsze b¹d zwykle, zatem 80% badanych w to nie wierzy.
Interesuj¹ca jest rubryka z odsetkami wskazañ, ¿e nigdy nie mo¿na liczyæ na
pomoc danej grupy ludzi. Tu okazuje siê, ¿e przesz³o po³owa badanych skrela
wolontariuszy. Jak siê wydaje, nie tyle zawodz¹ sami wolontariusze, ile jest ich po
prostu zbyt ma³o. Dramatycznie wysoki okazuje siê odsetek dotycz¹cy ksiê¿y. Niewiele mniej ni¿ po³owa respondentów na pytanie Gdyby trzeba ci by³o pomocy
jako niepe³nosprawnemu, czy jako jego opiekunowi, to móg³by liczyæ na pomoc
ksiêdza? odpowiada nigdy. Jest to, pomijaj¹c wolontariuszy, odsetek odpowiedzi
jaskrawo góruj¹cy liczbowo nad odpowiedziami wskazuj¹cymi na pozosta³e grupy
wymienione w pytaniu.
Napawa optymizmem ów bardzo niski odsetek odpowiedzi nigdy dotycz¹cy
oczekiwania pomocy ze strony rodziny. wiadczy to o powszechnoci wiêzów rodzinnych, skoro w mniej ni¿ 5% przypadków pada odpowied, ¿e nigdy nie mo¿na
by liczyæ na cz³onków rodziny. Tu jeszcze podan¹ liczbê nale¿a³oby nieco pomniejszyæ, bo niektóre z osób badanych to osoby samotne.
Z kolei niezbyt korzystnie wypada rodowisko s¹siedzkie. Mo¿liwe, ¿e wi¹¿e
siê to z anonimowoci¹ ¿ycia w takich miastach, jak Kielce, Ostrowiec, Starachowi-
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ce, Skar¿ysko  tam nie mo¿na liczyæ na pomoc s¹siadów, bo w ogóle nie utrzymuje
siê kontaktów, stosunków towarzyskich z osobami mieszkaj¹cymi choæby przez cianê. Inaczej bywa na wsi i w ma³ych miasteczkach, jednak znaczna czêæ respondentów to w³anie mieszkañcy wiêkszych miast.
Z kolei nadspodziewanie dobrze wypadaj¹ lekarze. Trudno powiedzieæ, czy tak
by³oby w ca³ym kraju, w ka¿dym razie jest to wyrana pochwa³a lekarzy w województwie wiêtokrzyskim, maj¹cych do czynienia z niepe³nosprawnymi. Zauwa¿my,
¿e wiêcej ludzi liczy³oby zawsze na pomoc lekarza w razie potrzeby, ni¿ nie liczy³oby na ni¹ nigdy. Równie¿ wiêcej ludzi liczy³oby zwykle na pomoc lekarza, ni¿ liczy³oby jedynie rzadko. Lekarze osi¹gnêli zdecydowanie lepszy wynik ni¿ pracownicy socjalni. Mo¿na podejrzewaæ, ¿e czêæ osób badanych, zastanawiaj¹c siê, czy
mo¿e liczyæ na lekarzy, gdy potrzebuje pomocy, mia³a na myli w³anie wszelkie
zachorowania czy nieszczêliwe wypadki i chcia³a przez to powiedzieæ, ¿e w nag³ych wypadkach lekarze zawsze staraj¹ siê pomóc. Jednak pracownicy socjalni tak¿e maj¹ swój okrelony obszar dzia³alnoci, w obrêbie którego permanentnie osobom niepe³nosprawnym i ich opiekunom potrzebna jest pomoc. Tymczasem co pi¹ty
niepe³nosprawny b¹d jego opiekun nigdy nie liczy³by na pomoc pracownika socjalnego, gdy tylko co 8-9 respondent gotów by³by liczyæ zawsze na pomoc pracownika
socjalnego.
Ogólnie zatem w wiadomoci osób badanych to rodzina predysponowana jest
do niesienia pomocy zawsze, je¿eli zachodzi taka potrzeba. Doæ dobrze wypadaj¹
tak¿e przyjaciele, jak i lekarze, gorzej oceniani s¹ pracownicy socjalni, bardzo s³abo
wypadaj¹ ksiê¿a, wolontariuszy jest za po prostu o wiele za ma³o.
Nastêpne zagadnienie dotyczy³o otrzymywania przez respondentów konkretnych
form pomocy ze strony ró¿nych rodowisk. Pytanie sformu³owano nastêpuj¹co: Od
kogo z wymienionych osób otrzymuje Pan/Pani nastêpuj¹c¹ pomoc? Otrzymane
dane przedstawia tabela 2.
Ksiê¿a w ma³ym stopniu udzielaj¹ siê ogólnie w pomocy osobom niepe³nosprawnym. W wyranej wiêkszoci jest to pomoc jednego tylko rodzaju wród omiu
wyró¿nionych, mianowicie pomoc duchowa, pomoc w zrozumieniu sensu cierpienia
i niepe³nosprawnoci. Ksiê¿y w takiej roli wskaza³o 15% badanych. Wystêpuje jeszcze 4% wskazañ ksiê¿y jako wspieraj¹cych psychicznie, rozmawiaj¹cych, pocieszaj¹cych w trudnych chwilach, a wiêc gdy ksiê¿a wystêpuj¹ niejako w roli psychoterapeutów. Jeli chodzi o pozosta³e formy pomocy, to wskazania ksiê¿y jako uczestnicz¹cych
w nich s¹ nad wyraz rzadkie: w jednym tylko przypadku wynosi 2%, mianowicie
pomocy rzeczowej: odzie¿, ¿ywnoæ itp.
W innych przypadkach tylko pojedyncze osoby wskazuj¹ na rolê ksiê¿y, przy
czym w dwóch przypadkach: za³atwiania spraw codziennych oraz pomocy w wype³nianiu wniosków, dokumentów urzêdowych przez ¿adnego z respondentów nie zosta³ wymieniony ksi¹dz. Wyniki te mog¹ z jednej strony cieszyæ, z drugiej  niepokoiæ. Mog¹ cieszyæ, jeli siê uzna, ¿e powo³aniem kap³ana jest spieszyæ z pomoc¹
duchow¹, z pomoc¹ w zrozumieniu cierpienia, a wiêc nie tyle nawet z pomoc¹ typu

Wsparcie finansowe,
pieni¹dze
Pomoc materialna,
ubrania,
¿ywnoæ itp.
Pomoc w opiece
nad osob¹
niepe³nosprawn¹
Za³atwienie
koniecznych spraw,
np. zakupy, op³aty
na poczcie itp.
Pomoc
w wype³nianiu
wniosków,
dokumentów
urzêdowych
Informacje na
temat mo¿liwoci
uzyskania
dodatkowej
pomocy
Wsparcie
psychiczne,
rozmowa, pociecha
w trudnych
chwilach
Pomoc duchowa,
zrozumienie, jaki
jest sens cierpienia
oraz
niepe³nosprawnoci
41,4
24,0
43,6

35,0

27,6

14,6

40,0

18,8

14,2
9,3

7,6

9,3

25,0

11,9

15,4

Rodzina

13,1

Nie
mam
znik¹d
pomocy

4,7

17,4

9,3

5,1

2,9

5,8

3,5

4,3

Przyjaciele

3,6

7,6

18,1

3,9

1,1

1,7

1,2

1,2

Znajomi
maj¹cy
podobne
potrzeby

0,6

2,6

2,9

1,8

2,1

1,9

1,0

1,2

S¹siedzi

14,7

4,0

0,7

0,0

0,0

0,3

1,5

0,6

Ksiê¿a

1,8

3,5

3,8

0,8

0,1

2,2

0,1

0,3

Lekarze

Tabela 2. Osoby udzielaj¹ce pomocy (dane w %)

0,8

3,9

13,6

9,2

2,1

5,7

9,2

20,3

Pracownicy
socjalni

0,8

1,1

1,1

0,4

0,6

2,5

0,4

0,3

Wolontariusze

50,6

41,4

38,6

57,8

61,7

51,0

57,9

47,8

Radzê
sobie
sam/sama
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psychoterapeutycznego, ile z pomoc¹ emocjonaln¹. Tu wskazañ by³o 15%. Z drugiej
jednak strony ksiê¿a s¹ nieobecni w innych formach pomocy. Tymczasem mo¿na by
spodziewaæ siê wiêkszego udzia³u ksiê¿y w pomocy materialnej  zbiórki rozmaitych niepotrzebnych sprzêtów, odzie¿y itp., od czasu do czasu mog³aby to byæ równie¿ pomoc i porada w wype³nianiu ró¿nych dokumentów. Poza tym ksiê¿a powinni
byæ niele poinformowani o mo¿liwociach uzyskiwania przez niepe³nosprawnych
dodatkowej pomocy, jak wreszcie oprócz pomocy duchowej mogliby niepe³nosprawni i ich opiekunowie uzyskiwaæ tak¿e wsparcie psychiczne od wiêcej ni¿ 4% wskazanych w tym badaniu ksiê¿y.
Skoro znamy ju¿ zaanga¿owanie ksiê¿y w pomoc osobom niepe³nosprawnym
i ich rodzinom, interesuj¹cym wydaje siê byæ zagadnienie dotycz¹ce zaufania do
duchowieñstwa. Sformu³owano pytanie: Jak okreli Pan swoje zaufanie do wymienionych osób? Przedstawiono tak¹ sam¹ listê, jak poprzednio i by³a tu zastosowana
dla ufnoci skala analogiczna, jak dla mo¿liwoci uzyskania pomocy, przy czym
punkty skali by³y nastêpuj¹ce: ca³kowicie ufam, raczej ufam, raczej nie ufam, ca³kowicie nie ufam. Otrzymane wyniki prezentuje tabela 3.
Tabela 3. Zaufanie do osób (dane w %)
Ca³kowicie
ufam

Raczej
ufam

Raczej
nie ufam

Ca³kowicie
nie ufam

Rodzina

64,9

29,6

3,1

1,8

Przyjaciele

19,4

59,3

15,1

5,3

Znajomi maj¹cy podobne
potrzeby

9,0

58,6

23,9

7,1

S¹siedzi

4,9

45,6

38,5

10,0

Ksiê¿a

5,7

42,8

33,8

15,8

Lekarze

10,8

59,2

22,1

7,1

Pracownicy socjalni

6,4

54,7

29,0

9,2

Wolontariusz

3,2

35,7

29,3

22,2

Poziom zaufania, jakim badani obdarzaj¹ ksiê¿y, zbli¿ony jest do poziomu, jaki
uzyskali s¹siedzi. Z prezentowanych danych wynika, ¿e 6% respondentów zadeklarowa³o ca³kowite zaufanie wobec ksiê¿y, dalszych 43% zaufanie umiarkowane.
Z kolei 34% poda³o, ¿e raczej ksiê¿om nie ufa, za 16% owiadczy³o, ¿e absolutnie
ksiê¿om nie ufaj¹. Te 16% to jeden z najwy¿szych wskaników ca³kowitego braku
zaufania, który przekroczony jest tylko przez wolontariuszy. Typowe wiêc nastawienie respondentów  zarówno niepe³nosprawnych, jak i ich opiekunów  wobec ksiê¿y co do deklarowanej ufnoci to nastawienie raczej ufam. Wystêpuje natomiast
znacznie wiêcej deklaracji o ca³kowitym braku zaufania wobec ksiê¿y ni¿ deklaracji
o pe³nym zaufaniu wobec nich.
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Kategoriom odpowiedzi z pytania na temat zaufania odpowiadaj¹ kategorie odpowiedzi z pytania na temat tego, na kogo móg³by respondent liczyæ, gdy potrzebuje
pomocy. Kafeteria przedstawia³a siê nastêpuj¹co: ca³kowicie ufam  zawsze mogê
liczyæ na pomoc; raczej ufam  zwykle mogê liczyæ na pomoc; raczej nie ufam 
rzadko mogê liczyæ na pomoc; absolutnie nie ufam  nigdy nie mogê liczyæ na pomoc. Nale¿a³oby oczekiwaæ zgodnoci wyboru kategorii z odpowiednich par w odpowiedziach osób badanych. Okazuje siê jednak, ¿e poziom ¿ywionego zaufania
i nadzieja uzyskiwania pomocy w razie potrzeby to kategorie niezupe³nie pokrywaj¹ce siê. Nale¿y podkreliæ kolejno relacje miêdzy deklaracjami o zaufaniu a deklaracjami o liczeniu na pomoc w przypadku ksiê¿y.
Najczêciej (20%) pojawia siê zestawienie: ograniczone zaufanie plus pewnoæ,
¿e ksi¹dz nigdy nie przyszed³by z pomoc¹. Inne stosunkowo czêsto pojawiaj¹ce siê
zestawy to: zaufanie umiarkowane i pewnoæ, ¿e zwykle ksi¹dz udzieli³by pomocy;
zaufanie umiarkowane i pogl¹d, ¿e tylko rzadko ksi¹dz udzieli³by pomocy; zaufanie
umiarkowane i niewiara w to, ¿e ksi¹dz kiedykolwiek udzieli³by pomocy (11%);
wreszcie kompletny brak zaufania i pewnoæ, ¿e ksi¹dz nigdy nie udzieli³by pomocy. Tak¹ koniunkcjê pogl¹dów wyrazi³o 13% respondentów. Na drugim biegunie,
czyli z koniunkcj¹ pogl¹dów o ca³kowitym zaufaniu wobec ksiê¿y i nadziei zawsze
na pomoc z ich strony, znalaz³o siê tylko 3% respondentów, a wiêc czterokrotnie
czêciej kierowane s¹ pod adresem ksiê¿y opinie skrajnie negatywne ni¿ skrajnie
pozytywne.
Tak jak i poprzednio czêciej wystêpuj¹ deklaracje o umiarkowanym zaufaniu
(43%) nad wyra¿aniem oczekiwania, ¿e ksiê¿a zwykle pospieszyliby z pomoc¹ (tylko 14%). Natomiast inaczej ni¿ poprzednio nieco góruje frekwencj¹ ograniczone
zaufanie do ksiê¿y (34%) nad liczeniem tylko rzadko na pomoc ksiê¿y w potrzebie
(33%). Wystêpuje te¿ kilka przypadków, kiedy wyra¿ana jest wiara, ¿e ksiê¿a pomogliby zawsze lub zwykle z deklaracj¹ ca³kowitego braku zaufania wobec ksiê¿y.
b) Parafia wobec osób niepe³nosprawnych i ich rodzin
W prowadzonych badaniach nad wsparciem spo³ecznym rodziny z dzieckiem
niepe³nosprawnym do instytucji wspieraj¹cych zosta³y zaliczone: Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejski Orodek Pomocy Rodzinie (MOPR), Miejski Orodek
Pomocy Spo³ecznej (MOPS), Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej (GOPS), Caritas, ró¿ne fundacje i stowarzyszenia, a wreszcie parafie. Przedstawione zostan¹ poni¿ej rodzaje i natê¿enie pomocy ze strony parafii i Caritas w po³¹czeniu z niektórymi cechami osobistymi respondentów. Uwzglêdnione zostan¹ jedynie powi¹zania
istotne statystycznie. Otrzymane wyniki prezentuje tabela 4.

12,4
14,6

12,5

31,9
8,1
1,1
2,1
0,3
0,3
8,1
0,0

Pomoc w likwidacji barier
architektonicznych, wykonanie
podjazdów itp.

Pomoc w zakupie sprzêtu
rehabilitacyjno-ortopedycznego,
komputera itp.

Pomoc w leczeniu i rehabilitacji

Pomoc w znalezieniu pracy dla osoby
niepe³nosprawnej

Pomoc w podjêciu nauki
przez osobê niepe³nosprawn¹

Pomoc w opiece nad osob¹
niepe³nosprawn¹, np. opiekunka

Pomoc psychologiczna, wsparcie
psychiczne w trudnych sytuacjach

Pomoc w postaci informacji, porad
o dofinansowaniach i programach
dla osób niepe³nosprawnych

Pomoc w wyjanieniu, jaki jest sens
cierpienia oraz niepe³nosprawnoci

0,0

8,5

4,0

6,1

2,6

1,2

7,2

11,9

1,0

Pomoc materialna, ¿ywnoæ,
ubranie

56,4

13,7

PCPR/MOPR/
MOPS/GOPS

Pomoc finansowa, pieni¹dze

PFRON

0,7

0,7

0,8

2,2

1,4

0,3

1,7

0,6

0,0

4,6

1,9

Caritas

1,7

6,2

4,2

0,7

1,0

1,1

6,9

0,8

0,3

3,5

3,5

Fundacja,
stowarzyszenie

Tabela 4. Rodzaj udzielanej pomocy (dane w %)

4,4

0,3

1,2

0,3

0,0

0,1

0,4

0,1

0,0

1,2

0,7

Parafia

2,1

2,4

4,4

1,9

0,0

1,7

4,2

2,4

0,8

2,4

4,7

Inna,
jaka?
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Badania wykaza³y, ¿e parafie maj¹ swój udzia³ w akcji wspierania rodzin z osob¹ niepe³nosprawn¹, jest on jednak minimalny. Jedynie 8% badanych wskaza³o, ¿e
uzyska³o jak¹ pomoc ze strony swych parafii, natomiast 88% zaprzeczy³o temu.
Pozosta³ych kilka procent badanych nie udzieli³o odpowiedzi na pytanie o pomoc
wiadczon¹ przez parafiê.
Wsparcie ze strony parafii to najczêciej pomoc duchowa  tak okreli³o to 4%
badanych osób. Na drugim miejscu znalaz³a siê pomoc w postaci ¿ywnoci, odzie¿y
czy te¿ sprzêtów gospodarstwa domowego. Na tak¹ formê pomocy wskaza³o jednak
tylko 1% respondentów. Inne formy pomocy wskazywane by³y jedynie przez pojedyncze osoby.
Wypowiedzi negatywnych by³a przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ. Szczególnie wiele znalaz³o siê wypowiedzi nie korzysta³em, bez dalszego komentarza. Tak w³anie odpowiedzia³o na pytanie o pomoc parafii 39% respondentów. Dalszych 16% równie¿ poda³o, ¿e nie korzystali z ¿adnej pomocy ze strony parafii, ale z komentarzem, nigdy
ksiêdza lub rady parafialnej nie prosi³am o pomoc. Za 14% respondentów owiadczy³o, ¿e nie zdawa³o sobie sprawy, ¿e osoba niepe³nosprawna mo¿e liczyæ na jak¹kolwiek pomoc ze strony parafii. Z ca³ej zbiorowoci 4% respondentów sformu³owa³o
odpowiedzi uogólniaj¹ce treci nie mam takiej pomocy, czyli stwierdzaj¹ce, ¿e parafie w ogóle nie interesuj¹ siê wiadczeniem jakiejkolwiek pomocy na rzecz rodzin
z osob¹ niepe³nosprawn¹. Pojedyncze osoby dodawa³y tak¿e szereg innych komentarzy.
Z otrzymanych danych wynika, ¿e 11% osób niepe³nosprawnych lub ich rodziców mieszkaj¹cych w Kielcach, 8% respondentów z innych miast województwa oraz
6% respondentów ze wsi przyzna³o, ¿e jak¹ pomoc ze strony parafii czêciej lub
rzadziej otrzymywali.
Interesuj¹ce, ¿e wyniki prezentowanego tu badania wskazuj¹ na to, i¿ jeli
w ogóle parafie prowadz¹ jak¹kolwiek dzia³alnoæ charytatywn¹ na rzecz niepe³nosprawnych, to s¹ to raczej parafie miejskie ni¿ wiejskie. Mo¿e wiadczyæ o tym
ró¿nica w odsetkach osób twierdz¹cych, ¿e w ogóle nic nie wiedz¹ o mo¿liwoci uzyskiwania jakiejkolwiek pomocy ze strony parafii. W samych Kielcach tak¹ myl wyrazi³o 12% respondentów, w miastach powiatowych zaledwie 4% badanych, w ma³ych
miasteczkach podobnie jak w Kielcach  12% i wreszcie na wsi 24%. Mo¿na stwierdziæ, ¿e mieszkañcy wsi s¹ dobrze poinformowani o przedsiêwziêciach, które podejmuje parafia, proboszcz, tymczasem niemal co czwarty mieszkaniec wsi podaje, ¿e
nic nie wiedzia³ o mo¿liwoci takiej pomocy. Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e nie wiedzia³
dlatego, ¿e parafia nie wiadczy ¿adnej pomocy na rzecz niepe³nosprawnych.
Odpowiedzi nie korzysta³em udzieli³o i nie opatrzy³o jej ¿adnym komentarzem
15% mieszkañców Kielc, a¿ 55% mieszkañców miast powiatowych i 51% osób
z ma³ych miasteczek, wreszcie 40% mieszkañców wsi. Odpowiedzi uogólniaj¹cej
natomiast udzieli³o (nie mam takiej pomocy) 2% mieszkañców Kielc, 1% mieszkañców miast powiatowych, a¿ 13% mieszkañców ma³ych miasteczek i 4% mieszkañców wsi. Równie¿ te liczby wskazuj¹ na zaniedbania w objêciu wszelk¹ pomoc¹
w³anie mieszkañców ma³ych miasteczek.
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c) Caritas wobec osób niepe³nosprawnych i ich rodzin
Dzia³alnoæ Caritas jako organizacji kocielnej w porównaniu z innymi instytucjami i organizacjami wypada równie¿ o wiele skromniej. Zaledwie 15% respondentów poda³o, ¿e Caritas pomóg³ im w taki czy inny sposób, natomiast a¿ 82% respondentów zaprzeczy³o, aby otrzyma³o cokolwiek z Caritasu. Pozosta³e osoby nie udzieli³y odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce tej organizacji.
Z otrzymanych danych wynika, ¿e 5% badanych otrzymywa³o od Caritas, rzadziej lub czêciej, ¿ywnoæ i inne artyku³y w ramach pomocy rzeczowej. O wiele
rzadziej wspominano o pomocy asystentów czy te¿ opiekunów b¹d wolontariuszy
dzia³aj¹cych z ramienia Caritas: by³y to wypowiedzi zaledwie 2% osób badanych.
Równie¿ 2% badanych wspomnia³o o pomocy finansowej uzyskanej choæby jeden
raz z Caritas, za u 2% respondentów mowa by³a o pomocy przy rehabilitacji, pomocy przy dostarczaniu lekarstw, tak¿e pomocy w organizacji zajêæ terapeutycznych,
i wreszcie spotkañ i kolonii dla dzieci. O innych formach pomocy wiadczonej przez
Caritas wspomina³y jedynie pojedyncze osoby.
Z drugiej strony 35% badanych owiadczy³o wyranie, ¿e nigdy ¿adnej pomocy
ze strony Caritasu nie otrzymywali, a 18% doda³o, ¿e o takiej organizacji jak Caritas nigdy nie s³yszeli. Z ca³ej zbiorowoci 13% respondentów uzasadni³o brak pomocy ze strony Caritasu tym, ¿e nie zwracali siê do tej organizacji z prob¹ o pomoc. W przypadku 3% badani uskar¿ali siê na trudny dostêp do biur Caritasu i na
nieprzychylne nastawienie personelu tej organizacji. Inne negatywne wypowiedzi
pochodz¹ od pojedynczych osób. Ta stosunkowo skromna dzia³alnoæ Caritas w porównaniu z innymi instytucjami rozk³ada siê mniej wiêcej równomiernie terytorialnie, choæ wspomnia³o o takiej pomocy 13% mieszkañców Kielc i po 15% mieszkañców innych miast oraz wsi. Ta ró¿nica proporcji nie jest istotna statystycznie,
w granicach p = 0,05.
Pomoc rzeczowa, w tym rozdawanie ¿ywnoci przez Caritas, dzielona jest terytorialnie w nastêpuj¹cy sposób: z ca³ej zbiorowoci wskaza³o na ni¹ 7% mieszkañców Kielc, 2% mieszkañców miast powiatowych, a¿ 17% mieszkañców ma³ych miasteczek i 7% mieszkañców wsi. Tak wiêc pomoc ta adresowana do osób najbiedniejszych trafia tam, gdzie obecnie sytuacja jest najtrudniejsza, tj. do ma³ych miasteczek.
Dodajmy jeszcze, ¿e wiadczona na minimaln¹ skalê pomoc osobista, czyli kierowanie do rodzin asystentów, opiekunów czy wolontariuszy nie mia³a miejsca w ogóle
wobec rodzin z Kielc, dotyczy³a za 2% rodzin w miastach powiatowych, 3% w ma³ych miasteczkach i 4% na wsi.
Równie¿ wypowiedzi negatywne na temat Caritasu bywaj¹ skorelowane z podzia³em terytorialnym, czyli miejscem zamieszkania respondentów. I tak np. odpowiedzi nie znam w ogóle Caritasu i nie wiem czym siê zajmuje udzieli³o 13%
mieszkañców Kielc, 8% mieszkañców miast powiatowych, 19% mieszkañców ma³ych miasteczek i 29% mieszkañców wsi. Widaæ wiêc, ¿e z jednej strony Caritas
powinien intensywniej zaznaczaæ swoj¹ obecnoæ wród rodzin osób niepe³nospraw-
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nych mieszkaj¹cych na wsi, z drugiej widaæ, ¿e najbardziej poinformowani w sprawie organizacji pomocowych, takich jak Caritas, s¹ mieszkañcy miast powiatowych.
To z jednej strony niewielki orodek miejski, w obrêbie którego ³atwo o informacje,
z drugiej siedziba w³adz powiatowych, a wiêc organów znacznie lepiej poinformowanych o rozmaitych urzêdach i instytucjach ni¿ ma to miejsce we wsiach czy ma³ych miasteczkach.
Zwróæmy jeszcze uwagê, ¿e wielu respondentów twierdzi, ¿e nie otrzyma³o nigdy pomocy z Caritasu, gdy¿ do Caritasu nie zwracali siê o pomoc  dotyczy to
16% mieszkañców Kielc, 19% mieszkañców miast powiatowych, 11% mieszkañców wsi, lecz tylko 5% mieszkañców ma³ych miasteczek. Wynika z tego, ¿e warunki bytowe rodzin osób niepe³nosprawnych zamieszkuj¹cych w ma³ych miasteczkach
zmuszaj¹ ich lub ich opiekunów do energicznego poszukiwania wszelkich mo¿liwoci wsparcia. Zwracaj¹ siê oni zatem równie¿ do Caritasu czêciej ni¿ mieszkañcy
wiêkszych miast oraz czêciej ni¿ mieszkañcy wsi.
Odpowied nie korzysta³em, której nie towarzyszy³ ¿aden komentarz, zosta³a
udzielona przez 16% mieszkañców Kielc, a¿ 52% mieszkañców miast powiatowych,
37%  ma³ych miasteczek i 33% mieszkañców wsi. Wynika st¹d, ¿e w Kielcach,
a przede wszystkim w ma³ych miasteczkach, wielu zwraca³o siê o pomoc do Caritasu, skoro np. w ma³ych miasteczkach tylko 5% respondentów poda³o, ¿e nie próbowa³o nigdy nic uzyskaæ od Caritasu, natomiast 37% podaje, ¿e Caritas nie udzieli³
im ¿adnej pomocy.
d) Znajomoæ i rozumienie potrzeb osób niepe³nosprawnych
przez pracowników parafii i Caritas
Jedno z pytañ ankiety sformu³owano nastêpuj¹co: W jakim stopniu Pana/Pani
zdaniem pracownicy wymienionych instytucji i organizacji znaj¹ i rozumiej¹ potrzeby osób niepe³nosprawnych i ich rodzin? Do³¹czono listê kilku instytucji, na której
znalaz³y siê: PFRON, wszystkie orodki pomocy spo³ecznej, Caritas, fundacje oraz
stowarzyszenia, a tak¿e parafie. Respondenci mieli oceniaæ personel tych organizacji pod k¹tem znajomoci i rozumienia problemów osób niepe³nosprawnych na skali
zawieraj¹cej cztery mo¿liwoci: bardzo dobrze, doæ dobrze, s³abo, trudno
powiedzieæ.
Dla celów zastosowania, podobnie jak poprzednio, analizy wariancji dokonano
parametryzacji tej skali, przypisuj¹c nastêpuj¹c¹ punktacje: s³abo  1 punkt; trudno powiedzieæ  2 punkty; doæ dobrze  3 punkty; bardzo dobrze  4 punkty.
Nie umocowano skali w przedziale 0  3, uznaj¹c, ¿e odpowied s³abo to odpowied jednak korzystniejsza ni¿ wcale, a takiej dopiero odpowiedzi wypada³oby
przypisaæ wartoæ 0. Uznano równie¿, ¿e trudno powiedzieæ to korzystniejsza ocena ni¿ s³abo, lecz mniej korzystna od oceny doæ dobrze. St¹d wiêc taka w³anie
hierarchia ocen, a przy tym przyjêto za³o¿enie o równej odleg³oci miêdzy poszczególnymi punktami skali.
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W znajomoci problematyki i rozumieniu osób niepe³nosprawnych i ich rodzin
nieco s³abiej ni¿ fundacje czy stowarzyszenia wypada w województwie wiêtokrzyskim ogólnopolska organizacja Caritas. Zaledwie 5% respondentów przypisa³o pracownikom Caritasu ocenê bardzo dobr¹ ze wzglêdu na znajomoæ i rozumienie potrzeb osób niepe³nosprawnych. Ocenê dobr¹ wystawi³o dalszych 13% respondentów,
natomiast 16% badanych oceni³o personel Caritasu jako s³abo znaj¹cy problemy rodzin z osob¹ niepe³nosprawn¹. W 61% respondenci uznali, ¿e trudno powiedzieæ
cokolwiek o znajomoci i rozumieniu potrzeb osób niepe³nosprawnych przez personel Caritasu. Wynika st¹d, ¿e przynajmniej w województwie wiêtokrzyskim dzia³alnoæ Caritasu jest na razie doæ skromna, skoro przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ nie umie
oceniæ znajomoci i rozumienia potrzeb osób niepe³nosprawnych przez pracowników Caritasu, za sporód oceniaj¹cych znaczna czêæ wybiera ocenê s³abo.
Na tej krótkiej zreszt¹ licie instytucji i organizacji pomocowych parafie sytuuj¹
siê na miejscu ostatnim. Zaledwie niespe³na 3% respondentów wskaza³o ocenê bardzo dobrze, maj¹c na myli znajomoæ i rozumienie potrzeb rodzin z osob¹ niepe³nosprawn¹ przez proboszczów czy te¿ innych ludzi zwi¹zanych z ¿yciem parafialnym. Z ca³ej zbiorowoci 13% badanych oceni³o proboszczów i personel zwi¹zany
z Kocio³em jako znaj¹cy potrzeby niepe³nosprawnych na doæ dobrze. W tym
przypadku mamy do czynienia z sytuacj¹, gdy liczba ocen s³abo przewa¿a nad
sum¹ ocen doæ dobrze i bardzo dobrze, bowiem a¿ 23% badanych uzna³o, ¿e
parafie s³abo znaj¹ i rozumiej¹ potrzeby osób niepe³nosprawnych, gdy suma przypisanych pod tym wzglêdem ocen doæ dobrze i bardzo dobrze wynosi³a zaledwie 16%. Dodajmy, ¿e 58% badanych wybra³o odpowied trudno powiedzieæ,
pozwalaj¹c¹ domylaæ siê, ¿e osoby te nie stykaj¹ siê z ¿adn¹ pomoc¹ ze strony
ich parafii.
e) Deklarowane zaufanie do parafii i Caritas
Dzia³alnoæ parafii i Caritas na rzecz osób niepe³nosprawnych, jak to zosta³o ju¿
zaznaczone wczeniej, wypada doæ skromnie, a z drugiej strony zdecydowana wiêkszoæ badanych jest zwi¹zana z parafi¹ poprzez fakt uczestnictwa we mszy w. czy
innych sakramentach. Interesuj¹ce jest, czy ta s³aba aktywnoæ w niesieniu pomocy
przek³ada siê na zaufanie badanych do omawianych instytucji. Postawiono wiêc nastêpuj¹ce pytanie: Jak okreli Pan/Pani swoje zaufanie do wymienionych instytucji? i nastêpnie przed³o¿ono ukazywan¹ ju¿ listê instytucji: PFRON, PCPR, MOPR
itd., Caritas, fundacje i stowarzyszenia charytatywne, parafie. W pytaniu tym zaproponowano skalê czterostopniow¹ ocen od ca³kowicie ufam poprzez raczej ufam
oraz raczej nie ufam a¿ do ca³kowicie nie ufam. Ponadto przewidziano osobn¹
mo¿liwoæ odpowiedzi nie znam instytucji.
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Tabela 5. Zaufanie do instytucji i organizacji pomocowych (dane w %)
Ca³kowicie
ufam

Raczej
ufam

Raczej
nie ufam

Ca³kowicie
nie ufam

Nie znam
instytucji

PFRON

10,0

40,4

10,6

3,2

34,6

PCPR/ MOPR/
MOPS/ GOPS

12,6

56,9

15,8

5,8

8,1

Caritas

3,9

20,7

10,8

4,9

58,1

Fundacja,
stowarzyszenie

7,1

18,9

7,9

3,3

61,2

Parafia

3,9

28,8

15,0

9,0

58,9

Inna, jaka?

0,7

1,4

0,7

1,0

7,4

To w³anie na podstawie czêstoci padania tej ostatniej odpowiedzi mo¿emy
sobie wyrobiæ zdanie na temat rozpoznawalnoci wymienionych instytucji w rodowisku osób niepe³nosprawnych i ich rodzin z województwa wiêtokrzyskiego.
Okazuje siê, ¿e odpowied nie znam instytucji pada najczêciej odnonie do
fundacji i stowarzyszeñ  61%. Parafiê wskazuje 59% badanych, Caritas  58%,
PFRON  35% i wreszcie wszelkie orodki pomocy 8%. Oczywicie, odpowied
nie znam instytucji odniesiona do parafii nie wiadczy o tym, ¿e respondent nie
s³ysza³ o istnieniu parafii, lecz o tym, ¿e badany nie zdawa³ sobie sprawy (trafnie
lub nie trafnie), i¿ parafia jako taka nie zajmuje siê dzia³alnoci¹ charytatywn¹. Jak
wiêc widaæ z powy¿ej przytoczonych liczb, naprawdê powszechnie znane s¹ osobom niepe³nosprawnym zamieszkuj¹cym województwo wiêtokrzyskie agendy pomocy spo³ecznej  powiatowe, miejskie, gminne itd. Równie¿ wiêkszoæ badanych
zna PFRON jako instytucjê prowadz¹c¹ dzia³alnoæ pomocow¹. Mo¿e zaskakiwaæ
tak czêste stwierdzanie nie znam instytucji odnonie do Caritasu. Oko³o trzech na
ka¿dych piêciu niepe³nosprawnych b¹d ich rodziców stwierdza, ¿e nie znaj¹ takiej
instytucji jak Caritas.
Jeli chodzi o poziom zaufania dla Caritasu, to wyniki procentowe od ca³kowicie ufam do ca³kowicie nie ufam przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 4%, 21%, 11%
i 5%. Dane dla fundacji i stowarzyszeñ w tej samej kolejnoci wypad³y nastêpuj¹co:
7%, 19%, 8% i 3%. Porównuj¹c odpowiedzi dotycz¹ce Caritasu i te odnosz¹ce siê
do fundacji i stowarzyszeñ, zauwa¿amy, ¿e Caritas pozostaje nieco w tyle. Wprawdzie nieco wy¿szy odsetek jest deklaruj¹cych ograniczone zaufanie wobec Caritasu
ni¿ wobec fundacji czy stowarzyszeñ, jednak ca³kowite zaufanie deklarowane jest
nieomal dwukrotnie czêciej wobec fundacji ni¿ wobec Caritasu, ponadto za wy¿sze s¹ odsetki nieufaj¹cych Caritasowi ni¿ nieufaj¹cych fundacjom i stowarzyszeniom.
I wreszcie parafie. Tu odsetki s¹ nastêpuj¹ce: 4%, 29%, 15% i 9%. Okazuje siê,
¿e s¹ to wyniki porównywalne z uzyskanymi przez Caritas. Identyczny odsetek ba-
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danych deklaruje ca³kowite zaufanie do Caritasu i parafii, nawet wiêcej osób deklaruje ograniczone zaufanie do parafii ni¿ Caritasu, natomiast brak zaufania czêstszy
jest wobec parafii ni¿ wobec Caritasu.
Tak wiêc ostatecznie grupa instytucji darzonych zaufaniem przez niepe³nosprawnych to przede wszystkim PFRON oraz orodki pomocy, druga grupa to fundacje
i stowarzyszenia, trzecia  Caritas oraz parafie. Nasuwa siê pytanie, czy parafie w ogóle
nale¿y zaliczaæ do instytucji charytatywnych. Byæ mo¿e nie le¿y w zakresie obowi¹zków parafii wiadczenie pomocy osobom dotkniêtym niepe³nosprawnoci¹.
Ogólny wymóg wspomagania blinich byæ mo¿e nie siêga a¿ tak szczegó³owo, aby
w³anie obligowaæ parafiê do intensywnego zajmowania siê problemami ludzi niepe³nosprawnych.

PODSUMOWANIE
Jednym z bolesnych dowiadczeñ, jakie prze¿ywaj¹ osoby niepe³nosprawne, jest
fakt opuszczenia przez przyjació³, bliskich, niejednokrotnie tak¿e przez rodzinê.
Powoduje to pog³êbienie stresu, osamotnienie, spo³eczn¹ izolacjê. Z opracowañ wynika, ¿e osoby niepe³nosprawne czuj¹ siê izolowane równie¿ przez wspólnotê Kocio³a, do którego nale¿¹. Wiele wi¹tyñ jest nieprzystosowanych do osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich, dotyczy to nie tylko zabytkowych kocio³ów,
ale tak¿e tych nowo wybudowanych. Jest to wyrany znak, ¿e gospodarzom tego
miejsca nie zale¿y na tym, by osoba poruszaj¹ca siê na wózku samodzielnie mog³a
wjechaæ do wi¹tyni. Osoby niepe³nosprawne i ich rodziny ¿yj¹ na marginesie wspólnot parafialnych, wyniki badañ przedstawione w tym artykule potwierdzaj¹ taki stan
rzeczy. Bardzo niski jest poziom zainteresowania duszpasterzy potrzebami osób niepe³nosprawnych i ich rodzin, zarówno materialnymi, jak i duchowymi. Na bardzo
niskim poziomie wystêpuje aktywnoæ parafii, wspólnot w niej dzia³aj¹cych, tylko
nieliczni z badanych wskazali, ¿e z parafii otrzymali jak¹kolwiek pomoc. Minimalnie czêciej respondenci wskazywali na Caritas jako organizacjê, która przychodzi
im z pomoc¹. Pomoc ta ogranicza³a siê zazwyczaj do wsparcia materialnego w postaci ¿ywnoci lub ubrañ.
Jak to zosta³o zaznaczone na wstêpie niniejszego artyku³u, w Polsce nie podjêto
jeszcze rzetelnej dyskusji na temat miejsca osób niepe³nosprawnych w Kociele.
Z perspektywy dzia³añ, jakie s¹ podejmowane w spo³eczeñstwie polskim na rzecz integracji osób niepe³nosprawnych, nie powinno zabrakn¹æ tak¿e zaanga¿owania tej
wspólnoty, której Mistrz poleci³ szczególn¹ troskê o chorych, s³abych i odrzuconych.
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STRESZCZENIE
W Polsce nie podjêto jeszcze rzetelnej dyskusji na temat miejsca osób niepe³nosprawnych
w Kociele. Z wielu opracowañ wynika, ¿e osoby niepe³nosprawne czuj¹ siê odizolowane tak¿e
przez wspólnoty religijne, do których nale¿¹. Wyniki badañ przedstawione w tym artykule potwierdzaj¹ taki stan rzeczy. Bardzo niski jest poziom zainteresowania duszpasterzy i parafii wsparciem
osób niepe³nosprawnych, jedynie nieliczni z badanych przyznaj¹, ¿e od swoich wspólnot parafialnych otrzymali jak¹kolwiek pomoc. Nieco lepiej w tym wzglêdzie wypada ogólnopolska organizacja Caritas  jej udzia³ we wsparciu osób niepe³nosprawnych i ich rodzin sytuuje siê na poziomie
od 1 do 5 punktów procentowych. Tak niski udzia³ w pomocy przek³ada siê równie¿ na niski poziom zaufania osób niepe³nosprawnych do duchowieñstwa i parafii jako wspólnoty.

S³owa kluczowe
duszpasterz, parafia, niepe³nosprawnoæ, rodzina
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SUMMARY
There has not yet been any thorough discussion in Poland on the place of disabled people in
the Church. Many studies show that people with disabilities feel isolated by religious communities
to which they belong. The results presented in this article confirm this state of affairs. Is very low
level of interest in the parish pastors and support people with disabilities, only a few of the respondents admit that from their parish communities received any aid. Slightly better in this regard falls
nationwide organization Caritas, its share in helping people with disabilities and their families to
places of level 1 to 5 percentage points. Such a low share of aid also translates into a low level of
confidence of disabled people to the clergy and the parish as a community.

Key Words
clergy, parish, disability, family
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WPROWADZENIE
W ludzkim dowiadczeniu objawia siê ogromna rozmaitoæ emocji, a tym, co dla
nich wspólne, jest zdolnoæ do wywo³ywania okrelonych reakcji na sytuacje i innych. Emocje s¹ si³¹ motywuj¹c¹ do podjêcia dzia³ania, któremu nadaj¹ dynamikê
i ukierunkowuj¹, ich w³aciwoci¹ jest swoista energia emocjonalna (Turner, Stets
2009: 25). Emocje, namiêtnoci, uczucia, sentymenty, afekty, nastroje1 s¹ nieusuwaln¹ czêci¹ ludzkiego ¿ycia, w którym odgrywaj¹ podstawow¹, choæ niejednoznaczn¹, rolê. Z jednej strony, stanowi¹ kreatywn¹ si³ê, która motywuje i ukierunkowuje
dzia³ania celowe, z drugiej  sfera emocji stwarza ludziom odwieczne problemy
kontroli i samokontroli, obni¿aj¹c stopieñ racjonalnoci i dezorganizuj¹c dzia³ania
(Kozielecki 1988: 233). Zwi¹zki emocji ze strukturami spo³ecznymi by³y przez
socjologów czêsto niedostrzegane lub niedoceniane tak¿e w wymiarze zjawisk mikrospo³ecznych. Za przyk³ad mo¿e s³u¿yæ analiza Ralfa Dahredorfa, w której ca³kowicie pomija on zagadnienie emocji, s¹dz¹c, ¿e pozycja spo³eczna stawia wymogi odnonie do rodzaju zachowania (zachowania wed³ug roli), a tak¿e kreowanego wizerunku  wygl¹du i w³aciwoci jednostki (atrybuty roli), które s¹
wyobra¿alne bez koniecznoci ³¹czenia ich z konkretnymi osobami (2005: 311).
Zdaniem wielu badaczy, miêdzy innymi Arlie Hochschield, spo³eczne oczekiwania zwi¹zane z zajmowaniem pozycji i podejmowaniem ról odnosz¹ siê równie¿
do emocji: determinuj¹ uczucia, jakie powinno siê ¿ywiæ w konkretnych okolicz1
Termin emocje u¿yty zosta³ w tym miejscu w sensie szerokim, wzorem Jonathana Turnera
i Jan E. Stets przyjmujê, ¿e obejmuje wszystkie zjawiska denotowane przez przytoczone okrelenia (Turner, Stets 2009: 16).
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nociach, o ile oczywicie w ogóle emocje s¹ dopuszczalne. Istnieje wszak wiele
ról, które eliminuj¹ w ogóle mo¿liwoæ ich uzewnêtrzniania, a nawet odczuwania,
jak sêdzia, policjant czy sugestywnie opisywany przez Ervinga Goffmana personel
instytucji totalnej. Niemniej w tych przypadkach praca nad emocjami jest równie
oczywista, jak wtedy, gdy ich ostentacyjne okazywanie stanowi normê. Próby kierowania emocjami podejmowane s¹ przez wiele instytucji i organizacji spo³ecznych
w ró¿nych formach i z rozmaitymi efektami.
Przedmiotem moich zainteresowañ w tym tekcie jest udzia³ ludzi starszych
w dzia³aniach ruchów, wspólnot, organizacji i innych struktur zwi¹zanych z Kocio³em katolickim2 w Polsce. W niniejszym artykule analizowaæ bêdê odniesienia do
emocji, kontekst, w jakim wystêpuj¹ i sposoby ich traktowania przez seniorów zaanga¿owanych w dzia³ania organizacji, ruchów, wspólnot zwi¹zanych z katolicyzmem.
Poniewa¿ uczestnictwo w wymienionych strukturach wi¹¿e siê z pewnym sposobem
podejcia do emocji, zastosowa³am metaforê zarz¹dzanie emocjami. Podkrela ona,
¿e traktowanie emocji nie jest automatyczne, nie zachodzi poza wiadomoci¹, odruchowo czy od niechcenia. Pojêcie zarz¹dzania uwydatnia aspekt wolicjonalny:
d¹¿enie do manipulowania, kontrolowania, sterowania emocjami  redukowania
i eliminowania, wywo³ywania ich i podtrzymywania.
Samopoczucie emocjonalne najstarszych pokoleñ Polaków jest wa¿nym problemem ze wzglêdu na zapobieganie ich wykluczeniu spo³ecznemu. Nieobecnoæ seniorów w ¿yciu spo³ecznym oraz ich izolacja i automarginalizacja stanowi¹ wyzwanie dla polityki spo³ecznej pañstwa, a tak¿e powoduj¹ wzrost zapotrzebowania na
us³ugi opiekuñcze i wiadczenia zdrowotne (Szarota 2007: 139).
Materia³, na podstawie którego powsta³ ten tekst, zosta³ zgromadzony w l. 2008-2009 we Wroc³awiu podczas wywiadów pog³êbionych3 przeprowadzonych z uczestnikami i liderami ruchów, wspólnot, stowarzyszeñ, organizacji katolickich, w dzia³ania których anga¿uj¹ siê seniorzy. W artykule zajmujê siê analiz¹ tych czêci wywiadów, w których badane osoby podejmuj¹ problematykê emocji.

2
Struktury, w które anga¿uj¹ siê seniorzy, maj¹ rozmaity charakter, jeli chodzi o ich za³o¿enia, cele i formy dzia³alnoci. Poza tym ró¿ni¹ siê ze wzglêdu na odgrywane przez seniorów role.
Mog¹ to byæ organizacje przeznaczone dla osób starszych, specjalnie dla nich powo³ane, na przyk³ad kluby seniora, gdzie pojawienie siê uczestników z innych kategorii wiekowych jest ma³o prawdopodobne i w praktyce siê nie zdarza. Drugim rodzajem struktur s¹ takie, których cele sformu³owane s¹ w sposób nieuwzglêdniaj¹cy wieku uczestników. Mimo tak zdefiniowanego zakresu
dzia³ania poza wydarzeniami, w których bierze udzia³ ca³a wspólnota (msze, pielgrzymki, piewy
etc.), czêsto wystêpuj¹ w nich podgrupy spotkaniowe o charakterze grup rówieniczych, a wiêc tak¿e senioralne.
3
Pytania wywiadu mia³y postaæ ogólnych dyspozycji, co umo¿liwi³o odtworzenie punktu widzenia respondentów, ich interpretacji zdarzeñ i ¿yciowych dowiadczeñ. Intencj¹ takiej konstrukcji wywiadu by³o pozostawienie rozmówcom mo¿liwie najwiêkszej swobody wypowiedzi, w których mog³oby znaleæ odbicie to, co jest najwa¿niejsze z ich perspektywy.
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1. ZAMIAST DEFINICJI. EMOCJE JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA
NAUK SPO£ECZNYCH
Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e teoria socjologiczna nie zawiera zbyt wielu
odniesieñ do emocji. Po bli¿szym przyjrzeniu siê dostrze¿emy jednak, ¿e problematyka ta by³a od dawna obecna w refleksji nad spo³eczeñstwem i cz³owiekiem, niekiedy stanowi¹c nawet g³ówny przedmiot zainteresowañ, jak w wydanej w 1759 roku
Teorii uczuæ moralnych Adama Smitha. Autor przeprowadzi³ tam analizê uczuciowych podstaw wiêzi spo³ecznych, w której sposób prze¿ywania emocji potraktowa³
jako uwarunkowany spo³ecznie, a za typow¹ emocjê spo³eczeñstwa liberalnego uzna³
zazdroæ i wynikaj¹ce z niej gniew, nienawiæ, okrucieñstwo. Pojêciem, wokó³ którego koncentruj¹ siê rozwa¿ania Smitha, jest sympatia, do której przywi¹zywa³
ogromn¹ wagê, sadz¹c, ¿e jest ona czynnikiem umo¿liwiaj¹cym przezwyciê¿enie
egoistycznie pojêtego interesu w³asnego, a przez to pozwala interakcjom trwaæ
(Smith 1989).
W XIX wieku Karol Darwin zaproponowa³ teoriê emocji, zgodnie z któr¹ s¹
one czym z gruntu prywatnym, choæ wyra¿anym publicznie. Nieczêsto siê dzi zdarza, ¿e socjologowie cytuj¹ prace tego autora, mimo to pozwolê sobie na krótkie
odwo³anie do zawartej w jednej z nich koncepcji. W myli Darwina podkrelone
zosta³o przekonanie o niezale¿noci sfery emocjonalnej, a spo³eczny kontekst przyczyn i skutków emocjonalnych dowiadczeñ tylko marginalnie zaprz¹ta³ uwagê autora (Barbalet 2008: 837-838). Emocjom przypisano charakter osobisty i autonomiczny, zakorzeniony w wewnêtrznych mechanizmach, które powoduj¹ pobudzenie fizjologiczne oraz kieruj¹ emocjonaln¹ ekspresj¹ cz³owieka. Zewnêtrzny wyraz emocji
zachodzi w sposób w du¿ej mierze od niego niezale¿ny. Emocje odznaczaj¹ siê zatem podwójn¹ autonomi¹  wymykaj¹ siê zarówno w³adzy rodowiska spo³ecznego,
jak i samego podmiotu. Ponadto eksternalizuj¹ siê przez cia³o, jak w nastêpuj¹cym
opisie: Rumieniec jest najbardziej szczególnym i najbardziej ludzkim ze wszystkich sposobów wyra¿ania uczuæ ( ) Niew¹tpliwie jeli jednoczenie wystêpuje silne wzruszenie psychiczne, ogólny obieg krwi ulega zaburzeniu ( ) sieæ drobnych
naczyñ pokrywaj¹cych twarz nape³nia siê krwi¹ pod wp³ywem uczucia wstydu.
miech mo¿na wywo³aæ ³askotaniem skóry, p³acz lub zmarszczki uderzeniem, natomiast rumieñca ( ) nie potrafimy spowodowaæ ¿adnymi rodkami fizycznymi, tj.
¿adnym oddzia³ywaniem na cia³o. Musi zareagowaæ umys³. Rumieniec jest nie tylko
mimowolny, ale nawet chêæ powstrzymania go, wiod¹ca do samowiadomoci,
w istocie wzmaga tê sk³onnoæ (Darwin 1988: 334-335)4.

W cytowanej pracy Darwin analizuje takie uczucia (i ich ekspresje), jak: cierpienie i p³acz,
z³e samopoczucie, niepokój, smutek, zniechêcenie, rozpacz, radoæ, dobre samopoczucie, mi³oæ,
czu³oæ, pobo¿noæ, namys³, rozwa¿anie, z³y humor, d¹sanie siê, zdecydowanie, nienawiæ, gniew,
lekcewa¿enie, pogarda, wstrêt, poczucie winy, duma, bezradnoæ, cierpliwoæ, zdziwienie, zdumienie, strach, przera¿enie, wstyd, niemia³oæ, skromnoæ, rozumienie siê.
4
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Wspó³czenie wiêkszoæ badaczy zajmuje znacznie mniej skrajne stanowisko,
jednak przekonanie o pewnej autonomii sfery emocjonalnej nadal pozostaje w mocy.
Przyjmuje siê, ¿e emocje zale¿¹ zarówno od w³aciwoci konkretnej jednostki, jak
i kontekstu, w którym ona ¿yje, dlatego mog¹ s³u¿yæ jako wskanik relacji cz³owiek
 wiat. Jeli oczekiwania cz³owieka nie s¹ zaspokojone, pojawiaj¹ siê emocje negatywne  lêk, z³oæ, strach, smutek etc., w sytuacji harmonii miêdzy jednostk¹ a otoczeniem wystêpuj¹ emocje pozytywne. Stawia to w nowym wietle relacje emocji
i racjonalnoci, które w tradycji filozoficznej Zachodu uchodzi³y (jako serce i rozum) za przeciwstawne bieguny, wykluczaj¹ce siê nawzajem. Dzi sk³onni jestemy
patrzeæ na to inaczej  uznanie zyskuje pogl¹d, ¿e emocje s¹ warunkiem racjonalnoci, która zale¿y od wartociowania, czyli okrelenia tego, co w konkretnych warunkach mo¿e byæ traktowane jako u¿yteczne lub po¿¹dane i z tego powodu wzbudzaæ
pozytywne uczucia (Turner, Stets 2009: 36). W emocjach ujawnia siê to, czego nie
lubimy i czego siê boimy, a tak¿e nasze upodobania i oczekiwania. Emocje s¹ zatem
ró¿nie waloryzowane, podobnie jak sposoby radzenia sobie z nimi  jedne s¹ lepsze,
a inne gorsze. W zwi¹zku z powy¿szymi kwestiami pojawia siê w¹tpliwoæ, w jakim sensie emocje i ich przejawy s¹ niezale¿ne od odczuwaj¹cej je osoby, tak jak
ów rumieniec z przyk³adu Darwina, którym zarz¹dzaæ niepodobna, a próby opanowania powoduj¹ skutki odwrotne do zamierzonych.
Interesuj¹ce uwagi na temat dwoistej natury uczuæ czyni W³adys³aw Tatarkiewicz w eseju O szczêciu. Wskazuje on, ¿e sfera emocjonalna nie ogranicza siê ani
do tego co spo³eczne, ani do tego, co podmiotowe. W myleniu potocznym, wywodzi cytowany autor, szczêcie rozumiane bywa przedmiotowo  jako pomylnoæ
lub podmiotowo  jako intensywna radoæ. W obu wariantach mo¿na pojêcia szczêcia u¿ywaæ, ale zawarta w nim niejednoznacznoæ siêgaæ mo¿e a¿ do roz³amu.
W wersji skrajnie podmiotowej, aby byæ szczêliwym, wystarczy wiadomoæ szczêcia, w ujêciu przedmiotowym wiadomoæ taka nie jest w ogóle niezbêdna. St¹d
wyró¿niæ mo¿na dwa pojêcia szczêcia: wed³ug pierwszego jest ono stanem wiadomoci, który mo¿e byæ niezale¿ny od zewnêtrznych okolicznoci, zgodnie z drugim
szczêcie jest konkretnym uk³adem ¿ycia bez wzglêdu na wiadomoæ (Tatarkiewicz
1962: 44-47).
Odnosz¹c siê do szerszej problematyki emocji, pytaæ mo¿na: Je¿eli emocje s¹
wskanikiem stanów wewnêtrznych, to czego tak naprawdê dotyczy zarz¹dzanie
nimi? Czy poprzestaje na sferze emocjonalnej (która jest w pewnej mierze autonomiczna), czy dotyczy równie¿ wiata zewnêtrznego? Gdyby ogranicza³o siê do sfery
emocjonalnej, musia³oby byæ tworzeniem iluzji bliskim oszukiwaniu innych i samooszukiwaniu siebie co do prawdziwych stanów rzeczy. Aby tak nie by³o, zarz¹dzanie emocjami musia³oby zmierzaæ do opanowania, podporz¹dkowania otaczaj¹cego
wiata tak, by odpowiada³ naszym celom i potrzebom, w szczególnoci za do kierowania w³asnym ¿yciem.
Pewne znaczenie dla socjologicznego ujêcia emocji maj¹ uwagi Emila Durkheima poczynione w ró¿nych miejscach Elementarnych form ¿ycia religijnego. Wy-
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kaza³ on mianowicie, ¿e symbole, którym przys³uguje atrybut wiêtoci, s¹ zdolne
wzbudzaæ silne emocje pozytywne lub negatywne. Pobudzenie skutkuj¹ce dostosowaniem jednostkowego zachowania do zasad kultury ma znak pozytywny, gdy stoi
z nimi w sprzecznoci  negatywny. Tym samym emocje by³y wed³ug tego autora
jednym ze zjawisk interpersonalnych, które stanowi¹ ród³a solidarnoci spo³ecznej
(Durkheim 1990). O ile Durkheim sk³onny by³ przypisywaæ sakralnoæ symbolom
religijnym, to jego nastêpcy uznali za sacrum wszelkie przedmioty  materialne lub
niematerialne  jak s³owa czy idee, reprezentuj¹ce kulturê. W ka¿dym spo³eczeñstwie  twierdzi wspó³czesna badaczka emocji, Arlie Hochschield  wystêpuje kultura emocji, która obejmuje ideologie emocjonalne okrelaj¹ce postawy, uczucia,
reakcje emocjonalne odpowiednie dla ró¿nych rodzajów ludzkiej aktywnoci. Zawarte w niej podstawowe mechanizmy kieruj¹ce to regu³y odczuwania, decyduj¹ce
o rodzajach pojawiaj¹cych siê emocji (np. szczêcie na lubie, smutek na pogrzebie)
i ich nasileniu. Towarzysz¹ im regu³y wyra¿ania okrelaj¹ce warunki zewnêtrznego
przejawiania siê emocji. Aby podtrzymaæ autoprezentacjê i uzyskaæ wyp³atê (w postaci emocji pozytywnych), ludzie niejednokrotnie musz¹ wykonywaæ pracê emocjonaln¹, która pozwala uzgodniæ ich zachowania z obowi¹zuj¹cymi ideologiami
emocjonalnymi (Hochschield 1979).
Poczynione uwagi jedynie sygnalizuj¹ kluczowe sprawy anga¿uj¹ce teoretyków
i badaczy empirycznych, nieustaj¹co stanowi¹c przy tym zarzewie sporów. W niniejszych rozwa¿aniach:
1) Koncentrujê siê na spo³ecznych i kulturowych ród³ach i efektach wystêpowania emocji, chocia¿ nie negujê ich neurologicznego i fizjologicznego pod³o¿a oraz
konsekwencji. Czyniê tak dlatego, ¿e zebrany przeze mnie materia³ empiryczny nie
umo¿liwia badania dwóch ostatnich aspektów.
2) Interesuj¹ mnie przede wszystkim stany emocjonalne, których dana osoba
jest wiadoma. Ten typ emocji, zwany przez wiêkszoæ socjologów uczuciami, jest
przedmiotem analiz teorii wymiany i interakcjonizmu symbolicznego, które najczêciej badaj¹ to, co ludzie czuj¹ lub wyra¿aj¹ w sposób uwiadomiony. Jednak¿e
w toku interakcji b¹d te¿ pod jej wp³ywem to, co wczeniej niedostrzegane czy
nieuwiadamiane, mo¿e staæ siê przedmiotem refleksji (na przyk³ad gdy cz³owiek
zadaje sobie pytanie o to, dlaczego odczuwa okrelone uczucia). Pojawiaj¹ siê tak¿e
emocje, które sygnalizuj¹ podmiotowi, czy interakcja spe³nia jego oczekiwania, nierzadko odkrywaj¹ przed nim prawdziw¹ ocenê sytuacji, czêsto niezgodn¹ z tym,
co uwa¿a on za obowi¹zuj¹ce i oczywiste (gdy to, co rzeczywicie odczuwa, stoi
w sprzecznoci z tym, co powinien odczuwaæ).
3) Traktujê emocje jako czynnik motywuj¹cy i mobilizuj¹cy w rozumieniu teorii wymiany oraz interakcjonizmu symbolicznego.
4) Przyjmujê, ¿e emocje s¹ zjawiskiem prywatnym, które uzyskuje mo¿liwoæ
zaistnienia w sferze publicznej.
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2. EMOCJE JAKO RDZEÑ TO¯SAMOCI WSPÓ£CZESNEGO CZ£OWIEKA
Emocje zawsze i wszêdzie mia³y dla ludzi du¿e znaczenie, nigdy jednak nie
zaprz¹ta³y ich uwagi w takim stopniu jak dzi, a zadanie dostosowania siê do regu³
odczuwania, w³asnych oczekiwañ i pragnieñ do powinnoci nie wydawa³o siê tak
wa¿ne. Zainteresowanie sfer¹ emocjonaln¹ silnie obecne we wspó³czesnej kulturze
znajduje wyraz na przyk³ad w poszukiwaniach autentycznoci, d¹¿eniu do naturalnoci i spontanicznoci, o których s¹dzi siê, ¿e wyra¿aj¹ sta³y i przewidywalny rdzeñ
to¿samoci jednostki.
ród³a k³opotów z emocjami bywaj¹ ró¿nie identyfikowane, wielu autorów upatruje przyczyn emocjonalnych dylematów we wspó³czesnej cywilizacji. Powoduje
ona wiele pozytywnych skutków, lecz jednoczenie nie spe³nia pok³adanych w niej
nadziei i przynosi smutek, depresjê i cierpienie, które s¹ jej produktami ubocznymi,
jak cieñ na murze (Kozielecki 1988: 234). W opinii Davida Riesmana, charakterystyczna dla wspó³czesnego Zachodu osobowoæ zewn¹trzsterowna rodzi siê
w wyniku ¿ycia w z³o¿onym rodowisku, zmuszaj¹cym jednostkê do odpowiadania
na sygna³y wysy³ane przez wiele grup. Od tej koniecznoci nie jest wolna tak¿e
rodzina  zwarta ca³oæ, jak¹ wczeniej tworzy³a, otwiera siê na otoczenie i wch³aniaj¹c to, co nieznane oraz to, co obce, nieustannie przekszta³ca obcoæ w swojskoæ. Dlatego cz³owiek o charakterze zewn¹trzsterownym jest w pewnym sensie
u siebie wszêdzie i nigdzie, na skutek swej zdolnoci do szybkiej, choæ niekiedy
powierzchownej za¿y³oci z ka¿dym. Emocjonaln¹ konsekwencj¹ tej sytuacji jest
nieokrelony niepokój (Riesman 1996: 53). Tak wiêc z socjologicznego punktu widzenia przyczyn¹ zwiêkszenia zainteresowania zarz¹dzaniem emocjami s¹ warunki
spo³eczne  przede wszystkim nieprzewidywalnoæ wiata spo³ecznego i ³¹cz¹ce siê
z ni¹ dowiadczenie wszechobecnego ryzyka. Przeciêtny cz³owiek podejmuje znacznie wiêcej ról, ni¿ by³oby to mo¿liwe dla pokolenia jego rodziców, nie mówi¹c ju¿
o dziadkach. O jeszcze wiêkszej liczbie ról zdobywa wiedzê, du¿o wiêcej statusów
nie tylko wydaje mu siê, ale rzeczywicie jest dla niego dostêpnych. Sytuacja ta ma
dla jednostki donios³e konsekwencje: uniemo¿liwia samookrelenie za pomoc¹ jednej raz udzielonej odpowiedzi na pytanie, kim jeste. W wyniku przemian utrudniaj¹cych zakotwiczenie to¿samoci w strukturach spo³ecznych nasila siê poszukiwanie
intymnoci. Znaczenia nabieraj¹ formy stosunków spo³ecznych, okrelone przez indywidualne cechy swoiste dla konkretnej osoby lub w ogóle wszystkie jej w³aciwoci, w tym tak¿e sferê emocjonaln¹. Relacje takie Luhmann nazywa zwi¹zkami intymnymi (2003: 14).
Jak ju¿ wczeniej powiedziano, gdy role spo³eczne nie buduj¹ rdzenia to¿samoci, trzeba szukaæ gdzie indziej, a problem ten nie znika, lecz nabiera szczególnego znaczenia w wieku starszym. Wed³ug Jana Szczepañskiego, to¿samoæ zbudowana na ponadczasowym fundamencie jest zdolna przeciwstawiæ siê temu, co
zewnêtrzne, co spycha w stan spoczynku i biernoci, który jest niczym innym, jak
bezczynnym oczekiwaniem na mieræ. Unikniêcie brzemienia i smutków staroci
mo¿e siê udaæ, jeli zwróciæ siê ku temu, co wewnêtrzne, a to, co stanowi o ( )
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indywidualnoci, te jej czyste elementy nie ulegaj¹ce ¿adnym wp³ywom wiata
zewnêtrznego, pozostaj¹ niezmienne, gwarantuj¹c identycznoæ kruchych koci,
zwiotcza³ych miêni i zmêczonego serca. Trzeba wiêc zawczasu eksplorowaæ ten
wiat i tworzyæ w nim przytu³ek dla staroci i dla ¿ycia w nim swoj¹ czyst¹ indywidualnoci¹, z dala od ludzi i rzeczy lokuj¹cych mnie w stanie staroci (Szczepañski 1988: 295). W cytowanym fragmencie Szczepañski nie mówi wprost
o emocjach, sadzê jednak, ¿e s¹ one komponentem indywidualnoci, zawieraj¹ siê
w czêci jani okrelonej przez Georgea H. Meada jako I. Pozostaj¹ one w relacji do me opisanej przez tego autora w nastêpuj¹cy sposób: Ja podmiotowe jest
reakcj¹ organizmu na postawy innych; ja przedmiotowe jest zorganizowanym zbiorem postaw innych jednostek, które przyjmuje siê samemu. Postawy innych tworz¹ zorganizowane ja przedmiotowe, na które siê reaguje jako ja podmiotowe
(Mead 1975: 243). Pod¹¿aj¹c za rozwa¿aniami Meada, podkreliæ nale¿y rozró¿nienie na dzia³aj¹c¹ jednostkê i ja przedmiotowe, które stawia problem w sposób
predefiniowany w konkretnym spo³ecznym kontekcie. Osobowoæ ma naturê dwoist¹  obok czêci spo³ecznej, na któr¹ sk³adaj¹ siê uwewnêtrznione postawy innych, nale¿y do niej sfera subiektywna, czyli element spontaniczny, twórczy i nieprzewidywalny, Ja podmiotowe reaguje na zmienne i zró¿nicowane okolicznoci
zewnêtrzne oraz dowiadczane sytuacje ¿yciowe. Hochschield podobn¹ opiniê formu³uje na temat emocji. Przypisuj¹c im zdolnoæ do wyra¿ania ja podmiotu,
pisze: wszystkie [emocje  S. G.] sygnalizuj¹ mnie, przez którego patrzê na ciebie. Sygnalizuj¹ czêsto podwiadomy punkt widzenia, jaki przyjmujemy, patrz¹c
na wiat. Uczucie sygnalizuje nam istnienie takiej wewnêtrznej perspektywy
(2009: 32).
W powy¿ej zarysowanym kontekcie w odniesieniu do zgromadzonego materia³u empirycznego nasuwaj¹ siê pytania: Czy w rodowisku religijnych organizacji
wystêpuje definicja roli starszego cz³owieka, zawieraj¹ca oczekiwania co do emocji? Jakie emocje s¹ w tym przypadku stosowne? W jaki sposób mo¿na nimi zarz¹dzaæ? Czy nale¿y je odczuwaæ, czy raczej zachowaæ dystans? Czy kontekst spo³eczny, w jakim funkcjonuje senior, wp³ywa na pojawienie siê emocji lub blokuje ich
odczuwanie? Jakie elementy otoczenia wywo³uj¹ emocje? Czy doznawane emocje
prowokuj¹ wyst¹pienie innych uczuæ?

3. EMOCJONALNY WIAT STRUKTUR RELIGIJNYCH,
W KTÓRYCH UCZESTNICZ¥ SENIORZY
Formy, jakie przyjmuje ¿ycie emocjonalne w konkretnych warunkach, zdeterminowane s¹ przez trzy rodzaje czynników: regu³y (odczuwania i wyra¿ania), pracê
emocjonaln¹ i wymiany emocjonalne. W dalszej czêci wywodu omówiê je w podanej kolejnoci.
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1. Regu³y odczuwania i regu³y wyra¿ania, które s¹ dane, oczywiste i naturalne,
maj¹ charakter normatywny, okrelaj¹ rodzaje emocji, jakie mog¹ pojawiæ siê w ró¿nych okolicznociach (i nie wprost eliminuj¹ inne z repertuaru dopuszczalnych mo¿liwoci), sposoby ich prawomocnego wyra¿ania i wzmacniania. Zdaniem Durkheima,
emocje, które towarzysz¹ rytua³om religijnym, nie ujawniaj¹ siê spontanicznie, ale
s¹ przez te rytua³y wywo³ywane, kanalizowane, poniewa¿ odpowiadaj¹ na oczekiwania kierowane do wyznawcy przez grupê. W tym sensie smutek jest przede wszystkim obowi¹zkiem smutku potwierdzaj¹cym wiarê i przynale¿noæ do okrelonej instytucji (1990: 383). Dotyczy to te¿ innych uczuæ. Brak respektu dla zasad wyra¿ania i odczuwania powoduje sankcje: wewnêtrzn¹  poczucie winy, wstyd; zewnêtrzne
ze strony opinii spo³ecznej  potêpienie, wykluczenie z grupy, omieszenie etc.
W strukturach religijnych, w których bior¹ udzia³ seniorzy, odnalaz³am kilka
zasad: 1) Nie powinno siê okazywaæ negatywnych emocji, 2) Nale¿y okazywaæ pozytywne odczucia (s¹ to regu³y wyra¿ania), 3) Nikt nie powinien odczuwaæ samotnoci, nale¿y z ni¹ walczyæ (regu³a odczuwania). Pierwszy rodzaj zasad reguluje
formê, czas, miejsce okazywania emocji, ma charakter powierzchowny i dotyczy
wszystkich uczuæ poza samotnoci¹. Regu³y odczuwania mog¹ wyst¹piæ w odniesieniu do ró¿nych emocji, zawsze jednak stosuj¹ siê do samotnoci.
Jak s¹dzi Peter Blau, wa¿n¹ funkcj¹ norm rz¹dz¹cych wymianami jest transformacja wymiany bezporedniej w poredni¹: w wyniku konformizmu wobec wzorów
normatywnych transakcje miêdzy cz³onkami grupy s¹ zastêpowane transakcjami
miêdzy zbiorowoci¹ a poszczególnymi osobami. Wszyscy i ka¿dy z osobna czuj¹
siê zobowi¹zani do wiadczeñ na rzecz pozosta³ych, nie oczekuj¹c przy tym natychmiastowego odwzajemnienia przys³ug. Uczestnik otrzyma pomoc, gdyby jej potrzebowa³, ale niekoniecznie oka¿¹ j¹ osoby, którym on sam niegdy udzieli³ wsparcia
(Blau 1992a: 265-266). Poni¿ej przytaczam trzy krótkie fragmenty wywiadów, które
obrazuj¹ dzia³anie regu³ emocjonalnych w badanych strukturach.
( ) zazwyczaj mamy takie stereotypy w sobie, ¿e babcia nale¿y do ¯ywego
Ró¿añca to ( ) z okna bêdzie krzyczeæ: «A wy siê nie modlicie, a wy do kocio³a
nie chodzicie». Nie, zawsze na ka¿dym spotkaniu niemal¿e powtarzam: ¯ywy Ró¿aniec to maj¹ byæ osoby pogodne, radosne, które wiadcz¹ o mi³oci Pana Boga
i o mi³oci Matki Bo¿ej do ludzi. [¯ywy Ró¿aniec]
„(…) co my mo¿emy daæ jeszcze od siebie? Jedynie jedna dla drugiej byæ ¿yczliw¹, byæ nic wiêcej Nie plotkujemy, nie obmawiamy, tylko po prostu dzielimy
siê tym, co jest mo¿liwe, co nam sprawia radoæ Co to mo¿e takiego byæ? Inne
kluby to siê tylko spotykaj¹, póniej obmawiaj¹ siê nawzajem, tego No nie, nie
o to chodzi. Tutaj nie o to chodzi. Tutaj ( ) sympatyczni ludzi s¹, jest ich tak ma³o
i na te tematy jedna drugiej nie ubli¿a nic, nic z tych rzeczy. Staramy siê byæ pogodne i wra¿liwe na drugiego cz³owieka. [klub seniora]
„(…) na ostatnim spotkaniu by³o takie zamieszanie: jak to kobiety, jedna widzi
w drugiej z³o. Nie mo¿na mówiæ, ¿e siê posprzecza³y, ale rany w sercu s¹ bardzo
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g³êbokie i to daje siê odczuæ ( ) Pomodli³am siê nad ni¹ z d³oñmi na g³owie ( ) to
jest przerwanie tych wiêzi z³ych, które atakuj¹ cz³owieka z zewn¹trz. To jest diabe³,
a jak siê nak³ada d³oñ z mi³oci¹ Bo¿¹, wtedy to wszystko pryska ( ) No i póniej
by³o podziêkowanie, ale serce zosta³o uzdrowione i przysz³a taka ³aska przebaczenia, ¿e nie gniewa siê na drug¹ osobê. To jest taki czas pojednania, czas mi³oci,
czas wylewania ducha wiêtego na cz³owieka. [Ruch wiat³o-¯ycie]
Autorzy wszystkich wypowiedzi zdaj¹ sobie sprawê, ¿e emocje ze znakiem
ujemnym s¹ w wiecie struktur religijnych niedopuszczalne i powinny zostaæ wyeliminowane. Podejmowany wysi³ek nie polega na zepchniêciu niechcianych uczuæ pod
powierzchniê wiadomoci i tworzeniu iluzji, ale we wszystkich przypadkach ma
miejsce g³êboka praca emocjonalna, nastawiona na przekszta³cenia to¿samoci,
przede wszystkim na to, kim maj¹ byæ uczestnicy, a dopiero w drugiej kolejnoci na
wzbudzanie emocji, jakie powinni uzewnêtrzniaæ. W zmaganiach emocjonalnych
czêsto wykorzystuje siê nawi¹zania do symboli religijnych (Bóg, Matka Bo¿a, Duch
wiêty, diabe³), a tak¿e religijne rodki  modlitwa, na³o¿enie r¹k na g³owê osoby
emocjonalnie zaanga¿owanej. W efekcie tych oddzia³ywañ cz³onkowie przyswajaj¹
prawid³owe sposoby dowiadczania kontaktu ze struktur¹ religijn¹ i zaanga¿owanymi w ni¹ osobami, a tak¿e innymi ludmi  spoza religijnego rodowiska. To
znacznie wiêcej ni¿ formy zachowania okrelone zasadami savoir-vivre’u, które równie¿ wyznaczaj¹ granice mo¿liwych zachowañ emocjonalnych. Istnieje tu zreszt¹
pewne podobieñstwo, tak jak kindersztuba regu³y odczuwania i regu³y wyra¿ania
emocji maj¹ charakter uniwersalny  stosuj¹ siê do wszystkich, zarówno do uczestników grupy, jak i innych, i w tym sensie nie s¹ rodkiem kreowania podzia³u na
swoich i obcych. Tym, co w dowiadczeniu badanych osób wyró¿nia strukturê religijn¹ od otoczenia s¹ kierowane do niej oczekiwania zwi¹zane z odwzajemnieniem
przys³ugi czy oddwiêku emocjonalnego  s¹ one uprawnione tylko w odniesieniu
do konkretnej struktury i do niej adresowane. Oczekiwañ tych nie postrzega siê jako
skierowanych do jednostek, ale do cz³onków okrelonych struktur czy te¿ do tych
struktur jako ca³oci.
2. Praca emocjonalna wykonywana nad emocjami, na któr¹ sk³adaj¹ siê dwa
rodzaje dzia³añ  powierzchowne (wyra¿anie emocji lub powstrzymanie siê od tego)
i g³êbokie (okazywanie po³¹czone z odczuwaniem emocji, w takiej formie, jak¹ grupa uznaje za odpowiedni¹). Czêsto oba rodzaje pracy wystêpuj¹ ³¹cznie, ich rozró¿nienie nieraz nie³atwo przeprowadziæ, zapewne dlatego nie jest ono przedmiotem
uwagi rozmówców.
W organizacjach religijnych podejmowane s¹ próby zarz¹dzania indywidualnymi emocjami, jak i emocjami grupowymi. Wa¿ne jest utrzymanie odpowiedniej aury
emocjonalnej podczas spotkañ, co wymaga unikania wyra¿ania negatywnych emocji, jak gniew, lêk czy agresja. W wymiarze jednostkowym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego osi¹gana poprzez otrzymywanie pozytywnych emocji. Jak
³atwo zauwa¿yæ, oba cele warunkuj¹ siê wzajemnie.
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Poszczególne struktury ró¿ni¹ siê, jeli chodzi o znaczenie przypisywane emocjom oraz wiadomoæ pracy emocjonalnej odbywaj¹cej siê w grupie. W niektórych
przypadkach nie jest ona postrzegana jako podstawowe zadanie, chocia¿ dokonuje
siê przy okazji innych dzia³añ, a nawet niezale¿nie od woli cz³owieka: „(…) my nie
przychodzimy tutaj, ¿eby dobrze siê czuæ ( ) To nie jest grupa wsparcia ( ) to nie
jest grupa seniorów, ¿eby poweseliæ siê, poopowiadaæ kawa³y, poæwiczyæ i przejæ
na wycieczkê wspólnie. ( ) Wspólnota Odnowy jest wspólnot¹ modlitwy, modlitwy i dzia³ania, wiêc je¿eli Pan Bóg przyprowadza ludzi, to przyprowadza w okrelonym momencie ¿ycia ( ) Najczêciej Pan Bóg zmienia cz³owieka. Przy tym
jednak, opowiada dalej ta sama osoba  liderka Odnowy w Duchu wiêtym – nawi¹zuj¹ siê przyjanie. A przyjañ miêdzy ludmi myl¹cymi tak samo… Bóg jest
tematem, który rozwi¹zuje jêzyki. Bo w jaki sposób nasze serca tym samym rytmem bij¹. Czasami nie trzeba s³ów, ¿eby siê zrozumieæ i w tym samym momencie
zrobiæ to samo, bo Pan Bóg równo nas jakby kieruje w tym wzglêdzie, wiêc Je¿eli
ludzie tu przychodz¹, to potrzebuj¹ takiego wsparcia modlitewnego, potrzebuj¹ takiej si³y na tydzieñ, ale potrzebuj¹ te¿ tej radoci, potrzebuj¹ tej modlitwy wspólnej,
potrzebuj¹ czasami siê wy¿aliæ. [Odnowa w Duchu wiêtym]
Praca emocjonalna zachodzi w grupie mimochodem, towarzyszy jej przekonanie, ¿e nie jest to najwa¿niejsze z zadañ, choæ potrzebne uczestnikom do czerpania
satysfakcji z ¿ycia i przynale¿noci do grupy. Praca ta jest podporz¹dkowana aktywnoci religijnej i mo¿liwa poprzez transcendentne wsparcie  przyjañ nawi¹zana
w grupie z woli Boga, który kieruje cz³owieka do wspólnoty, zmieniaj¹c go przy
tym, ma wyj¹tkowo g³êboki i anga¿uj¹cy charakter.
W niektórych grupach, najczêciej klubach seniora, praca emocjonalna jest postrzegana jako g³ówne zadanie. Liderka jednego z nich w nastêpuj¹cy sposób formu³uje cele stanowi¹ce odpowied na dostrze¿one przez ni¹ potrzeby seniorów: Jest
potrzeba ( ) kontaktu z drugim cz³owiekiem, ¿yczliwym, serdecznym. Jest potrzeba wymiany. I, i te spotkania klubowe tê potrzebê zaspokajaj¹. Wymiany emocji.
Na przyk³ad, jak my przychodzimy, witamy siê zawsze tak serdecznie, obejmuj¹c
siê. Bardzo czêsto panie mówi¹: «Ojej, na to czeka³am przez ca³y tydzieñ». No to
jest w³anie taka potrzeba, ¿eby kto przytuli³, ¿eby poczuæ czyj¹ mi³oæ ( ) ja nie
stawia³am na ¿aden program, jak wysz³am z inicjatyw¹ do ksiêdza proboszcza. Ja
chcia³am stworzyæ ludziom mo¿liwoæ wymiany emocji, pozytywnych emocji, polubienia siê, zbli¿enia siê do siebie, poznania siê. I tylko tyle. A reszta to siê po
prostu rozwija, pojawia albo znika. A to trwa. [klub seniora]
Ale i w strukturach innego rodzaju wa¿noæ sfery emocjonalnej jest dostrzegana. Osoba odpowiedzialna za parafialny Caritas stwierdza: Spotykamy siê, przede
wszystkim to jest te¿ wa¿ne, ¿eby wychodziæ z domu ( ) Wychodz¹ z domu, tu jest
mi³a atmosfera, nie ma ¿adnych zatargów. [Caritas]
Jeli waga pracy nad emocjami nie zostaje przez liderów doceniona, to inicjatywa zajêcia siê tym zagadnieniem mo¿e wyjæ od uczestników klubu: „(…) na pierwszym spotkaniu ludziom rozdajemy ( ) zarys programu, ale pytamy siê: «A co by-
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cie Pañstwo chcieli?» Z tego rodzi siê ostateczny program ( ) i nie by³o w pierwszej wersji programu «Warsztatów terapeutycznych i spotkañ z psychologiem»,
a sami siê o to upomnieli ( ) [klub seniora]
3. Wymiany spo³eczne (jakie nak³ady ponosz¹ i jakie korzyci osi¹gaj¹ seniorzy).
Rodzaje wymian emocjonalnych obrazuje tabela 1. Oczywicie poszczególne
typy wymian mog¹ wystêpowaæ ³¹cznie w ró¿nych konfiguracjach zmieniaj¹cych
siê w czasie. Poni¿ej znajduje siê ich bardziej szczegó³owy opis, którego elementem
s¹ fragmenty wypowiedzi badanych osób.
Tabela 1. Rodzaje wymian emocjonalnych
Nak³ady
 koszty, które trzeba ponieæ
dla uzyskania korzyci
w przysz³oci
Emocje

Korzyci
Pozytywne emocje

Sposób wymiany
Emocje za emocje  mo¿e
mieæ postaæ
a)

pozytywne –
pozytywne

b)

negatywne
(wnoszone) –
pozytywne
(otrzymywane)

Dobra lub dzia³ania

Pozytywne emocje

Emocje pozytywne w zamian
za wk³ad w ¿ycie grupy

Uczestnictwo

Pozytywne emocje

Emocje pozytywne
okazywane bezwarunkowo

Praca emocjonalna: redukcja
(eliminacja) okazywania
emocji negatywnych,
wytwarzanie okrelonych
dyspozycji emocjonalnych

Uczestnictwo w grupie:

Warunkiem przynale¿noci
jest opanowywanie z³ych
emocji; otrzymuje siê
pozytywne emocje (oraz inne
korzyci) w zamian za pracê
emocjonaln¹ wykonan¹
wczeniej, na wejciu do
grupy.

Jw.

Redukcja innych emocji
negatywnych odczuwanych
przed kontaktem z grup¹
(osamotnienie)

 rola spo³eczna,
 udzia³ w dzia³aniach grupy,
 dostêp do informacji
o rodowisku lokalnym
i szerszym wiecie,
 pozytywne emocje.

Dziêki mo¿liwociom
wynikaj¹cym z uczestnictwa
w grupie: wyjcie z domu,
sposobnoæ do rozmowy,
mo¿liwoæ swobodnego
wypowiadania siê, status,
informacje, transcendencja.

a) emocje mog¹ byæ wymienianymi zasobami, tym, co siê wnosi i tym, co siê
otrzymuje (transakcja ma postaæ emocje za emocje).
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Wymiana tego rodzaju jest odpowiedzi¹ na poszukiwanie intymnej wiêzi, w której cz³owiek uczestniczy ca³¹ osobowoci¹, a tego typu zaanga¿owanie w rodowisku organizacji, wspólnot i ruchów zwi¹zanych z religi¹ przywraca starszym ludziom
si³y psychiczne. Struktury te nale¿¹ do zwi¹zków spo³ecznych okrelanych jako nagradzaj¹ce same przez siê. Emocjonaln¹ gratyfikacj¹ dla grupy przyjació³ robi¹cych
co wspólnie  modl¹cych siê, podejmuj¹cych dzia³ania charytatywne, pij¹cych herbatê, bior¹cych udzia³ w pogawêdce czy wybieraj¹cych siê na wycieczkê  jest przyjemnoæ czerpana z ³¹cz¹cej ich wiêzi. Mniej wa¿ne jest, co siê robi, a satysfakcjê
przynosi sama wspólnota dzia³ania. Prze¿ycia te  zdaniem Petera Blaua  chocia¿
nie s¹ zbyt g³êbokie, daj¹ zadowolenie wszystkim uczestnikom interakcji. Tym bardziej, ¿e nie ponosz¹ oni specjalnych kosztów, poza tym, ¿e powiêcaj¹ na ni¹ pewien czas i rezygnuj¹ chwilowo z innych mo¿liwoci (Blau 1992: 231-232).
( ) naszym celem g³ównym jest, ¿ebymy by³y razem raz w tygodniu, ¿ebymy sobie wymieni³y serdecznoci, ¿ebymy siê spotka³y, ¿ebymy siê sob¹ pocieszy³y, opowiedzia³y, co siê zdarzy³o w ci¹gu tego tygodnia, po prostu ze sob¹ poby³y, da³y sobie swoje towarzystwo, swoj¹ ¿yczliwoæ, swoje zainteresowanie sob¹.
Bo wiele z nas to s¹ osoby samotne, bo dzieci s¹ w wiecie, bo ma³¿onek ju¿
w niebie. Tak¿e to bycie razem w takiej bardzo serdecznej atmosferze jest ( ) podstawowym walorem naszych spotkañ. [klub seniora]
„(…) (wspólnota) daje takie dowiadczenie bycia osob¹ potrzebn¹, czy te¿ daje
potrzebê takiego naturalnego poczucia bezpieczeñstwa, zaspokojenia pewnych potrzeb emocjonalnych czy psychicznych, poniewa¿ w ma³ej grupie ludzie wspieraj¹
siê nawzajem w swoich problemach ( ) pomagaj¹ sobie nawzajem. [Koinonia Jan
Chrzciciel]
„(…) w dzisiejszych czasach, gdzie to tempo ¿ycia ( ) jest dosyæ takie szybkie, wszyscy gdzie gonimy, pêdzimy, a tutaj ( ) mo¿na tak troszeczkê siê wyciszyæ, znaleæ jakie takie ukojenie. No, na pewno pieni, które my piewamy nie
us³yszy siê w³¹czaj¹c radio, dlatego nasze pieni s¹ wyciszaj¹ce I to chyba jest
najwa¿niejsze ( ) my pokazujemy, ¿e mo¿na mi³owaæ Boga, mo¿na siê odnaleæ
poprzez wyjcie z domu, w spotkaniu siê z innymi ludmi. To jest chyba dla osób
w naszym wieku bardzo, bardzo wa¿ne i to bym tak podkrela³a, ¿e ( ) przychodzimy z potrzeby nie tylko takiej wewnêtrznej religijnej, ale z potrzeby bycia z drugim
cz³owiekiem, ¿eby móc sobie nawzajem pomóc, wymieniæ siê dobrym s³owem, wesprzeæ kogo w potrzebie, a kiedy zamkniemy siê w domu, nie bêdziemy otwarci na
potrzeby naszych s¹siadów, to siê szybciej zestarzejemy. ( ) Dla mnie cenne jest
to, ¿e mogê siê modliæ i wiem, ¿e razem, ¿e nie jestem sama, ¿e to, ¿e nie jestemy
w tym momencie w kociele, w du¿ej grupie, tylko ka¿dy u siebie w domu, ale
wiem, ¿e ja siê modlê za kogo, a kto te¿ modli siê za mnie”. [chór kocielny]
Wymiana zainicjowana podczas spotkania trwa po jego zakoñczeniu, bêd¹c ród³em pozytywnych emocji przez d³u¿szy okres, do nastêpnego spotkania.
„(…) jak przychodzi niedziela, to ju¿ czujê tak¹ potrzebê, ¿e jestemy razem we
wspólnocie ( ) jak cz³owiek ma jaki do³ek psychiczny, to mo¿na siê podbudowaæ,
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poprosiæ o jak¹ modlitwê wstawiennicz¹, ¿e siê pomodl¹. ¯e piewamy, ¿e czas
razem spêdzimy. No i to w zasadzie najwa¿niejsze jest… no bo taka… taka jednoæ… z innymi ludmi. Ka¿dy to odczuwa tak”. [Wspólnota Lew Judy]
Wymiana niekiedy obejmuje sytuacje, w których zasobem, jaki jednostka przynosi ze sob¹, wchodz¹c do grupy, s¹ emocje negatywne. Powinny one zostaæ wyeliminowane lub st³umione podczas spotkania. W przypadku dwóch ostatnich wypowiedzi rozmówcy zak³adaj¹, ¿e partnerzy interakcji z pewnoci¹ wyzbêd¹ siê negatywnych uczuæ, z którymi przyszli, i wzbudz¹ w sobie oczekiwane emocje lub
przynajmniej w przekonuj¹cy sposób je oka¿¹. Tak wiêc wymiana ma tu postaæ emocje (pozytywne) antycypowane – emocje (pozytywne) aktualnie okazywane.
b) pozytywne emocje mog¹ byæ otrzymywane w zamian za inne dobra, np.
wk³ad wnoszony w ¿ycie grupy – pe³nienie okrelonej funkcji, dzia³ania na rzecz innych cz³onków grupy lub osób spoza niej, wype³nianie powierzonych obowi¹zków.
Na pytanie o powód uczestnictwa w dzia³aniach wspólnoty jedna z osób odpowiada: „(…) mo¿e na tej zasadzie, kto musi siê zaj¹æ tym. A ¿e to ( ) nie sprawia
takiego k³opotu… Chocia¿ teraz ju¿ w zwi¹zku z tym, ¿e jestem po operacji, bardzo
powa¿nej, bo mam wymianê biodra, to ( ) jest mi trochê ciê¿ko, ale kole¿anki
pomagaj¹. No i jest to taka, taka solidarnoæ, tak… ( ) jak jestemy, to jestemy
wspólnie. A ksi¹dz w³anie nale¿y do tych, ¿e, ¿e jest bardzo taki, no… wnikliwy,
ka¿dego zapyta, co mu tam dolega ( ) jak kto nie przyjdzie, to zaraz pyta ( ) co
siê sta³o, czy nie jest chory, czy ten. To te¿ takie, takie mi³e jest w takim gronie byæ,
prawda. No i to, ¿e siê modlimy, ¿e jest ten obowi¹zek, ¿e mam… takie odczucie
w³anie ( ) [¯ywy Ró¿aniec]
Lider ¯ywego Ró¿añca  ksi¹dz  podkrela istotnoæ poczucia bycia potrzebnym w ¿yciu seniorów: Szczególnie wa¿ne jest to ( ) ¿eby poczuli siê potrzebni.
Bo czêsto jest tak, ¿e ( ) w domu tam z nimi nikt ju¿ nie chce rozmawiaæ, oni sami
czuj¹ siê niepotrzebni ( ) Ojciec wiêty kiedy powiedzia³ tak w³anie do ludzi
starszych w jesieni ¿ycia: «Pamiêtajcie, ¿e gdyby wam inni mówili, ¿e jestecie nikomu niepotrzebni, to pamiêtajcie, ¿e jest kto, kto was potrzebuje  Pan Bóg, Koció³ i ja jako papie¿». Wiêc mylê, ¿e takim wa¿nym elementem jest w³anie to,
¿eby oni poczuli siê odpowiedzialni i potrzebni. Odpowiedzialni za Koció³, za innych ludzi i te¿ za siebie? No te¿ za swoich bliskich. ¯e to jest w³anie takie
odczucie w nich, ¿e s¹ komu potrzebni”. [¯ywy Ró¿aniec]
Poczucie obowi¹zku wobec blinich jest motywacj¹ do dzia³ania dla innej osoby: „(…) w czasach, kiedy wielu ludzi cierpi z powodu samotnoci i nie zna nikogo,
z kim mogliby spêdziæ czas w spokoju i mi³ej rozmowie, nasza wspólnota jest dla
nich nieocenionym dobrem Nie wszyscy mog¹ dotrzeæ ( ) do kocio³a z powodu swoich problemów zdrowotnych i takie osoby po prostu z utêsknieniem,
hmm, czekaj¹ na nasze przyjcie Ja osobicie w swojej Ró¿y mam dwie takie
osoby, które regularnie co miesi¹c odwiedzam, i które czekaj¹ ju¿ z wielk¹ radoci¹
na moje przyjcie. Rozmawiamy wtedy o tym, co dzieje siê w danej Ró¿y czy danym Kociele, kiedy jest jaka tam msza zamówiona. Rozmawiamy o problemach
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danej osoby, pocieszamy ich, dodajemy otuchy i jest im wtedy po prostu l¿ej,
utwierdzamy ich w tym, ¿e w³aciwie ich ofiara, ich ( ) niemo¿noæ przyjcia do
kocio³a Mo¿e nierzadko w³anie jakie tam dolegliwoci bólowe s¹ po prostu
najwiêkszym naszym skarbem. One w³anie przez tê modlitwê, przez to cierpienie
tak jak powiedzia³ papie¿ po prostu najwiêcej ³ask uzyskuj¹ dla nas, a my siê
równie¿ za nich modlimy. [¯ywy Ró¿aniec]
Emocje s¹ koniecznym elementem pe³nienia konkretnych funkcji, które cz³owiek przyjmuje na siebie w chwili przystêpowania do wspólnoty „(…) my jestemy
siostrami i braæmi nie tylko z nazwy tak jak na pielgrzymce: siostra, brat pielgrzymkowy, potem bye, pielgrzymka siê koñczy i siê nie znamy ( ) gdy wstêpujemy ( )
kap³an do nas mówi: «Zapraszam ciê do radosnego pe³nienia funkcji kap³añskiej,
prorockiej, apostolskiej. ¯yj z nami w mi³oci, a Bóg w pokoju niech bêdzie z tob¹».
«¯yj z nami w mi³oci» to nie s¹ puste s³owa. W tej Fraterni jest mi³oæ wzajemna,
któr¹ rozlewamy na zewn¹trz, tak, ¿eby by³o wiadomo, jak to mówiono o chrzecijanach, «patrzcie, jak oni siê mi³uj¹». I te wiêzi, to ju¿ jest sprawdzone, ja ju¿ jestem
26 lat w zakonie. Te wiêzi s¹ w wielu wypadkach silniejsze ni¿ wiêzi rodzinne.
[Fraternia B³ogos³awionego Czes³awa]
c) po¿¹dane (pozytywne) emocje mog¹ pojawiaæ siê przy okazji uczestnictwa w grupie, dziêki mo¿liwociom, jakie daje grupa: sposobnoæ do rozmowy,
swobodnego wypowiadania siê, status spo³eczny, bycie poinformowanym, np. o lokalnych sprawach, transcendencja (przekraczanie samego siebie – modlitwa). Uczestnictwo w strukturach zwi¹zanych z religi¹ stanowi odpowied na przemiany spo³eczne, które sprawiaj¹, ¿e ryzyko i niepewnoæ staj¹ siê wszechobecne, nie oszczêdzaj¹c pozycji cz³owieka starszego. Sankcjonowane przez kulturê i rodowisko
tradycyjne nakazy obyczajowe trac¹ obowi¹zuj¹c¹ moc na rzecz norm indywidualistycznych podporz¹dkowanych emocjom, osobistemu poczuciu odpowiedzialnoci, indywidualnej akceptacji okrelonych zasad moralnych. Uczucia za nie
tworz¹ stabilnego fundamentu dla relacji rodzinnych, przebiegaæ mog¹ wielk¹ skalê od mi³oci do wrogoci, a cz³onkowie rodziny nie s¹ zobowi¹zani do odczuwania zobowi¹zañ wobec seniorów. Odrzucenie ze strony najbli¿szej rodziny oznacza dla starszej osoby utratê wiêzi spo³ecznych w sytuacji, gdy nawi¹zanie nowych staje siê coraz trudniejsze (Rembowski 1984: 10-11). Organizacje, ruchy
i wspólnoty religijne s¹ miejscem, gdzie szuka siê wsparcia w trudnych sytuacjach.
Uzyskiwana pomoc ma przede wszystkim charakter religijny, np. wsparcie modlitewne, a uczestnictwo w nich poprawia sytuacjê starszych osób pod wzglêdem
emocjonalnym.
„(…) tutaj starsi ludzie maj¹ pomoc. Oni maj¹ z kim porozmawiaæ, nie za³amuj¹ siê, w depresji nie s¹, maj¹ to pocieszenie, po prostu im siê pomaga ( ) w³anie
t¹ rozmow¹, tak¹ mi³oci¹, ciep³em, tym sercem takim ( ) I to naprawdê dlatego
oni przychodz¹, bo na przyk³ad jak siê pomodlimy, dzielimy siê s³owem Bo¿ym,
ka¿dy opowiada, a mia³am taki dzieñ, a to mi siê tak nie powiod³o, a to tak. A my
mówimy, tak, jest problem i ten problem jest rozwi¹zany przez modlitwê ( )
[Wspólnota Krwi Chrystusa]
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„(…) jest du¿o takich, którzy ( ) chc¹, ale przychodz¹ g³ównie ( ) bo maj¹
problemy swoje ¿yciowe, domowe. To jest normalne. I przychodz¹, ¿eby ( ) jakie
porady , ¿eby t¹ drog¹ pomoc otrzymaæ, czy w modlitwie, czy poradziæ siê ( ) To
g³ówne zaanga¿owanie starszych w te sprawy, ¿e oni siê czuj¹ w domu osamotnieni.
Niektórzy przychodz¹, skar¿¹ siê, ¿e ten pijak ( ) matkê tam wygania ( ) Nie wie,
gdzie szukaæ ratunku i przychodzi tutaj, przychodzi tu do kocio³a. Przede wszystkim modli siê ( ) [Stra¿ Honorowa Serca Jezusowego]
„(…) jestem osob¹ wierz¹c¹ i wierzê, ¿e modlitwa potrafi zdzia³aæ cuda, przekona³am siê ju¿ nie raz w swoim ¿yciu, jak du¿o mo¿na wyprosiæ ³ask za pomoc¹ modlitwy W ¿yciu spotyka nas bardzo du¿o przeciwnoci i trudnych chwil, w których my, jako s³abi ludzie po prostu, nie umiemy sobie poradziæ z tym wszystkim.
I wierzê, to znaczy wiem, ¿e kiedy zaczynam siê modliæ, moje problemy staj¹ siê
jak gdyby l¿ejsze. Jest mi wtedy ³atwiej, mam nadziejê i wstêpuje we mnie spokój,
¿e Pan Bóg wys³ucha mnie. A je¿eli nie, to przynajmniej pomo¿e mi jako rozwi¹zaæ jako te moje problemy (…)” [¯ywy Ró¿aniec]
Odpowied na pytanie, dlaczego osoba starsza uczestniczy w klubie seniora,
mo¿e mieæ postaæ: „(…) powód chyba tylko jeden – ¿eby nie byæ sam¹ w domu,
¿eby co robiæ miêdzy ludmi. Jest co prawda dalsza rodzina, ale ka¿dy ma swoje
zajêcia. No, moje kole¿anki w moim wieku maj¹ ju¿ wnuków czy prawnuków, ja
wolê przyjæ tutaj, mamy jakie zajêcia i to mi bardzo odpowiada, bardzo siê cieszê,
¿e mogê tutaj co robiæ. [klub seniora]
„(…) jest to oderwanie siê od codziennego, codziennych obowi¹zków, wyjcie
z domu, spotkanie siê poza domem z ludmi z s¹siedztwa tak naprawdê, bo nasza
parafia nie jest jak¹ wielk¹ parafi¹ i my spotykalimy siê w sklepie, na chodniku
i bylimy anonimowi. W tej chwili spotykaj¹c siê w chórze, wiemy o sobie wiêcej
i nie miniemy siê na chodniku, mówi¹c tylko dzieñ dobry, zawsze zamienimy parê
s³ów. I to nas bardzo zbli¿a i takie, takie spotkania s³u¿¹, przyczyniaj¹ siê do ( )
zacienienia wiêzi miêdzy nami. Po prostu czujemy tak¹ potrzebê przynale¿enia do
kogo, do czego. [chór kocielny]
Fakt uczestnictwa w organizacji religijnej zmienia relacje s¹siedzkie, które
z s¹siedztwa utajonego przeradzaj¹ siê w wiê o charakterze wspólnotowym. Rodzi
to pozytywne emocje, w szczególnoci poczucie przynale¿noci.
Osoby, które wczeniej ( ) nie mia³y co zrobiæ z wolnym czasem, bo by³y
albo zamkniête w domu, albo przesiadywa³y na ³aweczkach pod blokami, znalaz³y
swoje miejsce i czuj¹ siê rzeczywicie tutaj bardzo dobrze. Wczoraj by³o spotkanie przed wakacjami, panie zmartwi³y siê, co bêd¹ robi³y przez dwa miesi¹ce
i wymyli³ymy, ¿e zrobimy jaki wyjazd integracyjny, gdzie na ³ono natury ( )
Jednej pani zmar³ m¹¿ i nie mog³a siê odnaleæ, a u nas siê jako odnalaz³a. Co
warte podkrelenia, ¿e w nied³ugim czasie uda³o nam siê stworzyæ wspólnotê.
Wspólnotê zatroskan¹ o siebie ( ) która jak kogo nie ma, to zaraz zabiega o to,
¿eby siê dowiedzieæ, co siê sta³o. I to jest chyba bardzo wa¿ne. [Apostolstwo
Modlitwy]
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Niekiedy pojawiaj¹ce siê pozytywne emocje mog¹ zaskakiwaæ, dzieje siê tak
zw³aszcza wtedy, gdy s¹ wywo³ane przez sprawy, zdarzenia czy zjawiska wczeniej pozostaj¹ce poza obszarem zainteresowania uczestników. Animatorka parafialnego klubu seniora tak opisuje swoje zdziwienie: „(…) siê zdziwi³am, bo
ludzie, którzy wydawa³oby mi siê, ¿e s¹ po prostu takie takie sko³owane, ¿e
( ) przez to swoje ¿ycie ( ) zmarnowani, zmêczeni I super na przyk³ad reaguj¹ na takie artystyczne wyzwania. I pomyla³am sobie, ¿e ( ) nieraz kto
odkryje na przyk³ad nawet w takim wieku, ¿e po prostu lubi kabaret albo ( )
pantomimê ( ) [klub seniora]
Ja na ró¿nych pielgrzymkach uczestniczê w ró¿nych sytuacjach, przecie¿ ja
pó³ Europy zwiedzi³em. Ale takiego nastroju, takiej pogody ducha, takiej jakiej
¿yczliwoci, jaka jest na pielgrzymkach Radia Maryja, to nie zazna³em na innych
pielgrzymkach ( ) Naprawdê, ¿e s¹ ¿yczliwi, to nas bardzo scala, to nam siê podoba, ¿e jaka grupa pozdrawia mnie ( ) my tam odnajdujemy wspólnych znajomych,
siê poznajemy, rozmawiamy. I ten umiech, radoæ, ¿yczliwoæ To nam bardzo
potrzebne na co dzieñ, czego my mo¿e na co dzieñ tak nie mamy ( ) [Ko³o Sympatyków Radia Maryja]
d) praca emocjonalna w zamian za uczestnictwo – do osób uczestnicz¹cych
w badanych strukturach kierowane s¹ oczekiwania zwi¹zane z okazywaniem odpowiednich uczuæ. Chodzi tu o redukcjê emocji negatywnych oraz wytworzenie dyspozycji do okrelonych uczuæ w zamian za mo¿liwoæ uczestnictwa w grupie. Jednym z obszarów jest kolektywna praca emocjonalna obejmuj¹ca wzajemne relacje
w grupie, której podstaw¹ jest unikanie konfliktów i nieporozumieñ. Drugi stanowi
indywidualna praca nad emocjami skierowana na wytworzenie w sobie konkretnych
dyspozycji emocjonalnych, na przyk³ad znacznie wy¿szego ni¿ charakterystyczny
dla ogó³u spo³eczeñstwa stopnia otwartoci.
„(…) jak zauwa¿y³am to ta wspólnota jest silna. To znaczy silna wiar¹ jest, robi
co wspania³ego, co dobrego. Tu nie ma, nie mo¿e byæ nienawici ( ) u nas musi
byæ mi³oæ ( ) Przede wszystkim mi³oæ, pokora i przebaczenie. To musimy zawsze mieæ, ¿e czasem nie mamy racji, nieraz trzeba zmilczeæ, wejæ na dialog, prowadziæ rozmowê, nie narzucaæ nikomu nic, po prostu staraæ siê daæ dobry przyk³ad
swoj¹ postaci¹, swoj¹ wypowiedzi¹, swoj¹ czujnoci¹, swoj¹ pomoc¹ i to w³anie
dzia³a ( ) [Wspólnota Krwi Chrystusa]
„(…) Przede wszystkim [uczestnictwo w dzia³aniach grupy  S. G.] daje nam
wzrost duchowy, wzrastamy duchowo, nie stoimy w miejscu. Ka¿de spotkanie daje
nam budowanie, ka¿de wiadectwo jest dla nas bogactwem. Wtedy gdy kto otwiera
siê we wspólnocie ( ) kto przychodzi z zewn¹trz, bo s¹ tacy ludzie i s¹ zaskoczeni, ¿e tak mo¿na powiedzieæ o sobie. Takie prywatne, takie tylko dla siebie, a kto
siê dzieli. Dowiadcza ten cz³owiek tej mi³oci Bo¿ej i tej wiêzi wspólnoty. Bo to
jak zdrowa rodzina, jest m¹¿, ¿ona, maj¹ swoje intymne sprawy, wspólnie dzieci
wychowuj¹ ( ) I my tutaj te¿ dowiadczamy ( ) tutaj we wspólnocie takiej relacji
osobistej, przede wszystkim osobistej ( )” [Odnowa w Duchu wiêtym]
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e) redukcja samotnoci odczuwanej przed przyst¹pieniem do grupy
Spotkania w ramach ruchów, wspólnot, stowarzyszeñ zwi¹zanych z religi¹ stanowi¹ powa¿n¹ pomoc w zmaganiach ludzi starszych z samotnoci¹, niezale¿nie od
jej rodzaju i przyczyn.
„(…) wyj¹tkowoæ mo¿e nie tej grupy, tylko tego typu dzia³añ szerzej, polega na
tym, ¿e ludzie samotni naraz zyskuj¹ poczucie jakiego bezpieczeñstwa, zyskuj¹ kole¿eñstwo, a czasami nawet prawdziw¹ przyjañ. To jest ( ) ta wartoæ najwa¿niejsza
( ) pozaprogramowa, ludzie siê spotykaj¹ ( ) Przyjecha³a osoba ( ) mówi: «Proszê
Pani, 30 lat temu wyjecha³am z Wroc³awia ( ) pracowa³am w Zgorzelcu. Wszystko mi
siê zawali³o, wróci³am do Wroc³awia, a tu nikogo nie ma. Moi s¹siedzi, moi znajomi
sprzed 30 lat rozpierzchli siê w ¿yciu, zosta³am sama jak palec». Naraz taki cz³owiek
dostaje program, wie, gdzie ma przyjæ ( ) wie, ¿e siê mog¹ spotkaæ, wie, ¿e mo¿e
opowiedzieæ o sobie, ¿e uzyska poradê, a mo¿e w tej samotnoci bardzo wa¿ne, ¿e jak
chce pójæ do opery, to siê umówi z kilkoma innymi ludmi ( ) ¿e w ogóle przestaje
byæ sam, to jest ( ) jakby najwa¿niejsza wartoæ chyba ( ) Bo to wszystko, co ja
próbujê, ¿eby mia³o wartoæ autentycznego szkolenia ( ) angielskiego, komputerów
i tak dalej, to jest kwestia bardzo wa¿na dla tych ludzi 55-60, którzy jeszcze s¹ aktywni,
którzy jeszcze de facto mogliby pracowaæ ( ) Po prostu dziêki temu zdobêdzie jeszcze
pracê na piêæ godzin tygodniowo i poprawi jeszcze swój bud¿et, a i zyska nowe rodowisko ( ) Ale jest to najwa¿niejsze ( ) poczucie bezpieczeñstwa. Takiego bezpieczeñstwa psychicznego po prostu w organizacji swego ¿ycia. [klub seniora]
Dla wiêkszoci to [najwa¿niejsza  S. G.] jest wspólna modlitwa, ale równie¿
wa¿ne jest to, ¿e siê spotykamy ( ) id¹c do kocio³a, kiedy wchodzi³am na przyk³ad na niedzieln¹ mszê wiêt¹ i wychodzi³am, a teraz zawsze siê kogo spotka,
porozmawia siê, zapyta, co u niego. Ludzie starsi, emeryci, oni s¹ w wiêkszoci
sami, a na tych spotkaniach ( ) czuj¹, ¿e s¹ ze sob¹ we wspólnocie. No, nie s¹ tacy
osamotnieni. Na spotkaniach opowiadamy sobie, co siê dzieje u nas w ¿yciu, o narodzinach wnuków, modlimy siê za osoby chore z naszych rodzin. I ci ludzie czuj¹ siê
bardziej potrzebni. [Wspólnota Krwi Chrystusa]
Ze wzglêdu na rolê, jak¹ odgrywa samotnoæ w ¿yciu starszych ludzi, powiêcê
temu zjawisku nieco wiêcej miejsca w osobnym podrozdziale.

4. SAMOTNOÆ
Samotnoæ jest emocj¹, która w najwiêkszym stopniu zaprz¹ta uwagê seniorów.
Jak zauwa¿a Józef Rembowski (1992: 15-16), nie jest ona domen¹ wspó³czesnoci,
a wzmianki o samotnoci odnajdujemy na kartach Nowego Testamentu i w mitologii
greckiej: ¿ycie izolowanej jednostki ilustruje mit Prometeusza przykutego do ska³y Kaukazu czy opowieci o Achillesie, Odyseuszu i Edypie. Wynikaj¹ce z niej cierpienie dotyka ukrzy¿owanego Chrystusa. Pojêcia samotnoci, izolacji, osamotnienia wystêpuj¹
w twórczoci encyklopedystów, filozofii egzystencjalnej czy psychoanalizie  samotne
zmaganie siê z popêdami u Freuda, zdominowanie przez kulturê wed³ug Fromma.
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Samotnoæ uwa¿a siê za powa¿n¹ dolegliwoæ wieku starszego, a nawet chorobê cywilizacyjn¹, która wywo³uje negatywne konsekwencje psychiczne i zdrowotne.
Towarzysz¹cy temu uczuciu przykry stan zniechêcenia do ¿ycia i kontaktów
z ludmi ³¹czyæ siê mo¿e z cierpieniem, zmianami osobowoci i zachowaniami wyniszczaj¹cymi (Olejnikowa 2005: 90).
Czêsto odró¿nia siê samotnoæ od osamotnienia. Jan Szczepañski ujmuje te emocje jako dwie ró¿ne postacie ludzkiej egzystencji, którym towarzyszy odmienne wartociowanie. Samotnoæ jest koncentracj¹ na swoim wewnêtrznym wiecie, zdolnoci¹ do dialogu z sob¹ samym, wiadomoci¹ motywów i uczuæ, jakie nami rz¹dz¹.
Osamotnienie natomiast ze wzglêdu na brak komunikacji z innymi, przypomina
mieræ. Lêk przed osamotnieniem jest progiem lêku przed milczeniem ostatecznym
( ) Osamotnienie jest prze¿ywaniem czasu w jego czystej postaci i uwiadomieniem sobie, ¿e jest on bez formy, bez barwy, bez treci i kiedy nie zape³niaj¹ go nasze
dzia³ania, ani nasze myli, uczucia czy d¹¿enia, kiedy nie zape³niaj¹ go obserwowane
czy odczuwane i wspó³grane dzia³ania, myli, uczucia i d¹¿enia innych  czas jest
tylko przemijaniem, bezsensem, pustk¹. W osamotnieniu s³yszymy tylko tykanie zegara, kiedy ju¿ niczego nie zwiastuje oprócz umierania (Szczepañski 1988: 21).
Niektórzy badacze wskazuj¹ na trudnoci wyranego odró¿nienia osamotnienia
od samotnoci (Dubas 2000: 110-125). W opinii Rembowskiego, samotnoæ jest nieprzyjemnym uczuciem, które towarzyszy stanom braku zgodnoci miêdzy oczekiwaniami a rzeczywistymi mo¿liwociami. W tym z³o¿onym dowiadczeniu jednostka uwiadamia sobie fakt, ¿e znajduje siê w stanie izolacji od innych ludzi i gdyby
nawet bardzo tego pragnê³a, nie ma mo¿liwoci dzia³ania na ich korzyæ (1991: 33).
Znaczenie terminu samotnoæ nie jest ostre. Z jednej strony, osoba samotna mo¿e
nie odczuwaæ osamotnienia, z drugiej  ten, kto dowiadcza osamotnienia, nie zawsze jest sam, uczucie to mo¿e siê pojawiæ tak¿e w licznej rodzinie (Stochmia³ek
2005: 31).
W zebranym przez mnie materiale pojêcie osamotnienia wystêpuje wyj¹tkowo.
Rozmówcy pos³uguj¹ siê terminem samotnoæ, maj¹c jednak na myli stan bli¿szy
osamotnieniu w rozumieniu Szczepañskiego. W opinii tego autora termin samotnoæ
ma pozytywne zabarwienie, jest warunkiem spe³nionego ¿ycia, osamotnienie za to
taki rodzaj bycia samemu, który szczêliwe ¿ycie uniemo¿liwia, dlatego wi¹¿e siê
z tym zjawiskiem negatywne wartociowanie.
Obraz samotnoci, jaki wy³ania siê ze zgromadzonych wywiadów, jest skoncentrowany na samotnoci emocjonalnej, spo³ecznej i egzystencjalnej. Samotnoæ emocjonalna oznacza brak bliskich i g³êbokich relacji, cis³ej personalnej i intymnej wiêzi z drug¹ osob¹, na przyk³ad wskutek wdowieñstwa czy porzucenia przez partnera,
samotnoæ spo³eczna za wystêpuje w sytuacji braku sieci spo³ecznych powi¹zañ, co
dotyczyæ mo¿e osób, które z rozmaitych przyczyn znalaz³y siê w nowym dla siebie
otoczeniu.
W rozmowach pojawia siê egzystencjalny wymiar samotnoci, w którym dowiadcza siê stanu odseparowania jako warunku sine qua non ludzkiego istnienia.
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W takim rozumieniu samotnoæ jest trwa³ym elementem kondycji ludzkiej, który
choæ bolesny, odznacza siê kreatywnoci¹ (Rembowski 1992: 26). Tego rodzaju samotnoæ wi¹¿e siê z przekonaniem o istnieniu trwa³ej bariery miêdzy ja a wiatem 
nikt inny nie mo¿e odczuwaæ naszych myli, odbieraæ naszych uczuæ, wobec niektórych zdarzeñ cz³owiek zawsze pozostaje sam.
Seniorzy nie szukaj¹ przyczyn, które wywo³a³y ich osamotnienie  minionych
zdarzeñ, podjêtych niegdy decyzji, szczêliwych czy b³êdnych, zbiegów okolicznoci. Zastanawiaj¹c siê nad ród³ami odczuwanych dzi uczuæ, odnajduj¹ je w diagnozie wspó³czesnej cywilizacji: jeli wiêc samotnoæ ma przyczyny, to s¹ nimi zjawiska spo³eczne, a nie indywidualne koleje ¿ycia, cechy charakteru czy zachowania.
Trudno w tych okolicznociach mówiæ o osobistej odpowiedzialnoci  cz³owiek
odczuwa osamotnienie, bo takie s¹ czasy, w których ¿yje. Samotnoæ jest losem, nie
wyborem. Dlatego nie da siê jej ca³kowicie pozbyæ, mo¿na co najwy¿ej próbowaæ
siê przeciwstawiæ:
„(…) wa¿ne jest to, ¿e ludzie chc¹ byæ ze sob¹, ¿e chc¹ siê spotykaæ, ¿e chc¹
wyjæ z domu. Dla mnie to jest wa¿ne, bo teraz wiat jest taki, ¿e ka¿dy siê zamyka
w swoim obejciu, w swoim domu ( ) Czasami s¹siad nie wie, ¿e drugi obok umar³,
prawda? A to jest takie fajne, ¿e panie troszcz¹ siê o siebie, przyprowadzaj¹ takie
panie ( ) starsze, które ju¿ rzadko przychodz¹, bo z racji wieku. Zapraszaj¹ inne
samotne osoby z osiedli na swoje spotkania czy jak gdzie wyje¿d¿aj¹. Po prostu
ludzie chc¹ byæ ze sob¹. To jest wa¿ne. [klub seniora]
Samotnoæ ludzi starszych traktowana jest przez nich samych jako trwa³y i oczywisty element rzeczywistoci. Mniej lub bardziej otwarcie przyjmuj¹ za³o¿enie, ¿e
nie mo¿na siê jej pozbyæ przez eliminowanie powodów, gdy¿ równa³oby siê to walce o zmianê wiata. Podejmuje siê po prostu rodki zaradcze. Mog¹ to byæ praktyki religijne, które sprawuje siê indywidualnie, w dowolnym czasie i wybranym
miejscu.
„(…) kto siê lubi modliæ, kto lubi w³anie tê drogê tak¹, która mu daje jakie
wyzwolenie od tego szumu, od reklam, od tego wiata ( ) Ja osobicie te¿, dla
mnie to jest najszczêliwsza godzina, jak mogê sobie w pokoju uklêkn¹æ przed obrazem, po prostu siê pomodliæ. To mi daje takie jakie wyciszenie i najlepszy antybiotyk na dzisiejsze czasy. [¯ywy Ró¿aniec]
Niekiedy s¹ to dzia³ania zinstytucjonalizowane, zobowi¹zania przyjmowane
z inspiracji Kocio³a, na przyk³ad kiedy duszpasterz lub wiecki lider ruchu czy
wspólnoty zaleca podjecie konkretnych dzia³añ na rzecz innych: W tym miesi¹cu
kierunek zosta³ obrany, ¿eby odwiedzaæ ( ) swoje kole¿anki i kolegów, którzy pozostaj¹ w domach ze wzglêdu na stan zdrowia ( ) i ka¿da musi odwiedziæ co najmniej jedn¹ kole¿ankê. To jest w ramach akcji takiej charytatywnej”. [Wspólnota
Czcicieli Cudownego Medalika]
Istotnym czynnikiem pomocnym w uporaniu siê z samotnoci¹ przynajmniej na
pewien czas jest prze¿ycie religijne, a za szczególnie wartociowe uznaj¹ uczestnicy
„(…) dowiadczenie ¿ywego Boga i to, ¿e ludzie dowiadczaj¹ sensu i celu swojego
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¿ycia ( ) ¿e mog¹ czuæ siê spe³nieni, ¿e w jaki sposób ucz¹ siê prze¿ywaæ samotnoæ. Jeli chodzi o osoby starsze, to sam ten proces przechodzenia do nowego ¿ycia
z Panem Bogiem, ¿e ludzie ucz¹ siê te¿ dowiadczaæ w pe³ni swojego ¿ycia, wychodziæ z ró¿nych problemów, uzale¿nieñ, na³ogów ( ) A przede wszystkim to, ¿e odnajduj¹ sens i cel ¿ycia w Bogu. Nawi¹zuj¹ nowe relacje, przyjanie. Wychodz¹
z ró¿nych chorób, depresji ( ) jedna tutaj te¿ pani powiedzia³a, ¿e nie da³aby sobie
za ¿adne skarby odebraæ tego pokoju, który dowiadcza w Bogu. Tutaj w³anie nauczy³a siê prze¿ywaæ, dowiadczaæ ( ) Tak¿e to bardzo ró¿ne rzeczy s¹, u ka¿dego
indywidualnie, ale to wszystko prowadzi do dowiadczenia Boga, ¿ywego Boga
w ¿yciu. [Koinonia Jan Chrzciciel]
„(…) dla mnie jako cz³owieka wierz¹cego najbardziej wartociowe jest w³anie
to zwrócenie siê do Boga, do Pana Jezusa, oddanie jego opiece i odczucie tej opieki,
tej mi³oci Bo¿ej. To jest chyba najbardziej wartociowe. [Apostolstwo modlitwy]
„(…) bardzo prze¿y³am mieræ mamy. Jad¹c na rekolekcje, (…) zda³am sobie
sprawê, ¿e ja nie ( ) okaza³am swojej mamie tyle mi³oci. Sk¹d mog³am mieæ tê
mi³oæ, kiedy ja nie prosi³am o ni¹. Bóg kocha ka¿dego, ale Jego trzeba te¿ prosiæ
o mi³oæ. Ja przez 5 dni prosi³am o mi³oæ, ja wyró¿nia³am ludzi: ten mo¿e taki, ten
nie taki, ten, ten i ten to, ten tamto. To ja jad¹c na rekolekcje, tam by³o wystawienie Najwiêtszego Sakramentu przez ca³¹ noc i ja wychodzi³am z salki i klêcza³am i wo³a³am o t¹ mi³oæ, mi brakowa³o tej mi³oci, ja sobie zda³am sprawê, ¿e
cz³owiek bez mi³oci mo¿e, no to czym jest ? [Odnowa w Duchu wiêtym]
„(…) parafia to jest organizm ¿ywy. Zawsze co siê tam dzieje, kto siê rodzi,
kto umiera, kto choruje. I my musimy byæ razem w tym cierpieniu, w tym smutku
danej osoby, musimy jej wspó³czuæ i byæ. Z kolei przy chorobie wspólnie modlimy
siê, wspólnie prosimy Boga ( ) bo to Bóg wobec ka¿dego z nas ma swój plan i go
realizuje konsekwentnie. Niemniej jednak nam wolno siê modliæ, wolno prosiæ, wolno wypraszaæ ³aski. I na pewno te ³aski s¹, bo je¿eli nie ma uzdrowienia cielesnego,
to jest uzdrowienie duchowe, mo¿e nawet lepsze. No bo w koñcu musimy kiedy
odejæ z tego wiata. [Ko³o Sympatyków Radia Maryja]
Organizacje, ruchy i wspólnoty religijne pozwalaj¹ radziæ sobie z samotnoci¹
egzystencjaln¹, emocjonaln¹ i spo³eczn¹  zaspokajaj¹c potrzeby duchowe, odpowiadaj¹ na oczekiwania „(…) przede wszystkim te duchowe, które maj¹ wp³yw na
psychikê ( ) cz³owieka. No i te¿ ( ) ¿e ten cz³owiek nie jest sam ( ) wiêc mo¿e
liczyæ na jak¹ pomoc, na zainteresowanie innych. Du¿¹ role odgrywa tu ksi¹dz
moderator, który te¿ wszystkich zna ( ) mo¿e udzieliæ tej pomocy jakiej duchowej
( ) wsparcia w jakich trudnych chwilach czy poleciæ innym, ¿eby to zrobili. I ci
ludzie nie czuj¹ siê ( ) samotni. To jest bardzo wa¿ne. [Apostolstwo Modlitwy]
Jedn¹ z przyczyn samotnoci, o której wspomina literatura przedmiotu, jest wiadomoæ zbli¿aj¹cej siê mierci (Stochmia³ek 2005: 38). Podobna intuicja znajduje
siê u Antoniego Kêpiñskiego. Uwa¿a on lêk przed samotnoci¹ za bliski lêkowi przed
mierci¹ i wynikaj¹cy ze spo³ecznej natury cz³owieka  izolacja od kontaktów spo³ecznych zagra¿a bowiem jego ¿yciu. Dlatego s¹dziæ mo¿na, ¿e samotnoæ równa
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siê mierci. Dlatego noc, gdy cz³owiek z koniecznoci staje siê samotny, kojarzy siê
czêsto ze mierci¹. mieræ jest snem wiecznym (1987: 90).
Spotkania grup, ruchów, wspólnot zwi¹zanych z religi¹ pomagaj¹ pozbyæ siê
lêku, poniewa¿ dostarczaj¹ uczestnikom zajêcia, a tak¿e przez sam fakt spotkania
z innymi, który umierza negatywne emocje. Ludzie starsi przychodz¹ tam, aby
„(…) wiêcej radoci mieli w ¿yciu. Jak siê s³yszy te problemy, [które – S. G.] ludzie
prze¿ywaj¹, boj¹ siê samotnoci, tak¿e to jest taka ucieczka, ¿eby tutaj w grupie
pobyæ, zapomnieæ o tym bólu w domu. Bo nie ma czym siê zaj¹æ, a tutaj przyjdzie
i kto jest nowy, mo¿na siê wypowiedzieæ, poopowiadaæ o sobie trochê, co boli, co
denerwuje, co kole, ¿e kto co tam powiedzia³, to jest po prostu okazja do porozmawiania”. [klub seniora]
„(…) rozmowa na tematy czy czytania, one kierunkuj¹ ( ) ku Bogu ( ) I to
jest pragnienie takie, bo ostatecznie nasze ¿ycie No tak kurczy nam siê ( )
a wiemy, jaka jest ostatecznoæ, wiecznoæ przed nami. Mylê, ¿e w tym kierunku,
ale bez przesady, bez jakiego nacisku, nic z tych rzeczy. Po prostu chodzi o ( )
takie godne, spokojne ¿ycie bez strachu, bez lêku. Bo jak siê spotykam, to ludzie
niektórzy w³anie zestresowani czy z powodu swojego wieku, czy jakiej choroby,
wpadaj¹ w taki lêk. Mylê, ¿e ( ) kontakt z innymi uspokaja cz³owieka i ¿eby taki
osi¹gn¹æ cel, to ju¿ jest bardzo ( ) du¿o ( ) Wystarczy wnieæ spokój do serca
cz³owieka, do duszy jego. To jest bardzo wa¿ne, bo naoko³o mamy pe³no stresów,
niepokojów: ( ) ceny nam rosn¹, ludzie siê denerwuj¹, bo emerytury s¹ niskie i jak
prze¿yæ? Ale pomalutku jako ich siê uspokaja i zawsze podnoszê ich na duchu,
¿eby raczej tak optymistycznie patrzeæ na ¿ycie ( ) Byæ z cz³owiekiem i nie pozwoliæ mu ( ) wpaæ w ( ) do³ki psychiczne ( ) bo mo¿na byæ cz³owiekiem biednym, ale ¿yæ sobie z podniesion¹ g³ow¹ i godnie. [klub seniora]
Te osoby, które przychodz¹, czekaj¹ na te spotkania. I to jest bardzo wa¿ne,
¿eby kontynuowaæ ( ) poniewa¿ s¹ anonimowi, s¹ nieznani ( ) mieszkaj¹ w tej
samej klatce, w tym samym bloku i mo¿e siê znaj¹ z widzenia. Albo siê nie znaj¹,
a mieszkaj¹ po 40, albo i 60 lat niektórzy. I nie zna s¹siadów. No i ludzie s¹ anonimowi, i oni s¹ samotni, bo w wiêkszoci s¹ samotni pod tym wzglêdem, ¿e ( ) ¿yj¹
tylko w rodzinie, nie maj¹ znajomych. Potrzeba im takich spotkañ. [Wspólnota
Czcicieli Cudownego Medalika]
Uczestnictwo w spotkaniach struktur zwi¹zanych z religi¹ dokonuje wy³omu
w samotnoci: starsze osoby powci¹gliwe w kontaktach, nastawione na lune zwi¹zki
z grup¹, uczestnicz¹ czasowo przynajmniej w dzia³aniach wspólnie z innymi, zmniejszaj¹c doznanie osamotnienia w sensie egzystencjalnym, emocjonalnym i spo³ecznym.

UWAGI KOÑCOWE
Jak wskazuj¹ rezultaty przeprowadzonego badania, uczestnictwo w spotkaniach
i dzia³aniach organizacji, ruchów, wspólnot i stowarzyszeñ zwi¹zanych Kocio³em
katolickim skutkuje odczuwaniem przez seniorów korzystnych efektów. Przede
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wszystkim jest to wychodzenie z domu i podejmowanie interakcji z innymi ludmi,
wspólne z nimi spêdzanie czasu, mo¿liwoæ zawarcia nowych znajomoci, wymiana
nie tylko pogl¹dów, ale i emocji. Praca emocjonalna wykonywana w zwi¹zku z t¹
aktywnoci¹ poprawia emocjonalny klimat, przyczyniaj¹c siê do poprawy jakoci
¿ycia seniorów. W powi¹zaniu z udzia³em w strukturach religijnych w ¿yciu badanych
osób wyst¹pi³y zjawiska zakwalifikowane jako wskaniki dobrej adaptacji psychospo³ecznej, do których za Zofi¹ Szarot¹ (2007: 141) zaliczam aktywnoæ, wysok¹ samoocenê, towarzyskoæ, emocjonalne ciep³o, duchow¹ równowagê, samodzielnoæ, optymizm. Jednoczenie dzia³alnoæ ta przyczynia siê do ograniczenia przejawów z³ej
adaptacji, jak biernoæ, konfliktowoæ, poczucie zagro¿enia i wyobcowania, smutek,
niepokój, niska satysfakcja ¿yciowa.
Uczestnictwo w tych strukturach jest jedn¹ z nielicznych strategii walki z osamotnieniem stosowanych przez rozmówców. Jak wczeniej pisa³am, samotnoæ nie zawsze jest taka sama, w dowiadczeniu badanych osób odró¿niæ mo¿na samotnoæ spo³eczn¹ od samotnoci emocjonalnej. Pierwsza z nich oznacza brak zaplecza spo³ecznego, druga wynika z braku satysfakcjonuj¹cych wiêzi emocjonalnych (Cichocka 2005:
56). Zarz¹dzanie emocjami nie ogranicza siê do sfery uczuæ jednostki, ale podobnie
jak zarz¹dzanie w wiecie organizacji zmierza do uzyskania panowania nad otoczeniem. Pojêcie zarz¹dzanie u¿yte w stosunku do tego rodzaju dzia³añ podkrela fakt, ¿e
zarz¹dzanie jest wêdrówk¹ przez chaos, prób¹ wnoszenia ³adu do nieuporz¹dkowanego wiata. W przypadku badanych osób przebiega ono w wiecie emocji i wymian
emocjonalnych, stanowi¹c odpowied na ró¿ne rodzaje samotnoci.
Konsekwencj¹ pracy emocjonalnej wykonanej w strukturach religijnych mo¿e
byæ motywacja do wspó³dzia³ania i zaufanie. W procesach komunikacji i transakcji
emocjonalnych powstaje pomostowy kapita³ spo³eczny, który pozwala zaanga¿owanym osobom czerpaæ korzyæ z troski i dobrego samopoczucia innych ludzi, a tak¿e
z kierowania do nich pozytywnych emocji i troszczenia siê o nich. Podobnie zreszt¹
d¹¿enie do unikania najbardziej dojmuj¹cej emocji negatywnej  samotnoci  stanowi ogromn¹ motywacjê do tworzenia trwa³ych sieci spo³ecznych i podejmowania
wspó³pracy.
Na zakoñczenie chcia³abym dodaæ jeszcze krótk¹ uwagê: jedn¹ z przyczyn niebagatelnej roli emocji w badanych przeze mnie strukturach mo¿e byæ ich feminizacja. Dzieciñstwo, m³odoæ i wiek dojrza³y dzisiejszych seniorów przypada³y na czas,
gdy role kobiety i mê¿czyzny by³y wyranie zarysowane i odró¿nione od siebie.
W podziale pracy modernistycznego spo³eczeñstwa sfera emocjonalna jako obszar
mo¿liwej i prawomocnej samorealizacji przypad³a kobietom. Dotyczy to zarówno
¿ycia rodzinnego, za które kobiety ponosi³y (i czêsto nadal ponosz¹) wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ, jak i zawodowego  za typowe zawody kobiece uchodzi³y takie,
które wymaga³y pracy emocjonalnej, jak pielêgniarka, nauczycielka czy sekretarka.
Nawet jeli przewa¿aj¹ca czêæ moich rozmówczyñ nie wykonywa³a tych zawodów,
to i tak podziela³a przekonania co do charakteru kobiecoci, traktuj¹c siebie co najwy¿ej jako wyj¹tek od regu³y.
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STRESZCZENIE
Przedmiotem zainteresowania autorki artyku³u jest udzia³ seniorów w dzia³aniach ruchów,
wspólnot, organizacji i innych struktur zwi¹zanych z Kocio³em w Polsce. Uczestnictwo w tych
strukturach wi¹¿e siê z okrelonym sposobem podejcia do emocji, a w analizie tego zjawiska zastosowano metaforê zarz¹dzania emocjami. Podkrela ona, ¿e traktowanie emocji nie jest automatyczne, nie zachodzi poza wiadomoci¹ czy odruchowo, ale uwydatnia aspekt wolicjonalny:
d¹¿enie do manipulowania, kontrolowania, sterowania emocjami  redukowania i eliminowania,
wywo³ywania ich i podtrzymywania.
Uczestnictwo w spotkaniach i dzia³aniach organizacji, ruchów, wspólnot i stowarzyszeñ zwi¹zanych z Kocio³em katolickim skutkuje odczuwaniem przez seniorów korzystnych efektów. Praca
emocjonalna wykonywana w zwi¹zku z t¹ aktywnoci¹ poprawia emocjonalny klimat ¿ycia seniorów, jest jedn¹ z nielicznych strategii walki z osamotnieniem stosowan¹ przez nich.

S³owa kluczowe
zarz¹dzanie emocjami, seniorzy, samotnoæ, ruchy i wspólnoty religijne

SUMMARY
The author of the article focuses on seniors participation in movements, communities, organizations and other structures related to the Catholic Church in Poland. Participation in these structures is
associated with a particular approach to emotions. In the analysis this phenomenon is described as
emotion management. The metaphor emphasizes that emotions are not treated automatically, they do
not happen unconsciously or spontaneously, but it highlights its volitional aspect: aiming at manipulating and controlling emotions – reducing and eliminating, evoking and feeding them.
Participation in meetings, organizations, movements, communities and associations related to
the Catholic Church in Poland results in positive effects for seniors. The emotional labour done in
connection with this activity improves the emotional climate of their lives being one of few strategies of their struggle with loneliness.

Key Words
emotion management, seniors, loneliness, religious movements and communities
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1. WSPÓ£CZESNOÆ  MIÊDZY WIATEM RZECZYWISTYM
A PRZESTRZENI¥ INTERNETU
Ludzkoæ wkracza dzi w nowy etap rozwoju cywilizacji  w erê spo³eczeñstwa
informacyjnego. Coraz powszechniejsza „teleinformatyzacja”, zarówno w skali mikro (dom, rodzina), jak i makro (globalna), zaczê³a wp³ywaæ na szereg aspektów
naszej egzystencji, m.in. na racjonalizacjê postaw i zachowañ spo³ecznych, wzrost
efektywnoci dzia³ania, u³atwienia w pracy i organizacji czasu wolnego, pobudzenie
wyobra¿eñ dziêki multimedialnym systemom i wirtualnej rzeczywistoci i w efekcie
na wzrost intensywnoci komunikacji miêdzyludzkiej.
Internet, stanowi¹cy swoisty znak czasu, jest czym wiêcej ni¿ technologi¹ przekazu, znajduj¹c¹ siê w fazie dynamicznego rozwoju. M. Hendrykowski podkrela,
¿e mamy tu do czynienia ze sfer¹ miêdzyludzkiego kontaktu, swoistym makrorodowiskiem, ekosystemem wielorakich wiêzi miêdzyludzkich, który umo¿liwia nawi¹zywanie i utrzymywanie ³¹cznoci oraz nieograniczony praktycznie przep³yw i wymianê gigantycznej iloci ró¿norodnych informacji (Hendrykowski 2005: 20)
Choæ wydawaæ siê mo¿e, ¿e przestrzeñ Internetu jest niematerialna, jednak¿e,
jako swoista agora s³u¿¹ca milionom u¿ytkowników do komunikowana siê, ma
ona wymiar bardzo konkretny i rzeczywisty – przede wszystkim w aspekcie spo³ecznym1.
1
Nie podejmujê w niniejszym artykule próby uporz¹dkowania terminów, pojêæ i koncepcji
odnosz¹cych siê fenomenu Internetu. Maj¹c wiadomoæ, ¿e Internet to nie tylko sfera World Wide
Web, oraz wiedz¹c, jak wiele kontrowersji wi¹¿e z takimi terminami, jak cyberprzestrzeñ, przestrzeñ wirtualna, Globalna Sieæ, e-rzeczywistoæ, online, offline i wielu innych zwi¹za-
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Korzystanie z szerokiego wachlarza mo¿liwoci, jaki stwarza Internet, powoduje, ¿e to, co realne zaczyna siê w ludzkim dowiadczeniu splataæ z tym, co wirtualne, tworz¹c zupe³nie nowy rodzaj rzeczywistoci, który wydaje siê kolejnym krokiem w kierunku opisywanej przez J. Baudrillarda hiperrzeczywistoci (Baudrillard
2005). Internet staje siê now¹ rzeczywistoci¹, która powoli zyskuje status pe³noprawnej przestrzeni spo³ecznej. Dowiadczenie zwi¹zane z poruszaniem siê w przestrzeni Internetu staje siê tak samo (lub nawet bardziej) wa¿ne i prawdziwe, jak ¿ycie w realnym wiecie. Wspó³czesny cz³owiek funkcjonuje zatem w dwóch równoleg³ych wiatach – real life, który stanowi przestrzeñ bezporednich interakcji oraz
e-rzeczywistoci, przestrzeni wirtualnej, do której mo¿na przenieæ siê za pomoc¹
komputera pod³¹czonego do Internetu. Ów równoleg³y, niekiedy alternatywny wobec realu e-wiat, staje siê dla wielu bardziej atrakcyjny ani¿eli codzienna egzystencja. Ten swoisty dualizm ujawnia siê szczególnie wyranie w ¿yciu wspó³czesnej m³odzie¿y, dla której komputery i wiat Internetu jest rodowiskiem naturalnym, przed³u¿eniem szko³y i podwórka, w którym funkcjonuj¹ na podobnej zasadzie,
o wiele bardziej swobodnie ni¿ ich rodzice (Stawiñska 2008: 239).
Internet staje siê przestrzeni¹, w której mo¿na realizowaæ te same rodzaje aktywnoci, co w wiecie realnym. W Sieci mo¿na komunikowaæ siê z innymi, wymieniaæ informacje, kupowaæ, uczyæ siê, relaksowaæ, a tak¿e w pewnym sensie spe³niaæ praktyki religijne. Znamienny jest fakt, i¿ dziêki poczuciu bycia anonimowym,
Sieæ stwarza szersze mo¿liwoci wielowymiarowego wyra¿enia w³asnej osobowoci, co powoduje, ¿e w cz³owieku narasta poczucie wp³ywu na budowanie w³asnego
wizerunku. Na potrzeby bycia w Sieci czêsto kreowane s¹ nowe to¿samoci, które
mog¹, lecz nie musz¹ byæ zbie¿ne z to¿samoci¹ w³aciw¹ dla funkcjonowania
w realnym wiecie. Mo¿na zatem za P. Mazurkiem mówiæ dzisiaj o powi¹zanych ze
sob¹ w rozmaity sposób to¿samociach online i offline (Mazurek 2006: 127-130). Ta
konstatacja jest kolejnym mocnym argumentem przemawiaj¹cym za tez¹ o braku
mo¿liwoci ostrego i jednoznacznego oddzielenia egzystencji w wiecie realnym od
funkcjonowania w przestrzeni Internetu. W gruncie rzeczy, mo¿na zadaæ pytanie
o to, co dla wspó³czesnego cz³owieka jest bardziej prawdziwe  wiat, który go
otacza czy przestrzeñ wirtualna? Analizuj¹c zasób czasu, jaki m³odzie¿ spêdza na
surfowaniu w przestrzeni wirtualnej, odpowied na to pozornie proste pytanie nie
jest oczywista. Okazuje siê, ¿e m³ode pokolenie doskonale godzi to, co zmys³owe ze
sfer¹ internetowych symulakrów, a czêstokroæ w³anie to, co nierzeczywiste zastêpuje w ¿yciu m³odych to, co realne, staj¹c siê swoist¹ wirtualnoci¹ rzeczywist¹
(Bendyk 2004:81).
Manuel Castells podkrela, ¿e nie da siê dzi wyzwoliæ spod wp³ywu Internetu 
jednostka nie ma tu nic do powiedzenia. Jeli cz³owiek nie bêdzie d¹¿y³ do funkcjonowania w nowej przestrzeni czy wrêcz stawi opór wobec poszerzaj¹cego siê obszanych z sieci¹ Internetow¹, bêdê u¿ywa³ ich doæ ogólnie w odniesieniu do ca³okszta³tu funkcjonowania nowego medium komunikacyjnego, bez czynienia szczególnych precyzyjnych i subtelnych
rozró¿nieñ.
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ru wp³ywu Internetu, to i tak jego egzystencja zostanie niejako wch³oniêta przez
Sieæ. Tak d³ugo bowiem, jak bêdziemy chcieli ¿yæ w spo³eczeñstwie, bêdziemy
mieli do czynienia ze spo³eczeñstwem sieciowym. ¯yjemy bowiem w Galaktyce
Internetu (Castells 2003: 313). Zwa¿ywszy na dynamiczny rozwój Internetu, s¹dziæ mo¿na, ¿e ju¿ nied³ugo konstatacja Castellsa stanie siê najprawdopodobniej
oczywistoci¹2.

2. RELIGIA A INTERNET  PROBLEM KOMPATYBILNOCI
Max Weber twierdzi³, ¿e wiat wkraczaj¹cy w nowoczesnoæ to wiat odczarowany, zracjonalizowany, pozbawiony tajemnicy. W nowoczesnoci traci racjê bytu
mylenie magiczne czy tradycyjne. Proces racjonalizacji ogrania wszelkie sfery ¿ycia spo³ecznego  ekonomiê, prawo, w³adzê a tak¿e religiê (por. np. Weber 2003).
Dzi, kiedy wkraczamy w kolejn¹ epokê, wydaje siê, ¿e proces odczarowania wiata
sygnalizowany ponad sto lat temu przez Webera, systematycznie siê dynamizuje.
Rozwój Internetu zdaje siê dobrze wpisywaæ we wspomniane wy¿ej przeobra¿enia. Sieæ jest produktem racjonalnego spo³eczeñstwa, wyrazem realizacji konkretnych potrzeb zwi¹zanych z dostêpem do informacji i ³atw¹, nieograniczon¹ globaln¹
komunikacj¹. Platforma kontaktu przeobra¿aj¹ca siê w pe³noprawn¹ przestrzeñ spo³eczn¹, opiera siê cile na niezwykle zaawansowanej technologii, która jest produktem ludzkiego geniuszu, efektem dzia³ania opartego na coraz doskonalej i pe³niej
wykorzystywanym rozumie.
Zatem religia, która jest zakorzeniona w transcendencji, wydaje siê kompletnie
nie przystawaæ do nowych realiów, które maj¹ wybitnie racjonalny i profaniczny
charakter. Mylenie religijne zbudowane na postrzeganiu rzeczywistoci podzielonej
na sacrum i profanum, wydaje siê w odniesieniu do Internetu przebrzmia³ym paradygmatem.
Takie spojrzenie jest jednak bardzo powierzchowne. Wystarczy nieco tylko g³êbiej wejæ w przestrzeñ Internetu, ¿eby odnaleæ ca³e mnóstwo ró¿norodnych w¹tków zwi¹zanych z religi¹. Przywo³ajmy zatem chocia¿ kilka argumentów wskazuj¹cych, ¿e religia jest mocno obecna w przestrzeni wirtualnej. Niektórzy badacze Internetu twierdz¹ wrêcz, i¿ religia jest jednym z najbardziej popularnych i wa¿nych
aspektów rzeczywistoci wirtualnej.
Obecnie aktualizuje siê koncepcja Web 2.0, jednak ju¿ mówi siê o Web 3.0, który ma zmieniæ Internet na najwiêksz¹ skalê w jego historii. Model ten to semantyczny Internet, którego nowe
narzêdzia bêd¹ w stanie zrozumieæ znaczenie s³ów oraz kontekst, w jakim zosta³y u¿yte. Chodzi
tu zatem o powstanie swoistej sztucznej inteligencji. Przewidywania id¹ jeszcze dalej  specjalici rysuj¹ ju¿ modele Web 4.0 i kolejne, które obecnie funkcjonuj¹ jedynie w sferze sciene-fiction,
jednak ju¿ nied³ugo pewne ich w¹tki mog¹ siê materializowaæ w postaci konkretnych modyfikacji
Globalnej Sieci.
2
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Raport Google Zeitgeist 2007 podaje, ¿e pytanie Kim jest Bóg? jest pytaniem najczêciej zadawanym w Internecie. Na czwartej pozycji znalaz³o siê pytanie Kim jest Jezus?. W wietle tych wyników nie ma zatem w¹tpliwoci, ¿e
dla wspó³czesnych ludzi Sieæ staje siê najwa¿niejszym miejscem poszukiwañ odpowiedzi na kluczowe problemy egzystencjalne (za: http://www.kmdm.pl/art.ph
p?id=200801021404c6cb81b4a2a1c3cd, 12 X 2009).
Wed³ug amerykañskiej organizacji badawczej Pew Research Center, na podstawie przeprowadzonych w 2004 roku badañ, a¿ 64% Amerykanów (82 mln ludzi) korzysta z Sieci, szukaj¹c stron i wiadomoci zwi¹zanych z religi¹. Wród
u¿ytkowników podejmuj¹cych w Internecie dzia³ania zwi¹zane z religi¹ amerykañscy badacze odnotowali m.in. 38% wysy³aj¹cych i odbieraj¹cych e-maile o treciach religijnych, 35% wysy³aj¹cych religijne e-kartki wi¹teczne, 32% szukaj¹cych informacji o wydarzeniach religijnych, 21% próbuj¹cych zdobyæ wiedzê, jak
religijnie spêdzaæ wiêta, 17% próbuj¹cych dowiedzieæ siê wiêcej na temat praktyk i pos³ug religijnych, 7% wysy³aj¹cych proby o modlitwy on-line lub odpowiadaj¹cych na nie (raport Faith-Online za: http://www.pewinternet.org/Reports/
2004/Faith-Online.aspx, 12 X 2009). Wyniki tych badañ s¹ o tyle znacz¹ce, ¿e
w³anie w spo³eczeñstwie amerykañskim szacuje siê najwiêksz¹ liczbê internautów na wiecie  przekracza ona 150 mln u¿ytkowników3 (za: http://www.intern
etstandard.pl/, 12 X 2009).
W Internecie bez trudu mo¿na znaleæ wiele portali i serwisów o charakterze
religijnym. Korzystaj¹c z dowiadczeñ zwi¹zanych z d³ugim ju¿ istnieniem najpopularniejszych stron internetowych, w oparciu o sprawdzone schematy formalne tworzone s¹ religijne odpowiedniki wieckich portali. Ciesz¹ siê one spor¹ popularnoci¹. Przyk³adem mo¿e byæ GodTube wzorowany na popularnym serwisie wideo
YouTube, który ka¿dego miesi¹ca przyci¹ga 3-4 miliony internautów. Jest to serwis
dla chrzecijan, którzy poszukuj¹ wiary w Internecie. Znajduje siê w nim ponad 800
tys. godzin materia³ów wideo umieszczanych tam przez u¿ytkowników (za: http://
wiadomosci.mediarun.pl/news, 12 X 2009).
W przestrzeni MySpace, który stanowi jeden z najpopularniejszych i najwiêkszych serwisów spo³ecznociowych na wiecie, umo¿liwiaj¹c u¿ytkownikom budowanie w³asnych profili, umieszczanie zdjêæ, filmów, prowadzenie blogów i innych
form aktywnoci powsta³o natomiast 100 tys. religijnych grup (za: http://wyborcza.
pl/1,76842,4758070.html, 12 X 2009).
Warto te¿ wspomnieæ o postaci w. Izydora z Sewilli, którego w 1999 r. papie¿
Jan Pawe³ II og³osi³ patronem Internetu, internautów i programistów. W ten sposób
Internet zyskuje legitymizacjê i uznanie najwy¿szego autorytetu w Kociele katolickim. Przestaje byæ podejrzan¹ i niebezpieczn¹ zabawk¹ ma³olatów, a staje siê pe³noprawnym elementem rzeczywistoci chrzecijañskiej.
3
Niektóre ród³a podaj¹, ¿e USA zosta³y zepchniête na drug¹ pozycjê jeli chodzi o liczbê u¿ytkowników Sieci. Pozycjê lidera maj¹ dzi zajmowaæ Chiny (np. http://www.pcworld.pl/news/334517/).
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Nie nale¿y jednak postrzegaæ Internetu jedynie w kategoriach narzêdzi ewangelizacji prowadzonej przez kocio³y o d³ugiej tradycji. Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e
w Sieci mamy tak¿e do czynienia z treciami stanowi¹cymi zagro¿enie dla tradycyjnych wspólnot kocielnych.
W Internecie mo¿na zetkn¹æ siê z ca³ym szeregiem stron prezentuj¹cych doktrynê i dzia³alnoæ sekt o charakterze wybitnie destruktywnym. Przyk³adem mog¹
byæ chocia¿by portale http://www.satanorium.pl, http://www.sakhar.eps.gda.pl czy
http://www.satan.pl, które zawieraj¹ treci satanistyczne. Podobnych przyk³adów stron
o charakterze religijnym czy quasi-religijnym mo¿na w Sieci znaleæ bardzo wiele.
Internet staje siê w tym przypadku równie¿ narzêdziem werbowania nowych cz³onków przez czêsto bardzo destruktywne Nowe Ruchy Religijne. W Sieci mo¿na odnaleæ tak¿e treci, które stawiaj¹ pod znakiem zapytania sensownoæ i wiarygodnoæ
jakiejkolwiek religii czy wyznania. Portale takie jak Ateizm.pl czy Racjonalista.pl zawieraj¹ szereg materia³ów stanowi¹cych polemikê czy wrêcz atak na fundamenty wiary religijnej. Stanowi¹ one zachêtê do odejcia od jakichkolwiek form ¿ycia religijnego. Portal Apostazja.pl powiêcony jest w ca³oci kwestiom zwi¹zanym z formalnym
wyst¹pieniem z Kocio³a katolickiego. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e te i podobne serwisy
internetowe mog¹ w sposób znacz¹cy przyczyniæ siê do zakwestionowania przez jednostkê fundamentów i zasadnoci w³asnej religijnoci, co w sposób oczywisty prowadziæ mo¿e do zaniku religijnoci i ca³kowitego odejcia od religii.
W wietle skrótowo przedstawionych wybranych przyk³adów wydaje siê, ¿e teza
o niekompatybilnoci religii i Internetu w³aciwie nie da siê obroniæ. Religia jest bez
w¹tpienia bardzo dobrze zadomowiona w przestrzeni wirtualnej. Nie oznacza to, ¿e
w¹tki religijne s¹ prezentowane i omawiane wy³¹cznie zgodnie z doktrynami g³ównych kocio³ów i organizacji religijnych. Internet jest z pewnoci¹ instrumentem laicyzacji czy wrêcz narzêdziem apostazji, lecz z drugiej strony z pewnoci¹ staje
siê p³aszczyzn¹, w której obserwowaæ mo¿na sygnalizowany przez niektórych socjologów fenomen desekularyzacji rozumianej jako ponowne wkroczenie religii
w sferê publiczn¹ (desekularyzacja staje siê powoli faktem globalnym, tak jak sta³a
siê nim uprzednio sekularyzacja, por. np. Berger 1999: 9-18; Mariañski 2006: 117-128). Nie jest to szczególnie zaskakuj¹ce zjawisko – za Edwinem Bendykiem podejmuj¹cym problematykê spo³ecznych skutków funkcjonowania Sieci, podkreliæ
nale¿y, ¿e bez techniki w³aciwie nie da siê ju¿ dzi zaspokoiæ potrzeb duchowych
cz³owieka bêd¹cego produktem pónonowoczesnego spo³eczeñstwa, wzoruj¹cego siê
na nietzscheañskim ideale, bêd¹cego produktem pónonowoczesnego spo³eczeñstwa
(Bendyk 2004: 28).

3. NOWE CZASY  NOWE WSPÓLNOTY  NOWY KOCIÓ£
Zarysowana wy¿ej specyfika wspó³czesnej rzeczywistoci ma bezporednie prze³o¿enie na formy organizacji ¿ycia zbiorowego. W dzisiejszym wiecie obserwujemy niezwyk³¹ dynamikê przeobra¿eñ rzeczywistoci spo³ecznej. Jednym z najistot-
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niejszych jej przejawów staje siê szybki wzrost nowego typu wspólnot. Oxfordzki
S³ownik Socjologiczny definiuje pojêcie wspólnoty jako ukonstytuowany w szczególny sposób zespó³ relacji oparty na czym, co ³¹czy ich uczestników – zazwyczaj
chodzi tu o poczucie wspólnej to¿samoci. Zwi¹zki owe charakteryzuj¹ siê bliskoci¹
osobist¹, g³êbi¹ emocjonaln¹, zaanga¿owaniem wewnêtrznym, spójnoci¹ spo³eczn¹
i ci¹g³oci¹ w czasie (por. S³ownik Socjologii i Nauk Spo³ecznych 2004: 428-429). Wiele z tych charakterystyk opisuje wspó³czesne wspólnoty, jednak¿e nie ma w¹tpliwoci,
¿e uleg³y one doæ daleko posuniêtym transformacjom. Zaczynaj¹ funkcjonowaæ coraz
czêciej na styku wiata rzeczywistego i wirtualnego lub wrêcz ca³kowicie emigruj¹
w przestrzeñ Internetu b¹d jeli zastaj¹ tam utworzone, nie wychodz¹ poza Sieæ. Ju¿
tradycyjne pojmowanie i definiowanie tych form ¿ycia spo³ecznego nastrêcza³o wielu
problemów, wspó³czenie za precyzyjne zdefiniowanie istoty wspólnoty wydaje siê
wrêcz niemo¿liwe. Przyk³adem niech bêdzie definicja H. Rheingolda: wirtualne
wspólnoty s¹ spo³ecznymi zbiorowociami, które formu³uj¹ siê w sieci, kiedy wystarczaj¹ca liczba osób kontynuuje publiczne dyskusje na tyle d³ugo i z takim emocjonalnym zaanga¿owaniem, aby w cyberprzestrzeni ukszta³towa³y siê sieci osobistych relacji (Podgórski 2006: 96). Ze wzglêdu na swój zakres i charakter jest to definicja,
która mówi o wspó³czesnych wspólnotach funkcjonuj¹cych w przestrzeni Internetu
wszystko i nic  trudno jednak¿e znaleæ bardziej precyzyjne ujêcie. Pomimo definicyjnych trudnoci, nie ma w¹tpliwoci, ¿e wirtualne wspólnoty odgrywaj¹ wspó³czenie wielk¹ rolê w ¿yciu ca³ych spo³eczeñstw i poszczególnych jednostek.
Pobie¿na nawet analiza przestrzeni Internetu prowadzi do wniosku, ¿e Sieæ nies³ychanie sprzyja powstawaniu wspólnot. To za bezporednio przek³ada siê na
coraz lepsze zakorzenienie religii w wirtualnej przestrzeni. Za P. Bergerem i T. Luckmannem podkreliæ nale¿y, i¿ religia wymaga wspólnoty, a ¿ycie w religijnym wiecie wymaga afiliacji z t¹ wspólnot¹ (Berger, Luckmann 1983: 242). Zatem wspólnotowy, czy wspólnototwórczy, charakter Sieci staje siê kolejnym argumentem
potwierdzaj¹cym tezê o silnej obecnoci religii w Internecie. Jak wczeniej zasygnalizowano, zyskuje ona nowy obszar pozwalaj¹cy na jej istnienie.
Wspólnoty realne i wirtualne opieraj¹ siê na intensywnej komunikacji, wiêzi,
spo³ecznym poparciu, poczuciu solidarnoci i przynale¿noci. Baz¹ jednak¿e dla tych
drugich staje siê Internet rozumiany jako zaplecze infrastrukturalne i przestrzeñ spo³eczna. Ich widoczny wzrost i powodzenie nie oznacza rozpadu ¿ycia spo³ecznego,
a jego transformacjê. W. Burszta nazywa wspólnoty wirtualne neo-plemionami
i pisze, ¿e ich popularnoæ dowodzi nieprzemijaj¹cej potrzeby przynale¿noci, jaka
cechuje cz³owieka, któremu trudno ¿yæ bez jakiej, choæby wirtualnej, uczuciowej
wspólnoty (Burszta 2003: 161).
W tak zarysowanym kontekcie odnieæ siê trzeba do sytuacji Kocio³a katolickiego we wspó³czesnej rzeczywistoci. Jako wspólnota podlega on tym samym procesom ewolucyjnym, co wszystkie zbiorowoci tego typu. Pojawia siê zatem pytanie: Czy i w jakim stopniu udaje siê mu wpasowaæ w nowe realia? Sytuacja jest
niezwykle trudna  z jednej strony Koció³ musi nieustannie dbaæ o podtrzymanie
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w³asnej to¿samoci, z drugiej za staje w obliczu wyzwañ wspó³czesnej rzeczywistoci, w szczególnoci za wobec wyzwania wkroczenia w przestrzeñ Internetu.
Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e wspó³czenie mamy do czynienia z rodz¹c¹ siê
now¹ form¹ czy raczej konwencj¹ religijnoci. Upowszechnienie Internetu prowadzi
do przeobra¿enia mylenia o religii i zmiany w zakresie d¹¿enia do religijnego dowiadczenia  pojawia siê wspó³czenie fenomen religijnoci on-line, religijnoci
sieciowej, która polega na silnym akcentowaniu sfery kognitywnej, w dalszej kolejnoci dotyczy obszaru dowiadczeñ emocjonalnych i prze¿yæ duchowych, a dopiero
na koñcu wspiera siê na praktykach i rytua³ach (szerzej: Górny 2007: 445-457).
Koció³ musi t¹ zmianê dostrzec, by nie utraciæ wiernych, dla których sfera zrytualizowanych praktyk religijnych przestaje mieæ kluczowe znaczenie.
J. Mariañski pisze, i¿ Koció³ musi ws³uchiwaæ siê w potrzeby spo³eczne, odczytywaæ znaki czasu i wychodziæ na spotkanie z now¹ rzeczywistoci¹, g³osz¹c
Ewangeliê. Nowe czasy wymagaj¹ bowiem nowego podejcia, nowych metod i sposobów oddzia³ywania duszpasterskiego (Mariañski 2005: 299). Nie jest to dla Kocio³a sytuacja ca³kowicie nowa  jako instytucja zawsze musia³ odpowiadaæ na
zmiany zachodz¹ce w sferze spo³ecznej. Dzi jednak, w obliczu szczególnej dynamiki transformacji rzeczywistoci, koniecznoæ szczególnie uwa¿nej obserwacji
zmieniaj¹cych siê relacji interpersonalnych i identyfikacji kluczowych kierunków
przeobra¿eñ wydaje siê szczególnie wa¿na. Istotne staje siê tak¿e zwiêkszenie elastycznoci, nie tyle w zakresie doktryny (mog³oby to zagroziæ trwa³oci fundamentów instytucjonalnych), ile w odniesieniu do form kontaktu i sposobów trafiania do
szerokich mas spo³ecznych. Chodzi tu bowiem o nawi¹zanie szerokiego, równoprawnego i symetrycznego dialogu pomiêdzy Kocio³em instytucjonalnym reprezentowanym przez duchowieñstwo i ludem Bo¿ym  laikatem. Jak siê wydaje, mo¿liwoci
stwarzane przez Sieæ internetow¹ mog¹ w sposób znacz¹cy przyczyniæ siê do o¿ywienia tego kontaktu, który jest przecie¿ warunkiem istnienia i funkcjonowania Kocio³a pojmowanego jako wspólnota wszystkich wierz¹cych.
Wydaje siê, ¿e duchowieñstwo (a przynajmniej czêæ duchownych) dostrzega
wyzwanie i mo¿liwoci, jakie stwarza dla Kocio³a Internet. T. Zasêpa (ksi¹dz i naukowiec) wyranie podkrela, i¿ obecnoæ Kocio³a w Internecie ma bardzo g³êboki
sens, szczególnym za wyzwaniem staje siê wielka wartoæ wspólnot wirtualnych,
jak¹ jest samoorganizowanie siê. Koció³ powinien inspirowaæ, wspieraæ i moderowaæ wielow¹tkowe interakcje, jakie zachodz¹ czy mog¹ zachodziæ w ³onie poszczególnych zbiorowoci sk³adaj¹cych siê na ca³okszta³t wspólnoty. W ten sposób Koció³ mo¿e pe³niæ funkcjê porz¹dkuj¹c¹ w odniesieniu do czêci przestrzeni wirtualnej,
która z jednej strony stanowi niezwykle cenny zasób informacji, a z drugiej jest obszarem le rozumianej informacji czy wrêcz dezinformacji. (Zasêpa 2003: 52-54).
Postulat ten jest w pewnej mierze realizowany. Wystarczy spojrzeæ chocia¿by
na dzia³ania podejmowane przez najwy¿szych przedstawicieli hierarchii kocielnej.
Stolica Apostolska powiêca kwestiom zwi¹zanym z funkcjonowaniem Globalnej
Sieci coraz wiêcej uwagi, odnosz¹c siê do Internetu w ró¿nego rodzaju dokumen-

186

ANDRZEJ GÓRNY

tach. Papie¿ Jan Pawe³ II powiêci³ problematyce Internetu orêdzie na XXXVI wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu (Internet: nowe forum g³oszenia Ewangelii). Papie¿ wyrazi³ w nim zaufanie do nowego medium i zachêca³ chrzecijan do
wkraczania do cyberprzestrzeni. Wród innych warto podkreliæ znaczenie dokumentu Koció³ a Internet wydanego przez Papiesk¹ Radê ds. rodków Spo³ecznego Przekazu, który okrela kluczowe standardy zwi¹zane z wykorzystywaniem przez Koció³ Internetu jako nowego narzêdzi ewangelizacyjnego. Istotna jest tak¿e Etyka
w Internecie – dokument, który próbuje okrelaæ standardy etyczne dla u¿ytkowników Sieci.
K. Marciniak proponuje nastêpuj¹cy podzia³ stron religijnych: 1  oficjalne strony diecezjalne, parafialne, zakonne, sanktuaryjne; 2  strony serwisów informacyjnych; 3  strony wydawnicze; 4  strony problemowe (np. hagiograficzne); 5  strony pielgrzymkowe; 6  strony szkó³ i uczelni; 7  blogi (internetowe dzienniki,
pamiêtniki) prowadzone przez osoby duchowne (Marciniak 2008: 170). Ta kategoryzacja wymagaæ bêdzie z pewnoci¹ rozszerzeñ uzupe³nieñ i uszczegó³owieñ, jednak¿e wydaje siê, ¿e stanowi dobr¹ próbê usystematyzowania ró¿norodnoci form
obecnoci Kocio³a katolickiego w Sieci.
Niezwykle symptomatyczny wydaje siê fakt, i¿ Papie¿ Benedykt XVI posiada
wirtualny profil na jednym z portali spo³ecznociowych (Facebook), co ma niwelowaæ dystans, jaki dzieli Koció³ instytucjonalny od wiernych mocno zaanga¿owanych w ¿ycie w przestrzeni wirtualnej.

4. PORTAL JAKO MIEJSCE SPOTKANIA I DIALOGU
Mo¿e wydawaæ siê, ¿e religijny portal internetowy to po prostu strona WWW
wype³niona treciami o charakterze religijnym. Tak jest w istocie, lecz ju¿ na wstêpie zaznaczyæ nale¿y, ¿e owe treci, jak i funkcje, jakie maj¹ z za³o¿enia pe³niæ, s¹
nies³ychanie zró¿nicowane. Ze wzglêdu na bogactwo treciowe i formalne katolickie portale internetowe mog¹ zostaæ potraktowane jako nowe przestrzenie spotkania
pomiêdzy duchowieñstwem i laikatem. Dialog prowadzony w przestrzeni Internetu
ma swoj¹ specyfikê. Jest z pewnoci¹ wielow¹tkowy, wielowymiarowy, ¿ywy
i doæ symetryczny. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e dziêki upowszechnieniu Internetu, z jednej strony, nasilaj¹ siê procesy sekularyzacyjne (co wczeniej sygnalizowano), lecz z drugiej  dziêki temu zjawisku wydaje siê od¿ywaæ idea Kocio³a
pojmowanego jako wspólnota ³¹cz¹ca siln¹ wiêzi¹ duchownych i wieckich. Wiê
ta jednak zmienia swój charakter  interakcje internetowe rz¹dz¹ siê swoimi prawami. Ich specyfika polega na przestrzennoci, asynchronicznoci, cielesnoci,
astygmatycznoci oraz anonimowoci, co powoduje, ¿e kontakty miêdzyludzkie
zostaj¹ wprowadzone w zupe³nie nowe obszary (por. Szpunar 2007: 96). Nowa
jakociowo komunikacja rzutuje na formy wiêzi spo³ecznej, a zatem i na specyfikê
tworz¹cych siê wspólnot.
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Próbuj¹c nieco usystematyzowaæ zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem
katolickich portali internetowych, poddano analizie te sporód nich, które ciesz¹
siê najwiêksz¹ popularnoci¹ wród internautów (Mateusz.pl, Adonai.pl, Katolik.pl,
Opoka.pl, Wiara.pl, Kmdm.pl, Angelus.pl). Uwzglêdniono równie¿ nieco mniej znane, lecz bardzo symptomatyczne (jak strony parafii, kana³y religijne na portalu
Youtube, prywatne strony duchownych i inne). Przedstawione poni¿ej refleksje nie
s¹ efektem metodologicznie uporz¹dkowanego projektu badawczego, ale stanowi¹
próbê eksploracji nowego pola problemowego. Nale¿y potraktowaæ je jako przyczynek do dyskusji wokó³ kwestii zwi¹zanych z rol¹ Internetu w kszta³towaniu postaw
religijnych oraz wstêp do szerszych, usystematyzowanych badañ.
a) Nowa agora  wirtualna ambona
Kluczowym zadaniem duchownych jest nauczanie – pe³ni¹ oni we wspólnocie
kocielnej rolê przewodników. Zadanie to jest najczêciej realizowane w czasie mszy
w., których integraln¹ czêci¹ jest homilia. Wa¿ne s¹ tak¿e kazania wyg³aszane
z okazji wyj¹tkowych wydarzeñ religijnych. Te formy oddzia³ywania stanowi¹ przekaz dotycz¹cy nie tylko kwestii stricte religijnych, lecz bardzo czêsto równie¿ moralnych czy etycznych. Zauwa¿yæ jednak nale¿y zmianê tradycyjnej struktury kocielnej, która odbija siê na skutecznoci nauczania. J. Hadden pisze o wyranej
zmianie relacji miêdzy laikatem i klerem. Ognisko konfliktu zagra¿aj¹cego Kocio³owi jako stabilnej instytucji le¿y, jego zdaniem, w zmianie postrzegania roli kleru.
Nie jest on ju¿ uwa¿any za jedynego depozytariusza kluczy do Królestwa niebieskiego. Obserwuje siê wyrany spadek autorytetu duchownych, co wi¹¿e siê cile
z os³abieniem powszechnej niegdy identyfikacji z doktryn¹ religijn¹ i os³abieniem
ca³ego szeregu innych instytucji religijnych. W konsekwencji laikat i kler maj¹ odmienne i konfliktowe wizje Kocio³a i jego roli we wspó³czesnym wiecie (Hadden
1983 za: Borowik, Zdaniewicz 1996: 31).
Wydaje siê, ¿e pomimo rozdwiêku, jaki istnieje w obrêbie wspólnoty kocielnej, mo¿na wyobraziæ sobie jej ponown¹ siln¹ integracjê. Czynnikiem u³atwiaj¹cym
zbli¿enie mo¿e staæ siê ³atwiejszy i czêstszy kontakt z duchownymi oraz mo¿liwoæ
refleksyjnego odbioru nauczania. Wydaje siê, ¿e Internet jest w tym aspekcie niezwykle cennym narzêdziem owej reintegracji. W Sieci mo¿na odnaleæ bez trudu
ca³y szereg stron zawieraj¹cych homilie i kazania powiêcone ró¿norodnej tematyce. Na najpopularniejszych portalach, takich jak Opoka.pl, Mateusz.pl czy Katolik.pl,
znajdziemy osobne czêci powiêcone nauczaniu Kocio³a, zawieraj¹ce wiele tego
typu przekazów. W Sieci funkcjonuje te¿ sporo tematycznych serwisów stanowi¹cych w zasadniczej mierze uporz¹dkowan¹ bazê materia³ów zawieraj¹cych nauki dla
wiernych. W przestrzeni Internetu znaleæ mo¿na zatem takie strony, jak Kazania.pl
czy Homilie.pl, które pozwalaj¹ na ³atwe dotarcie do kazania czy homilii dotycz¹cej
zagadnienia, które mo¿e byæ dla poszukuj¹cego wa¿ne i interesuj¹ce. Warto tak¿e
podkreliæ, i¿ niektórzy ksiê¿a prowadz¹cy swoje prywatne strony internetowe, nie-
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jednokrotnie umieszczaj¹ na nich tak¿e swoje nauki (przyk³adem mo¿e byæ strona
stanowi¹ca zbiór kazañ ksiêdza Piotra Pawlukiewicza: www.kazaniaksiedzapiotra.pl).
Materia³y nie maj¹ jedynie formy tekstowej. Korzystaj¹c z domowego komputera, mo¿na niektóre z nich ods³uchaæ, stanowi¹ bowiem pliki audio. Nie s¹ rzadkoci¹ tak¿e krótkie filmy zawieraj¹ce kompletny przekaz  nie tylko mo¿na zapoznaæ siê z p³aszczyzn¹ treciow¹, lecz istnieje mo¿liwoæ odbioru tak¿e warstwy
niewerbalnej komunikatu, co znacznie wzbogaca ca³okszta³t przekazu. Tego typu
materia³y odnaleæ mo¿na np. w serwisie Gloria.tv, który zawiera sporo kazañ i homilii w formacie wideo wyg³oszonych przez papie¿a Benedykta XVI. Przyk³adów
obecnoci ró¿norodnych form nauczania Kocio³a mo¿na zatem odnaleæ w Sieci
bardzo wiele. Ich mnogoæ powoduje, ¿e wierni, którzy chcieliby zapoznaæ siê
z nauczaniem Kocio³a, wyk³adni¹ nurtuj¹cych ich problemów czy po prostu mieliby chêæ wys³uchaæ (a niejednokrotnie i zobaczyæ) kap³anów, których ceni¹ i szanuj¹, mog¹ ³atwo te potrzeby zrealizowaæ. Nie wychodz¹c z domu, mo¿na bowiem
zapoznaæ siê z kluczowymi elementami doktryny kocielnej wyra¿anymi w kazaniach i homiliach. Ta specyfika stanowi jeden z g³ównych czynników decyduj¹cych
o atrakcyjnoci nauczania wspomaganego technologi¹ internetow¹. Ma to istotne
znaczenie dla osób, które z ró¿nych powodów nie mog¹ uczestniczyæ bezporednio
we mszach w., innych praktykach religijnych czy spotkaniach, w czasie których
realizowane jest nauczanie.
Nie mo¿na tak¿e pomin¹æ kwestii wyj¹tkowoci komunikacyjnego sprzê¿enia
zwrotnego, która czyni odbiór przekazu bardziej atrakcyjnym. Bior¹c udzia³ we
wspólnotowych praktykach religijnych, podzielenie siê refleksj¹ na temat wys³uchanych kazañ czy homilii jest bardzo problematyczne, a niejednokrotnie wrêcz niemo¿liwe. Zarówno kontakt z kap³anem g³osz¹cym naukê, jak i innymi wiernymi jest
bowiem mocno utrudniony przez przeszkody natury technicznej i spo³eczno-psychologicznej (brak anonimowoci, który nie sprzyja wyg³aszaniu w³asnych opinii). Interakcja zaporedniczona przez Sieæ czyni ³atwiejszym wyra¿enie w³asnego, czêsto krytycznego s¹du. P. Wallace podkrela, ¿e Sieæ jest tak atrakcyjna, gdy¿ pozwala na zachowanie anonimowoci, któr¹ mo¿na wykorzystaæ, by bezkarnie ponarzekaæ, g³osiæ
kontrowersyjne pogl¹dy lub zadawaæ pytania, które mog³y zostaæ uznane za objaw
ignorancji czy wrêcz g³upoty (por. Wallace 2001: 311-312). Interaktywnoæ przekazu sprzyja tak¿e pog³êbieniu niektórych w¹tków poruszanych w czasie nauczania
poprzez skonfrontowanie w³asnych przemyleñ z refleksjami innych wiernych. Intencjonalnoæ odbioru i mo¿liwoæ podzielenia siê w³asnymi odczuciami i opiniami
na temat treci przekazu czyni odbiór homilii i kazañ bardziej wartociowym, zarówno z perspektywy kszta³towania jednostkowych postaw, jak i ze wzglêdu na fakt,
¿e tego typu kontakt sprzyja integracji zbiorowoci i zacienieniu wiêzi spo³ecznej,
na której opiera siê istnienie wspólnoty.
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b) Nowa agora  salon dyskusyjny
Zasygnalizowana wy¿ej specyfika percepcji przekazu ma swoje znaczenie tak¿e
i w innym znacz¹cym aspekcie funkcjonowania portali katolickich. Wiele z nich
oferuje mianowicie mo¿liwoæ podjêcia dyskusji zwi¹zanej z w¹tkami religijnymi
oraz tematami bezporednio nieodnosz¹cymi siê do religii. Dyskusje mog¹ toczyæ
siê w formie czatu lub na forum. Korzystanie z czatu pozwala na synchroniczn¹ komunikacjê i stanowi swoisty wariant rozmowy prowadzonej w realnym wiecie. Brak
mo¿liwoci percepcji warstwy niewerbalnej, niezwykle istotnej w czasie aktu komunikowania, stanowi zarówno przeszkodê, jak i decyduje o atrakcyjnoci tej formy
kontaktu. Brak bodców wzrokowych mo¿e wp³yn¹æ (i bardzo czêsto wp³ywa) na
niew³aciwy, niezgodny z intencjami nadawcy odbiór komunikatu. Z drugiej jednak
strony stanowi o anonimowoci takiej interakcji, co sprzyja poruszaniu trudnych tematów i pozytywnie wp³ywa na szczeroæ wyg³aszanych pogl¹dów. Nick (czyli pseudonim przyjmowany w obszarze czatu i forum) stanowi bezpieczn¹ maskê, jak¹
mo¿na za³o¿yæ, by zachowaæ pe³niê bezpieczeñstwa dziêki niemal¿e ca³kowitej anonimowoci4.
Czaty organizowane na portalach katolickich z regu³y podporz¹dkowane s¹
okrelonej tematyce i stanowi¹ dyskusjê prowadzon¹ i koordynowan¹ przez moderatora5. Moderatorami s¹ najczêciej duchowni. Bywaj¹ nimi tak¿e osoby wybrane
przez twórców portalu. Wed³ug regulaminu czatu prowadzonego na portalu Katolik.pl o status operatora (moderatora) mog¹ staraæ siê osoby, które powinny:
 byæ katolikami, mieæ d³ugi sta¿ na czacie i czêsto na nim bywaæ;
 byæ dojrza³e psychicznie;
 cieszyæ siê zaufaniem innych czatowników a zw³aszcza aktualnych operatorów;
 orientowaæ we wszystkich komendach i niuansach czata oraz dzieliæ siê tymi
informacjami z pocz¹tkuj¹cymi;
 robiæ to wszystko bezinteresownie, nie tylko w celu zostania operatorem.
(za: http://www.katolik.pl/index1.php?st=cale&typ=czat_reg).
Chodzi zatem o to, by moderator (operator) czatu by³ osob¹ godn¹ zaufania,
dobrze zorientowan¹ w kwestiach zwi¹zanych z religi¹ i wiar¹, która w razie koniecznoci bêdzie w stanie rozwiaæ ewentualne w¹tpliwoci uczestników oraz rozwi¹zywaæ ewentualne konflikty i spory.
4
Anonimowoæ nie jest stuprocentowa, gdy¿ pe³ne uczestnictwo w dyskusjach prowadzonych
na czacie lub forum wymaga rejestracji i zalogowania, do których konieczne jest podanie adresu
mailowego i niekiedy pewnych danych pozwalaj¹cych na czêciow¹ identyfikacjê u¿ytkownika.
5
Wieloaspektow¹, wnikliw¹ socjologiczn¹ analizê czatu na portalu Katolik.pl przeprowadzi³
Micha³ Podgórski (por. Podgórski 2006).
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Tematyka czatów jest bardzo zró¿nicowana. Dominuj¹ w¹tki o charakterze religijnym, lecz tematami dyskusji staj¹ siê tak¿e kwestie luno zwi¹zane z wiar¹ czy
religi¹. Na portalu Wiara.pl odnaleæ mo¿na zapisy dyskusji czatowych prowadzonych wokó³ stricte religijnych tematów, takich jak: Adwent – oczekiwanie, ale na
co?”, „Pomoc Kocio³owi na Wschodzie, „O patronkach dnia – w. Katarzynie
i b³. Marii, „Kontrowersje wokó³ krzy¿y w miejscach publicznych”, mo¿na tak¿e
zapoznaæ siê z zapisem dyskusji dotycz¹cych w¹tków o bardziej wieckim charakterze: Kupowaæ, czy kopiowaæ, O zjawisku piractwa, „Ma³¿eñstwo”, „Wiernoæ i wytrwa³oæ” (za: http://chat.wiara.pl/index.php).
Dyskusje prowadzone w formule czatu bywaj¹ zogniskowane wokó³ wypowiedzi postaci zaproszonego gocia-eksperta, który udziela odpowiedzi na zadawane
przez czatuj¹cych pytania i kierunkuje dyskusjê. Do wziêcia udzia³u w dyskusji zapraszane s¹ osoby, które poprzez swoje postawy i dzia³alnoæ mog¹ stanowiæ interesuj¹cych partnerów w dyskusji z wiernymi. Goæmi bywaj¹ czesto duchowni, których aktywnoæ wykracza poza ramy lokalne. Zapraszane s¹ tak¿e osoby wieckie,
których zwi¹zek z Kocio³em jest jednak na tyle znacz¹cy, ¿e wyrastaj¹ oni ponad
wiêkszoæ wiernych. wieckimi goæmi czatu na portalu Katolik.pl byli m.in. Rafa³
„Boni Boniniak  muzyk, wspó³pracuj¹cy aktywnie z Salezjañskim Wolontariatem Misyjnym, Dominik Landert  pe³ni¹cy s³u¿bê w papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, Wojciech Zagu³a  dyrektor Song of Songs Festival, Ewa Rozkrut  dziennikarka, wspó³autorka portalu internetowego Mateusz.pl, autorka ksi¹¿ki Jak dobrze
przygotowaæ dziecko do I Komunii wiêtej i wielu innych.
Czaty zazwyczaj bywaj¹ podzielone na osobne pokoje ze wzglêdu na specyfikê.
Przyk³adowo na czacie portalu Wiara.pl rozmowy prowadzone s¹ w trzech formach:
 Czat z ksiêdzem. Ksi¹dz proponuje temat i animuje rozmowê. Przed jej zakoñczeniem nie odpowiada na niezwi¹zane z tematem pytania goci, a po
22:00, jeli mu czas na to pozwala, prowadzi rozmowy indywidualne. Odbywa siê w godzinach wieczorno-nocnych;
 Czat moderowany. Rozmowa z zaproszonym gociem. Pytania przesy³ane s¹
do tzw. moderatora, który decyduje, w jakiej kolejnoci zostan¹ przedstawione. Odbywa siê w godzinach wieczorno-nocnych;
 Czat wokó³ tematów wybranych przez odwiedzaj¹cych serwis goci. Odbywa
siê w ci¹gu dnia.
Podobnie przestrzeñ czatu jest zorganizowana na portalu Katolik.pl – czat z ksiêdzem jest tam nazwany plebani¹, co dobitnie podkrela jego specyfikê i stanowi
celn¹ metaforê opisuj¹c¹ funkcje, jakie z za³o¿enia ma spe³niaæ ta forma kontaktu.
Przy tym wydaje siê, ¿e dzia³alnoæ owej wirtualnej plebanii jest zogniskowana
przede wszystkim wokó³ kwestii zwi¹zanych z zaspokajaniem potrzeb duchowych,
religijnych, a nie organizacyjnych i administracyjnych, co stanowi kluczow¹ formê
dzia³alnoci wiêkszoci prawdziwych plebanii.
Forum pozwala na nieco inn¹ formê kontaktu – jest innym wariantem dyskusji.
Przebiega ona asynchronicznie, co pozwala na g³êbsz¹ refleksjê dotycz¹c¹ porusza-
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nych w¹tków. Odczytuj¹c wypowiedzi innych, u¿ytkownik forum nie jest zobowi¹zany do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi  ma czas na zastanowienie i przemylenie omawianych kwestii, a umieszczon¹ na forum wypowied mo¿e starannie
przygotowaæ i w pewnych granicach modyfikowaæ. Ponadto forum wydaje siê spe³niaæ jeszcze mocniej ni¿ czat funkcjê informacyjn¹. Rozproszenie w¹tków i tematów, jakie poruszane s¹ na forum, jest znacznie wiêksze, ani¿eli zakres tematyczny
dyskusji prowadzonych na czacie. Na forum portalu Wiara.pl liczba postów dochodzi do pó³ miliona, liczba w¹tków przekracza 20 tys., a liczba u¿ytkowników ponad
10 tys. (stan na 4 XII 2009; za: http://forum.wiara.pl/), na forum dyskusyjnym portalu Katolik.pl liczba postów to prawie 115 tys., liczba w¹tków przekracza 1200,
a liczba u¿ytkowników dochodzi do 5,5 tys. (stan na grudzieñ 2009; za: http://
www.dyskusje.katolik.pl). W¹tki pogrupowane s¹ w szersze kategorie – na forum
portalu Wiara.pl mo¿na odnaleæ nastêpuj¹ce obszary tematyczne: Wiara, Cz³owiek
w wiecie wiary, Koció³, Aktualnoci, Drogi dialogu, Kulty, Ró¿noci, Forum nieco
m³odszych, Filozofia, Czytelnia; na forum portalu Katolik.pl, prócz zbli¿onych do
wspomnianych, mo¿na znaleæ równie¿ w¹tek wiadectwa, daj¹cy mo¿liwoæ dzielenia siê wiar¹, prze¿yciami i sposobami intensyfikacji dowiadczeñ religijnych.
Warto wspomnieæ, ¿e prócz ogólnego forum dyskusyjnego, na portalu Katolik.pl
znajduje siê osobne forum pomocy, którego specyfika polega na mo¿liwie prostym
wyjanianiu problematycznych kwestii, odpowiedzi na konkretne pytania zadawane
przez u¿ytkowników i udzielaniu praktycznych porad. W dzia³alnoæ tego forum
zaanga¿owani s¹ przede wszystkim sami u¿ytkownicy (jest to zatem swoista samopomoc wiernych), niemniej wypowiedzi i porady, których autorami s¹ duchowni, s¹
bardzo czêste.
Tak dzia³alnoæ forów, jak i czatów prowadzona jest wed³ug zasad przedstawianych w regulaminach. Okrelaj¹ one ramy etykiety odnosz¹cej siê do dyskusji prowadzonych w przestrzeni portali. Zawieraj¹ one przede wszystkim punkty, które
maj¹ wydwiêk uniwersalny i stanowi¹ wa¿ne czêci regulaminów wieckich for
i czatów  zabronione jest np. g³oszenie i propagowanie jakichkolwiek pogl¹dów
faszystowskich, rasistowskich lub satanistycznych czy floodowanie – wysy³anie
wielu przypadkowych znaków, czêste powtarzanie siê oraz wysy³anie na kana³ du¿ej liczby s³ów i obrazków lub pustych linijek. Warto jednak podkreliæ, i¿ regulamin czatu na portalu Katolik.pl wyranie zakazuje u¿ywania nicków (czyli pseudonimów przyjmowanych w dyskusji) sugeruj¹cych bycie ksiêdzem, klerykiem lub siostr¹ zakonn¹. Nicki typu: ks_Andrzej, kl_Piotr, siostra_Anna, xTomasz itp. mog¹ u¿ywaæ tylko zweryfikowane przez redakcjê osoby duchowne, które znajduj¹ siê na
licie osób duchownych. Inne osoby nie mog¹ podawaæ siê za osoby duchowne (za:
http://www.katolik.pl/index1.php?st=cale&typ=czat_reg, 12 X 2009).
Zarówno aktywnoæ w przestrzeni czatu, jak i umieszczanie wpisów na forum
pozwala na wielowymiarowy dialog. Dziêki tym wydzielonym obszarom portali katolickich wierni maj¹ mo¿liwoæ nawi¹zania bliskiej relacji z duchownymi oraz zacienienia wiêzi, jakie ³¹cz¹ wspólnotê. Dobrze oddaj¹ tê ideê pierwsze dwa punkty
regulaminu czatu prowadzonego na portalu Katolik.pl:
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1. Czat na «Katoliku» to miejsce spotkañ kulturalnie zachowuj¹cych siê ludzi,
chc¹cych spokojnie porozmawiaæ ze znajomymi lub poznaæ nowych przyjació³.
2. Gospodarzami czatu s¹ wszyscy, dla których Jezus Chrystus jest jedynym Panem i Zbawicielem a Koció³ Chrystusowy jeden, wiêty, powszechny i apostolski. ( )
(za: http://www.katolik.pl/index1.php?st=cale&typ=czat_reg, 12 X 2009).
Tak¿e pierwszy punkt regulaminu czatu na portalu Wiara.pl podkrela rolê integracyjn¹ tej przestrzeni:
Czat serwisu WIARA.PL jest miejscem spotkania ludzi pragn¹cych pog³êbiæ
swoj¹ wiarê, poszukuj¹cych Boga i tych wszystkich, którzy zainteresowani s¹ problemami religii, a chrzecijañstwa w szczególnoci.
(za: http://chat.wiara.pl/?grupa=6&art=1127999020&dzi=1117719035, 12 X 2009).
Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e dziêki dyskusjom prowadzonym poprzez Internet
szczególnie wyranie uwidacznia siê odrodzenie Kocio³a pojmowanego jako wspólnota wierz¹cych. Przytoczone wczeniej przyk³ady wiadcz¹ dobitnie, i¿ pomimo
znacz¹cych transformacji rzeczywistoci, ludzi wci¹¿ cechuje potrzeba dowiadczania transcendencji. Byæ mo¿e nawet wspó³czenie ujawnia siê ona jeszcze mocniej,
ni¿ dawniej. By realizowaæ owe potrzeby, nie wystarcza sfera emocjonalna  dzisiaj
istotne staje siê tak¿e poszukiwanie wiedzy i wyjanieñ. Pojawia siê zatem koniecznoæ bliskiego symetrycznego kontaktu z przewodnikami duchowymi, jakimi dla
wierz¹cych s¹ duchowni. W realnym wiecie kontakt z nimi jest jednak mocno utrudniony, a niejednokrotnie niemo¿liwy. Ksiê¿a pe³ni¹c funkcje administracyjne i organizacyjne, nie s¹ czêsto w stanie sprostaæ coraz bardziej rozbudowanym potrzebom
duchowym parafian. Wspólnoty dzia³aj¹ce w Kociele, które s¹ nastawione na dyskusjê, poszerzanie wiedzy i pog³êbianie religijnoci, nie stanowi¹ naturalnego elementu ka¿dej parafii. Uczestnictwo w nauczaniu realizowanym w realnym wiecie
i bezporedni kontakt z duchowymi przywódcami Kocio³a równie¿ nie jest ³atwy.
W obliczu tej sytuacji Internet otwiera nowe mo¿liwoci podejmowania i realizowania
dialogu z osobami, które mog¹ przyczyniæ siê do intensyfikacji religijnoci i kszta³towania duchowoci.
c) Salka katechetyczna  modlitwa i katecheza
Wyró¿niaj¹cymi siê funkcjami portali katolickich wydaj¹ siê byæ tak¿e katecheza prowadzona w ró¿norodnej formie oraz wsparcie w zakresie modlitwy. Mo¿na
postawiæ tezê, ¿e portale stanowi¹ swoiste „wirtualne salki katechetyczne”, w których prowadzona jest religijna formacja osobowoci wiernych.
Na wielu portalach odnaleæ mo¿na szereg tekstów, których zadaniem jest pobudzenie wiernych do refleksji. Przybieraj¹ one rozmaite formy  od bardzo krótkich esejów i opowiadañ, po rozbudowane z³o¿one z wielu rozdzia³ów ksi¹¿ki. Niektóre dostêpne s¹ bezp³atnie w formie elektronicznej, inne mo¿na nabyæ w interne-
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towych ksiêgarniach  zarówno w postaci tradycyjnej ksi¹¿ki, jak i e-booków (ksi¹¿ek elektronicznych zyskuj¹cych coraz wiêksz¹ popularnoæ na rynku ksiêgarskim).
O wszystkich mo¿na podyskutowaæ  portale stwarzaj¹ mo¿liwoæ wyra¿enia w³asnej opinii na temat prezentowanych publikacji oraz pozwalaj¹ na zapoznanie siê
z refleksjami innych czytelników.
Na portalu Opoka.pl istnieje wydzielona przestrzeñ zwana Areopagiem, stanowi¹ca miejsce dialogu ogniskuj¹cego siê wokó³ problemów wiary i religijnoci. Refleksje koncentruj¹ siê wokó³ artyku³u dotycz¹cego aktualnych w danym momencie
kwestii. Staje siê on podstaw¹ i inspiracj¹ do podejmowania dialogu polegaj¹cego
na zadawaniu pytañ, na które odpowiadaj¹ najczêciej duchowni lub ewentualnie
wieccy zaanga¿owani mocno w ¿ycie Kocio³a, eksperci w danym obszarze problemowym. Tytu³y publikacji s¹ doæ wymowne: Po co nam Adwent?”, „Patronowie
pojednania”, „Czym jest zmartwychwstanie?”, „Wielki Post – czas, w którym szczególnie pragniemy odwróciæ siê od grzechu”, „Co dalej po zdjêciu ekskomunik?”,
„Racjonalici o zmartwychwstaniu, czyli opowieci nieracjonalne”, „Prawda w Kociele”, „wiêtoæ w czasach postmodernizmu” itp. Tycz¹ siê one zatem kwestii kluczowych dla funkcjonowania katolika we wspó³czesnej przestrzeni spo³ecznej. Internet stwarza mo¿liwoæ inspirowania refleksji religijnych  iloæ i ró¿norodnoæ
poruszanych w publikacjach tematów wiadczy, i¿ potencja³ ten jest w zasadniczej
mierze wykorzystywany. Potwierdza to tak¿e analiza innych aspektów funkcjonowania portali katolickich zwi¹zanych z mo¿liwoci¹ nawi¹zywania i podtrzymywania wiêzi wspólnotowej na gruncie dowiadczenia religijnego.
Integracyjny aspekt funkcjonowania portali internetowych uwidacznia siê tak¿e
w organizowaniu adwentowych i wielkopostnych rekolekcji. W sporej czêci portali
katolickich regularnie realizowane jest nauczanie rekolekcyjne. Czêstokroæ teksty
stanowi¹ce podstawê refleksji rozpisane s¹ na poszczególne dni trwania ca³ego cyklu. Niejednokrotnie s¹ one ¿ywo i chêtnie komentowane przez uczestników.
Idea rekolekcji internetowych od samego pocz¹tku zyska³a wielkie zainteresowanie. Wydaje siê, ¿e taka forma spotkania pomiêdzy wiernymi a przewodnikiem 
rekolekcjonist¹, trafia w sedno potrzeb duchowych wspó³czesnych katolików. Pierwsze tego typu spotkanie odby³o siê w 1997 roku na serwerze portalu Mateusz.pl.
Ojciec Dariusz Kowalczyk pisz¹c o tym wydarzeniu, zwraca uwagê na jego specyfikê, podkrelaj¹c przede wszystkim anonimowoæ uczestników, pokonywanie wszelkich barier geograficznych, a tak¿e natychmiastow¹, bezporedni¹ mo¿liwoæ reakcji, odpowiedzi na przes³anie. Swoimi refleksjami uczestnicy mogli dzieliæ siê z prowadz¹cym, jak równie¿ z pozosta³ymi uczestnikami. Wpisy stanowi¹ce komentarze
do nauczania pojawia³y siê o ró¿nych porach dnia i nocy oraz w ró¿ne dni tygodnia
pomiêdzy kolejnymi rozwa¿aniami; pochodzi³y te¿ z ró¿nych miejsc na kuli ziemskiej. Prowadz¹cy na bie¿¹co móg³ czytaæ wszystkie wypowiedzi, sam przebywaj¹c
w Rzymie. O. Kowalczyk podkrela, ¿e tym, co szczególnie zaskoczy³o organizatorów, by³a wielka bezporednioæ wypowiadaj¹cych  na portalu pojawi³y siê wyznania wiary podpisane imieniem i nazwiskiem (Kowalczyk 1998: 6-7). Ta rezygnacja
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z anonimowoci, która przecie¿ stanowi o atrakcyjnoci interakcji zaporedniczonych przez Internet, wiadczy o potrzebie g³êbokiego prze¿ycia duchowego, które
wymaga tak¿e uzewnêtrznienia i prze¿ycia we wspólnocie wiernych. Rekolekcje stanowi¹ dzi wa¿ny element dzia³alnoci katechetycznej prowadzonej w ramach wiêkszoci portali katolickich. Niew¹tpliwym atutem, jaki stwarza nowoczesna technologia, jest sygnalizowana ju¿ wczeniej mo¿liwoæ archiwizacji spotkañ. Nauczanie
nie jest zatem ograniczone do konkretnego czasu, lecz mo¿e staæ siê przedmiotem
odroczonej refleksji. Uczestnik mo¿e zawsze wróciæ do omawianego w¹tku i po raz
kolejny przeledziæ rozwa¿ania, co pozwala na lepsze zrozumienie przekazywanych
treci i g³êbsze prze¿ycie duchowe inspirowane katechez¹. Przyk³adowo na portalu
Katolik.pl znajduje siê archiwum spotkañ odbywaj¹cych siê od Wielkiego Postu
w roku 2004; w momencie pisania niniejszego tekstu (grudzieñ 2009) trwaj¹ za
kolejne rekolekcje adwentowe.
Zatem rekolekcje mog¹ trwaæ w³aciwie nieustannie, a ka¿dy indywidualnie mo¿e dobraæ temat, który w danym momencie wydaje siê byæ dla niego wa¿ny i aktualny. Pojawia siê wiêc mo¿liwoæ swoistego spersonalizowania spotkañ rekolekcyjnych, co jest bardzo trudne lub wrêcz niemo¿liwe w przypadku tradycyjnej formy
spotkañ.
Owa personalizacja objawia siê jeszcze pe³niej w nieco innym aspekcie funkcjonowania wiêkszoci portali  mo¿liwoci zadania dowolnego pytania ekspertowi
– przewodnikowi duchowemu. ¯ycie religijne poci¹ga za sob¹ wiele w¹tpliwoci i pytañ. W realnym wiecie nie zawsze mo¿na podzieliæ siê swoimi rozterkami i uzyskaæ wsparcie ze strony kompetentnej osoby. Jak ju¿ wspominano, kontakt z przewodnikami duchowymi bywa bardzo utrudniony, ksiê¿a zaabsorbowani dzia³alnoci¹
organizacyjn¹ nie zawsze maj¹ czas i mo¿liwoci, by prowadziæ szeroki i o¿ywiony
dialog z wiernymi, nie we wszystkich parafiach funkcjonuj¹ wspólnoty, które mog³yby s³u¿yæ wsparciem duchowym, czêstokroæ wewnêtrzne opory czy wstyd utrudniaj¹
zadanie pytania osobie, z któr¹ cz³owiek spotyka siê w relacji face-to-face. Internet,
dziêki anonimowoci kontaktu, stwarza du¿e mo¿liwoci w zakresie dialogu podejmowanego w odniesieniu do spraw najtrudniejszych, prywatnych czy wrêcz intymnych.
Mo¿liwoci te s¹ bardzo chêtnie wykorzystywane przez u¿ytkowników portali katolickich, którzy zadaj¹ pytania i dziel¹ siê swoimi problemami z duchownymi, licz¹c
na pomoc i wsparcie. Pytania dotycz¹ szerokiego wachlarza ró¿nych kwestii  od
spraw codziennych, po powa¿ne problemy egzystencjalne.
Dobrze zamys³ takiej formy dzia³alnoci katechizacyjnej oddaj¹ s³owa twórców
forum „Pytania o Wiarê istniej¹cego na portalu Mateusz.pl:
Zapraszamy do zadawania pytañ. Wa¿ne jest, aby by³y to pytania otwarte, to
znaczy takie, które naprawdê oczekuj¹ na odpowied. Chodzi o pytania, pod którymi nie kryje siê chêæ zaatakowania kogo lub czego. Mamy nadziejê, ¿e ka¿de pytanie bêdzie mog³o zostaæ przekazane osobie kompetentnej, która – w miarê mo¿liwoci – postara siê na nie odpowiedzieæ. Nie oznacza to, ¿e po jednej stronie bêdziemy mieli prostaczków, a po drugiej doktorów od wszystkiego. Wszak
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pytania s¹ naprawdê niejednokrotnie wa¿niejsze od odpowiedzi, a odpowiadaj¹cy
mo¿e wiele siê nauczyæ od tego, który zadaje pytanie. Zapraszamy zatem do formu³owania problemów dotycz¹cych naszej wiary (lub niewiary), naszych w¹tpliwoci
rodz¹cych siê w spotkaniu z chrzecijañstwem, z Kocio³em, z Bibli¹, z sob¹ samym 
(za: http://mateusz.pl/pow/#Wprowadzenie).
Cytat ten ilustruje ideê dialogu przywiecaj¹cego osobom inspiruj¹cym powstawanie przestrzeni wymiany myli i dowiadczeñ  chodzi tu o wzajemne zbli¿enie
i pomoc. Przede wszystkim pomoc udzielan¹ wiernym przez duchownych, lecz
w g³êbszej warstwie równie¿ wsparcie wiernych okazywane duchownym. Stawianie
pytañ wiadczy bowiem o refleksji, a zatem jest dowodem na fakt, i¿ praca ewangelizacyjna i formacyjna przynosi efekt, co powinno byæ pozytywnym sygna³em dla
osób prowadz¹cych nauczanie. Podkreliæ trzeba, ¿e pytañ jest bardzo wiele, a spora
czêæ z nich bywa niezwykle problematyczna i sk³ania do zastanowienia nad skutecznoci¹ katechizacji.
Archiwum pytañ portalu Wiara.pl ju¿ w styczniu 2008 roku liczy³o ponad 25 tys.
(za: http://zapytaj.wiara.pl). Na portalu Opoka.pl istnieje za baza blisko 19 tysiêcy
pytañ. Wród tej wieloci mo¿na odnaleæ sporo dotycz¹cych zagadnieñ o charakterze niezwykle zaskakuj¹cym czy wrêcz kuriozalnym, jak przytoczone poni¿ej (zapis
oryginalny):
 Szczêæ Bo¿e mam taki problem czy mo¿na korzystaæ z takiego instalatora
który nazywa siê install shield Wizard (instalacja czarodziejskiej tarczy) niestety nie da siê bez niego obejæ przy instalowaniu sterowników do komputera tak wiêc czy mo¿na z niego korzystaæ czy to jaki grzech?
 Bardzo, bardzo proszê mi powiedzieæ, czy zamieszczanie w Internecie zdjêæ
z pla¿y, w bikini, lub spódniczkach mini to grzech?
 Mam takie pytanie  czy natrêtne wyrywanie sobie w³osów to jest grzech?
 Czy erekcja jest grzechem?
 Czy sam fakt bycia nosicielem wirusa HIV jest przeszkod¹ do zawarcia ma³¿eñstwa w Kociele Katolickim.
(za: http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/forum/porozmawiajmy)
 Zamierzam przejæ na judaizm, ale moja decyzja spotyka siê z agresj¹ ze
strony rodziców. Moje postêpowanie traktuj¹ niczym zdradê  jak mam z nimi
rozmawiaæ?
 Liczba miertelnych ofiar trzêsienia ziemi w Azji Po³udniowo-Wschodniej
siêga wielu tysiêcy. Proszê pomó¿cie mi to jako zrozumieæ. Dlaczego Bóg
tak siê nad nami znêca?
 Chcia³bym pojechaæ do Holandii, gdzie narkotyki s¹ legalne. Czy branie
marihuany mo¿e nie byæ grzechem ciê¿kim?
(za http://mateusz.pl/pow/, 25 X 2009)
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Liczba pytañ wiadczy niew¹tpliwie o wielkiej potrzebie uporz¹dkowania spraw
o charakterze na tyle problematycznym, ¿e w³aciwie nienadaj¹cych siê na temat
rozmowy prowadzonej osobicie. Dziêki porednictwu Internetu ³atwiejsze staje siê
poruszenie kwestii o charakterze najbardziej nawet intymnym i w¹tpliwym. W ten
sposób szeroko zatem otwiera siê mo¿liwoæ prowadzenia o¿ywionego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb dialogu, czy wrêcz zindywidualizowanej katechizacji. Wydaje siê, ¿e tego typu kontakt, zarówno w aspekcie ilociowym, jak i tematycznym i jakociowym, w³aciwe nie móg³by zaistnieæ w realnym wiecie. Internet
otworzy³ zatem zupe³nie nowe pole porozumienia i w ten sposób da³ mo¿liwoæ podtrzymania wiêzi wspólnotowej pomiêdzy duchownymi i wiernymi.
Wa¿nymi obszarami portali katolickich s¹ równie¿ zbiory modlitw, stanowi¹ce
swoiste „wirtualne modlitewniki”. Na portalu Katolik.pl mo¿na odnaleæ zbiór modlitw na ka¿d¹ praktycznie okazjê: do Najwiêtszego Serca Pana Jezusa, modlitwy
maryjne Jana Paw³a, za zmar³ych, ku czci Mi³osierdzia Bo¿ego, ku czci Bo¿ego
Oblicza i wiele innych. Warto te¿ podkreliæ, ¿e istnieje równie¿ dzia³ modlitw prywatnych pozwalaj¹cy ka¿demu zainteresowanemu umieciæ treæ w³asnej modlitwy
w portalu. Portal spe³nia zatem rolê szersz¹ ani¿eli tradycyjny modlitewnik  u³atwia odnalezienie i odmówienie modlitwy skomponowanej przez kogo innego (najczêciej duchownego)6, ponadto mo¿e staæ siê miejscem w³asnej twórczej ekspresji
modlitewnej. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e forma modlitw umieszczanych w Sieci odbiega
od tradycyjnych konwencji. Zarówno intencje, jakim s¹ powiecone, jaki i ich forma
i treæ, wydaj¹ siê lepiej komponowaæ ze wspó³czesn¹ rzeczywistoci¹. W ten sposób modlitwa mo¿e nabieraæ aktualnoci, staj¹c siê g³êbokim prze¿yciem, a nie bezrefleksyjnie powtarzan¹ formu³¹.
Warto podkreliæ, i¿ prócz modlitw na ka¿d¹ praktycznie okazjê, na portalach
katolickich mo¿na odnaleæ publikacje zawieraj¹ce refleksje na temat znaczenia,
roli i miejsca modlitwy we wspó³czesnej rzeczywistoci. Przyk³adowo na portalu
Mateusz.pl mo¿na znaleæ artyku³y: Czym jest modlitwa chrzecijañska? (http:/
/mateusz.pl/duchowosc/sl-modlitwa.htm, 25 X 2009) czy „Modlitwa zapracowanych
Polaków” (http://mateusz.pl/mt/tm/tm-mzp.htm, 25 X 2009). Podobnych opracowañ
jest w Sieci znacznie wiêcej – dziêki nim modlitwa mo¿e staæ siê bardziej wiadoma,
refleksyjna, a zatem i bardziej wartociowa.
Ciekaw¹ form¹ w³¹czenia innych w modlitwê w zaproponowanej przez siebie
intencji s¹ „skrzynki intencji” – konta e-mailowe, na które mo¿na wys³aæ probê
o modlitwê w dowolnej intencji. Modlitwa jest nastêpnie odmawiana przez zaprzyjanione z portalem osoby duchowne (np. w przypadku portalu Katolik.pl modlitwy w intencjach zg³aszanych przez internautów odmawiaj¹ Siostry Klaryski Kapucynki z Krakowa, a w przypadku skrzynki intencji portalu Mateusz.pl  Siostry Karmelitanki ze Szczecina). Bywa równie¿ i tak, ¿e w intencjach zg³aszanych poprzez
6
Wiêkszoæ modlitw umieszczonych na portalu Katolik.pl zosta³o opracowanych przez Siostry Bernardynki.
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Internet modli siê ca³a wspólnota  tak jest w przypadku portali Wiara.pl i Adonai.pl. Za porednictwem ich „skrzynek intencji” mo¿na nie tylko zg³osiæ probê
o modlitwê, ale tak¿e z³o¿yæ swój akces do wspólnoty, która odmawia modlitwy
w intencjach zg³aszanych przez innych. Nale¿y zwróciæ uwagê na masow¹ skalê
takich modlitw – w grudniu 2009 roku wspólnota modlitewna portalu Adonai.pl liczy³a ponad 5 tys. zarejestrowanych cz³onków (za: http://adonai.pl/skrzynka/).
Powy¿sze obserwacje wskazuj¹ zatem jednoznacznie na to, i¿ portal internetowy staje siê now¹ przestrzeni¹ katechezy i modlitwy. Dziêki mo¿liwociom stwarzanym przez Sieæ, ³atwiejsza staje siê katecheza prowadzona w odniesieniu do wielu
aspektów ¿ycia religijnego, ze szczególnym akcentem na kszta³towanie refleksyjnych postaw wobec modlitwy. Portal staje siê zatem przestrzeni¹ formacji duchowej
pozwalaj¹c¹ na spotkanie miêdzy duchownymi i laikatem zogniskowane wokó³ modlitwy. W ten sposób realizuje siê tak¿e bez w¹tpienia integracyjna funkcja portali
religijnych. Wiê, jaka powstaje na gruncie modlitwy i katechezy, wydaje siê silnym
spoiwem ³¹cz¹cym duchownych i laikat we wspólnotê kocieln¹.

5. PORTALE RELIGIJNE  POCZ¥TEK WIRTUALNEGO KOCIO£A?
Nie wydaj¹ siê przesadzone s³owa M. Hendrykowskiego, który pisze: Nigdy
przedtem w dziejach ludzkoci cz³owiek nie dysponowa³ tak niezwyk³ym wytworem
i nie mia³ do czynienia z tak niezwyk³ymi mo¿liwociami komunikacji, które pozwalaj¹ mu ³¹czyæ siê na ró¿ne sposoby ze wiatem (Hendrykowski 2005: 16). Powy¿ej przedstawiona garæ refleksji z pewnoci¹ nie wyczerpuje tematu – bez trudu
mo¿na wyró¿niæ i inne aspekty portali religijnych, w których uwidacznia siê idea
spotkania i dialogu. Wydaje siê, ¿e warto ten w¹tek rozwin¹æ w oparciu o systematyczne badania. W wietle nawet doæ pobie¿nej analizy form obecnoci Kocio³a
katolickiego w Sieci, wydaje siê, ¿e instytucja ta osadzona na niezwykle solidnym
fundamencie tradycji, wydaje siê dostrzegaæ fenomen Internetu i podejmuje szereg
ca³kiem udanych prób odwa¿nego wkraczania w cyberprzestrzeñ, by w ten sposób
odpowiadaæ na wyzwania wspó³czesnoci.
W rzeczywistoci, w której realnoæ przeplata siê z wirtualnoci¹, w warunkach
spo³eczeñstwa informatycznego, wszelkiego rodzaju dzia³alnoæ podejmowana
w Internecie, jak katecheza, nauczanie, prowadzenie for dyskusyjnych i szeroko rozumiana ewangelizacja ma przed sob¹ przysz³oæ. Warto zastanowiæ siê, na ile Internet podtrzymuje i umacniania wiernych w zaanga¿owaniu religijnym. M. wi¹tkiewicz-Mony podkrela, ¿e chrzecijañstwo wi¹¿e siê nie tylko z wypowiadaniem
prawd wiary, ale i z przek³adaniem ich na ¿ycie. Zatem samo g³oszenie Ewangelii
poprzez Internet z pewnoci¹ nie jest dzia³aniem wystarczaj¹cym  Koció³ katolicki nie mo¿e realizowaæ wszystkich swoich zadañ poprzez porednictwo Sieci. Miêdzy innymi dlatego, ¿e jego treci¹ jest realna wspólnota, której nie mo¿e zast¹piæ
wirtualna wspólnota zindywidualizowanych jednostek. Koció³ opieraj¹cy siê na
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wspólnotach funkcjonuj¹cych g³ównie w przestrzeni Internetu najprawdopodobniej
nie przetrwa próby czasu. Te zbiorowoci stanowi¹ bowiem dzi coraz powszechniejsze formy zorganizowania spo³ecznego, lecz jednoczenie s¹ dla jednostek bardzo ³atwe do porzucenia (por. wi¹tkiewicz-Mony 2007: 444). Z pewnoci¹ Internet staje siê jednak wartociowym narzêdziem, dziêki któremu religia ponownie
wkracza w przestrzeñ spo³eczn¹. Katolickie portale internetowe stanowi¹ przestrzenie spotkania i dialogu wspomagaj¹ce procesy wspólnototwórcze, jednak¿e mo¿liwoci, jakie stwarza nowoczesna technologia, musz¹ zostaæ odpowiednio wykorzystane, by budowaæ Koció³ w pe³nym tego s³owa znaczeniu.
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STRESZCZENIE
Internet staje siê dzi rzeczywistoci¹, która powoli zyskuje status pe³noprawnej przestrzeni
spo³ecznej. Dowiadczenie zwi¹zane z poruszaniem siê w tej przestrzeni staje siê tak samo (lub
nawet bardziej) wa¿ne i prawdziwe, jak ¿ycie w realnym wiecie. Religia za nie tylko dobrze komponuje siê z Globaln¹ Sieci¹, ale wrêcz prze¿ywa swoisty rozkwit, rozwijaj¹c siê, ewoluuj¹c
i przybieraj¹c nowe formy. Internet jest p³aszczyzn¹, w której obserwowaæ mo¿na sygnalizowany
przez niektórych socjologów fenomen desekularyzacji rozumianej jako ponowne wkroczenie religii w sferê publiczn¹. W wietle nawet doæ pobie¿nej analizy form obecnoci Kocio³a katolickiego w Sieci, wydaje siê, ¿e instytucja ta osadzona na fundamencie tradycji, wydaje siê dostrzegaæ
fenomen Internetu i podejmuje szereg ca³kiem udanych prób odwa¿nego wkraczania w cyberprzestrzeñ, by w ten sposób odpowiadaæ na wyzwania wspó³czesnoci. Ze wzglêdu na bogactwo treciowe i formalne katolickie portale internetowe mog¹ byæ potraktowane jako nowe przestrzenie
spotkania pomiêdzy duchowieñstwem i laikatem. Dialog ten ma swoj¹ specyfikê. Jest on wielow¹tkowy, wielowymiarowy, ¿ywy i doæ symetryczny. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e dziêki upowszechnieniu Internetu wydaje siê od¿ywaæ idea Kocio³a pojmowanego jako wspólnota ³¹cz¹ca
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siln¹ wiêzi¹ duchownych i wieckich. W artykule podjêto próbê usystematyzowania zagadnieñ
zwi¹zanych ze specyfik¹ katolickich portali internetowych. Analizie poddano te sporód nich, które ciesz¹ siê najwiêksz¹ popularnoci¹ wród internautów oraz nieco mniej znane, lecz bardzo charakterystyczne. Przedstawione w artykule refleksje nie s¹ wynikiem metodologicznie uporz¹dkowanego projektu badawczego, ale stanowi¹ raczej przyczynek do dyskusji wokó³ kwestii zwi¹zanych
z rol¹ Internetu w budowaniu wiêzi spo³ecznych stanowi¹cych fundament wspólnoty kocielnej.

S³owa kluczowe
koció³, Internet, religia, wspólnota, wiê, dialog spo³eczny

SUMMARY
Nowadays the Internet is becoming a reality, which is slowly gaining the status of rightful
social space. Experience related to using this space is becoming as important and realistic (or even
more important) as living in the real world. Religion not only successfully co-exists with the Global Network, but it even experiences a kind of revival, developing, evolving and taking new forms.
The Internet is a surface, where we can observe the phenomenon, signalled be some sociologists,
of desecularization understood as re-entering of religion into the public sphere. In the light of even
quite superficial analysis of the forms of presence of Catholic Church in the Net, it seems that although this institution is set in the tradition, it appears to notice the Internet and makes some very
successful attmepts to enter the Cyberspace, in order to answer the challenges of the contemporary
world.
With regard to the richness of content and form, Catholic Internet websites may be considered
to create new space between the clergy the the laity. This dialogue has its own specificity: it is
multithreaded, multidimentional, vivid and quite symmetrical. We could risk a thesis that thanks to
common usage of the Internet, the idea of the Church understood as a community binding the clergymen and laymen seems to be revived. The article is an attempt of systhematizing issues related
to the specificity of Catholic Internet websites. It analyses those websites which are very popular
among the cybernautes and some less popular but very characteristic ones. The reflections presented in the paper do not result from a methodologically ordered research project, but they rather
constitute a contribution to a discussion around issues connected with the role of the Internet in
building social bonds which are the basis of a church community.

Key Words
Church, Internet, religion, community, social bonds, social dialogue
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WPROWADZENIE
Pojêcia u¿yte w tytule artyku³u wskazuj¹ na dwie odmienne, choæ nie odrêbne
rzeczywistoci. Kategorie duchowni i wieccy odsy³aj¹ do organizacji kocielnej, za
pojêcie spo³eczeñstwo obywatelskie odnosi siê do jakoci oraz funkcjonowania spo³eczeñstwa demokratycznego, w sferze pomiêdzy pañstwem, rynkiem a ¿yciem prywatnym obywateli. Istnieje jednak¿e kilka powodów, dla których zestawienie tych
dwóch obszarów i podjêcie refleksji nad ich wzajemnymi powi¹zaniami wydaje siê
wa¿ne zarówno dla Kocio³a katolickiego, jak i spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Zgodnie z nauczaniem Kocio³a katolickiego, wiara chrzecijan ma wymiar spo³eczny. Duchowni i wieccy realizuj¹ swoje d¹¿enie do zbawienia w konkretnych
uwarunkowaniach miejsca i czasu. Spo³eczeñstwo, w którym ¿yj¹, stanowi przestrzeñ
rozwoju religijnego, praktykowania wiary, realizacji norm moralnych, budowania
braterskich relacji z innymi. Wszyscy wierz¹cy s¹ odpowiedzialni za budowanie
wiata godnego cz³owieka.
Zarówno duchowni, jak i wieccy, s¹ obywatelami pañstwa i cz³onkami spo³eczeñstwa1. Na tej przynale¿noci zasadzaj¹ siê ich prawa i obowi¹zki w zakresie
W spo³eczeñstwie polskim przynale¿noæ religijna nak³ada siê na inne typy przynale¿noci,
co znajduje potwierdzenie w badaniach socjologicznych, m.in. Krzysztofa Kose³y: Gdy prawie
wszyscy sporód mieszkañców kraju przyznaj¹ siê do polskiej narodowoci i ogromna wiêkszoæ
do zwi¹zków z katolicyzmem, nie mo¿e byæ mowy o roz³¹cznoci tych zbiorów [wspólnoty narodowej, wyznaniowej i pañstwowej  W. Sz.]. Te same osoby myl¹ o sobie raz jako o obywatelu
pañstwa, innym razem jako o przedstawicielu narodu, kiedy indziej wreszcie jako o cz³onku spo³ecznoci wyznawców (Kose³a 2003: 25). Kose³a pisze o przenikaniu siê podstawowych identyfikacji Polaków, co w wymiarze lokalnym oznacza identyfikacje ze spo³ecznoci¹ lokaln¹, wyznaniem katolickim i parafi¹.
1
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odpowiedzialnoci za dobro wspólne. Jedni i drudzy s¹ mieszkañcami konkretnych
rodowisk lokalnych, które stanowi¹ przestrzeñ codziennego ¿ycia, budowania wiêzi
spo³ecznych, realizowania celów indywidualnych i zbiorowych. Na szczeblu lokalnym
funkcjonuj¹ parafie; w ich obszarze nak³adaj¹ siê wiêc na siebie ró¿ne typy przynale¿noci: do spo³ecznoci lokalnej, do wspólnoty parafialnej, grupy religijnej, organizacji
pozarz¹dowej, do spo³ecznoci rodzinnej, s¹siedzkiej, osiedla, zawodowej itp. Sama
za lokalnoæ jest uprzywilejowanym terenem rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Wymienione przes³anki uzasadniaj¹ podjêcie refleksji nad wzajemnymi zwi¹zkami wymiaru religijnego i obywatelskiego, a w szczególnoci nad relacjami osób
duchownych i wieckich. Ich nak³adaj¹ce siê b¹d powi¹zane ze sob¹ zadania i zobowi¹zania o charakterze indywidualnym i spo³ecznym, religijnym i obywatelskim
sk³aniaj¹ do refleksji nad wyzwaniami i obszarami wspó³pracy. Dodatkowym uzasadnieniem tematu s¹ przemiany spo³eczne i religijne, które kreuj¹ nowe wyzwania
dla religijnoci i Kocio³a, zarówno w aspekcie duszpasterstwa, jak i dialogu ze wiatem, a tak¿e stale obecne w refleksji socjologicznej pytanie o podstawy i determinanty rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Celem poni¿szych rozwa¿añ jest próba wskazania na obszary wspó³pracy duchowieñstwa i laikatu, wa¿ne z punktu widzenia aktywnoci obywatelskiej. Tekst
ma charakter socjologiczny. Zasadnicz¹ o analiz wyznaczaj¹ zagadnienia dotycz¹ce
spo³eczeñstwa obywatelskiego, a podstaw¹ w tym zakresie s¹ ustalenia socjologów
oraz wybrane badania socjologiczne. W opracowaniu wykorzystano równie¿ treci
teologiczno-pastoralne. Wynika to z faktu, i¿ Koció³, jak pisze Janusz Mariañski,
realizuje siê nie tyle w wymiarach instytucjonalno-organizacyjnych, ale przede
wszystkim w wymiarach charyzmatycznych ( ). Element wewnêtrzno-duchowy
przenika i kszta³tuje wszystkie struktury zewnêtrzne Kocio³a (Mariañski 1984: 8).
Aby wiêc adekwatnie interpretowaæ obecnoæ Kocio³a w spo³eczeñstwie obywatelskim, wraz z kwesti¹ relacji duchowieñstwa i laikatu, nale¿y odwo³ywaæ siê do treci doktrynalnych, decyduj¹cych o istocie Kocio³a, ale i wyznaczaj¹cych ramy
i kszta³t jego obecnoci w wiecie. Socjologa interesuje w szczególnoci odzwierciedlenie religijnych wymiarów w przekonaniach czy zachowaniach cz³onków Kocio³a, urzeczywistniaj¹cych siê nie tylko w obszarze religijnym, ale i spo³ecznym. Rozwa¿ania skupiaæ siê bêd¹ na tych aspektach rzeczywistoci, które ³¹cz¹ perspektywê
religijn¹ i spo³eczn¹ oraz stanowi¹ o relacji osób duchownych i wieckich, w kontekcie Kocio³a i spo³eczeñstwa obywatelskiego.

1. DUCHOWNI, WIECCY, SPO£ECZEÑSTWO OBYWATELSKIE
 PODSTAWOWE POJÊCIA
Pojêcia duchowni i wieccy wskazuj¹ na przynale¿noæ do Kocio³a i okrelaj¹
miejsce oraz rolê w jego strukturze. Wed³ug definicji Józefa Baniaka, duchowny
spe³nia publiczne funkcje religijne b¹d jest do ich spe³niania uprawniony ( );
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za duchowieñstwo czy stan duchowny to ogó³ osób tworz¹cych grupê spo³eczn¹,
odrêbn¹ od wieckiej, zwi¹zanych cile z wykonywaniem kultu sakralnego i maj¹cych odpowiednie wiêcenia; duchowieñstwo jest wspólnot¹ o hierarchicznej strukturze, której poszczególne i podporz¹dkowane sobie stopnie, s¹ okrelone zakresem
posiadanej w³adzy kocielnej. W Kociele katolickim duchowni ró¿ni¹ siê od osób
wieckich posiadaniem w³adzy kocielnej b¹d zdolnoci¹ do jej otrzymania, a w³adza ta oddziela ich od laikatu ( ). Wy³¹cznie duchowni mog¹ piastowaæ, w zale¿noci od stopnia hierarchicznego w³adzê wiêceñ i jurysdykcji kocielnej (Baniak
2004: 89).
W Konstytucji dogmatycznej o Kociele Lumen gentium wieckich rozumie siê
jako Wszystkich wiernych chrzecijan nie bêd¹cych cz³onkami stanu kap³añskiego
i stanu zakonnego ( ), którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni
jako Lud Bo¿y i uczynieni na swój sposób uczestnikami kap³añskiego, prorockiego
i królewskiego urzêdu Chrystusowego, ze swej strony sprawuj¹ w³aciwe ca³emu
ludowi chrzecijañskiemu pos³annictwo w Kociele i w wiecie (KK 31). To¿samoæ wieckich okrela siê czêsto poprzez odniesienie do wiata. Ludzie wieccy poprzez pracê zawodow¹ i zaanga¿owanie spo³eczno-polityczne wchodz¹ dog³êbnie w sprawy doczesne i kszta³tuj¹ oblicze wiata. Jako ochrzczeni maj¹ uwiêcaæ
doczesnoæ i wprowadzaæ wartoci ewangeliczne w rzeczywistoæ wieck¹ (Przygoda 2007: 369-370). Poprzez zaanga¿owanie na tych p³aszczyznach uczestnicz¹ oni
w apostolskim pos³annictwie, czyli w misji Kocio³a do wiata, staj¹ siê wspó³budowniczymi lepszej przysz³oci Kocio³a i bardziej ludzkiego spo³eczeñstwa (Weron 1995: 196).
Do konkretnych zadañ przypisywanych wieckim w rzeczywistoci doczesnej,
nale¿y wiadectwo ¿ycia, polegaj¹ce na zgodnoci postêpowania z wyznawanymi
zasadami, troska o w³aciw¹ pozycjê rodziny w spo³eczeñstwie i jej ochronê, utrwalanie w kulturze wartoci religijnych i moralnych, ewangelizacja, odpowiedzialne
podejmowanie zadañ w sferze publicznej i tworzenie struktur spo³ecznych zgodnych
ze spo³ecznym nauczaniem Kocio³a, w szczególnoci, dzia³alnoæ na rzecz dobra
wspólnego, obrona i wspieranie sprawiedliwoci, szerzenie szacunku dla pracy 
wszystko w duchu solidarnoci i mi³oci (Szymczak 2004: 19). Trzeba jednak¿e
podkreliæ, i¿ wieccy realizuj¹ misjê ewangelizacyjn¹ w wiecie, bo tu w³anie
¿yj¹ i funkcjonuj¹, tu wype³niaj¹ swoje ró¿norodne powo³ania i zadania, nie za
dlatego, ¿e obszar ich religijnego zaanga¿owania jest zewnêtrzny wobec Kocio³a.
wieccy i duchowni tworz¹ w Kociele wspólnotê ochrzczonych, uczestnicz¹cych w powszechnym kap³añstwie Chrystusa. Kap³añstwo hierarchiczne s³u¿y realizacji kap³añstwa powszechnego (Zuberbier 1998: 57). Duchowni s¹ wpisani we
wspólnotê ze wieckimi i wspólne z nimi kap³añstwo powszechne. Jednych i drugich ³¹czy wezwanie do g³oszenia Ewangelii i wype³niania misji zbawczej Kocio³a,
zgodnie z przes³aniem posynodalnej adhortacji na temat roli laikatu w Kociele
i wiecie Christifideles laici: ( ) zbawcz¹ misjê Kocio³a w wiecie realizuj¹ nie
tylko ci, którzy czyni¹ to na mocy wiêceñ, ale tak¿e wszyscy wieccy, którzy
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na mocy chrztu i specyficznego powo³ania uczestnicz¹ w kap³añskim, prorockim
i królewskim urzêdzie Chrystusa (Christifideles laici: 23, dalej CHL; Czaja 2006:
445-449).
Jednym z wa¿nych wymiarów obecnoci laikatu w wiecie jest spo³eczeñstwo
obywatelskie. Zgodnie z najczêciej wskazywanymi przez socjologów cechami,
oznacza ono wyodrêbnion¹ od pañstwa i sfery prywatnej przestrzeñ ¿ycia spo³ecznego, w której funkcjonuj¹ oddolne i autonomiczne zrzeszenia obywateli, mniej lub
bardziej sformalizowane, nastawione na realizacjê jakiej czêci dobra wspólnego.
Jako warunek, a zarazem przejaw demokracji, spo³eczeñstwo obywatelskie zak³ada
indywidualn¹ i zbiorow¹ aktywnoæ swoich cz³onków, autonomiê wobec pañstwa,
oddolnoæ samoorganizacji, poziomy charakter wiêzi strukturalnych, pluralizm, zainteresowanie sprawami publicznymi, gotowoæ do przejêcia inicjatywy i realizacji
rozmaitych zadañ w przestrzeni publicznej (Gliñski 2004: 59-63; Wnuk-Lipiñski 2005:
119; Dahrendorf 1994: 236; Taylor 1994: 54). Polskie tradycje narodowe i ich organiczna wiê z treciami religijnymi, wraz z siln¹ komponent¹ wspólnotowoci oraz
kontekst, w którym pojêcie wesz³o w obszar dyskursu  po przemianach 1989 roku
sprawiaj¹, ¿e w polskiej socjologii dominuj¹ ujêcia uto¿samiaj¹ce spo³eczeñstwo
obywatelskie ze spo³eczeñstwem samoorganizuj¹cym siê poza sfer¹ polityki, akcentuj¹ce wspólnotowoæ, trwa³e wiêzi i wspó³pracê (Kurczewska 2001: 117, 122).
W kontekcie tematu artyku³u, wa¿na jest odpowied na pytanie, gdzie nale¿y
szukaæ spo³eczeñstwa obywatelskiego. Piotr Gliñski, nale¿¹cy do czo³owych badaczy obywatelskoci w Polsce, wskazuje na piêæ obszarów: 1) Trzeci Sektor (obszar
organizacji pozarz¹dowych), 2) spo³ecznoci lokalne i aktywnoæ w ich obrêbie (niekoniecznie sformalizowana), 3) rodowiska przyparafialne, przykocielne oraz inteligenckie, 4) indywidualne postawy obywateli (pomoc s¹siedzka, ró¿ne typy samoorganizacji, wolontariat), 5) grupy nieformalne, ruchy spo³eczne i obywatelskie
(Gliñski 2006: 8). Wynika z powy¿szego, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie obejmuje
aktywnoæ indywidualn¹ i spo³eczn¹, sformalizowan¹ i nieformaln¹, lokaln¹ i ponadlokaln¹, ¿e równie¿ rodowiska zwi¹zane z Kocio³em, jak i sam Koció³, pozostaj¹ w cis³ym, organicznym zwi¹zku ze spo³eczeñstwem obywatelskim.
Tê charakterystykê nale¿y uzupe³niæ integralnym dla idei obywatelskoci aspektem aksjologicznym. Wród socjologów panuje zgoda co do tego, i¿ podmioty obywatelskie kszta³tuj¹ swoj¹ to¿samoæ wokó³ szerokiego spektrum wartoci oraz ¿e
mo¿na wskazaæ na kilka wartoci centralnych dla omawianej idei. S¹ nimi: zaufanie
spo³eczne, wolnoæ, autonomia, pluralizm, dobro wspólne, solidarnoæ, pomocniczoæ (Szymczak 2008: 123-130). Z obywatelskoci¹ wi¹¿e siê wreszcie praktykowanie cnót obywatelskich, które wp³ywa na kszta³towanie siê wiêzi miêdzy jednostkami, tworzenie wspólnoty i generuje rozwój dzia³añ obywatelskich (Wnuk-Lipiñski
2005: 105; Geisler 2008: 40-62; Gliñski 2004: 61, 63). Na ów etyczny aspekt obywatelskoci zwraca uwagê m.in. Kazimierz Dziubka: Etycznie pojmowana obywatelskoæ wymaga od jednostki szerokiego uczestnictwa w codziennych praktykach
spo³ecznych, nawi¹zywania bezporednich kontaktów z ludmi, brania udzia³u
w zawieranych przez nich porozumieniach i umowach oraz w debatach publicznych.
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Zaszczepiane w trakcie tych ró¿norodnych form partycypacji w ¿yciu spo³ecznym
pogl¹dy i idee moralne, spo³eczne czy kulturowe poszerzaj¹ horyzonty mylenia
obywatela, jego rozumienie sensu ¿ycia innych ludzi i powodów, dla których ³¹cz¹
siê oni ze sob¹, rywalizuj¹ lub tocz¹ za¿arte spory. Widziana z tej perspektywy obywatelskoæ cz³owieka stanowi cechê wyró¿niaj¹c¹ go sporód innych ludzi wysok¹
kultura osobist¹, któr¹ zawdziêcza on, z jednej strony, swojemu otwartemu stosunkowi do odmiennych stylów ¿ycia i norm spo³ecznych i obyczajów, z drugiej za 
wzorcom mylenia i dzia³ania, które same s¹ wytworem jego rodzimej kultury
(Dziubka 2008: 153).

2. KOCIÓ£ JAKO INSTYTUCJA I WSPÓLNOTA W SPO£ECZEÑSTWIE OBYWATELSKIM
Z perspektywy socjologicznej, Koció³ to zorganizowana wspólnota religijna,
która uznaje relacjê cz³owieka do rzeczywistoci ponadempirycznej (Boga), charakteryzuj¹ca siê obiektywnie zinstytucjonalizowanym charakterem i przyjmuj¹ca wobec spo³eczeñstwa postawê otwart¹ na istniej¹ce w nim wartoci integruj¹ce (Mariañski 2004: 199). Z perspektywy pastoralnej, Koció³ katolicki jest wspólnot¹ prowadz¹c¹ swoich wyznawców do zbawienia, poprzez g³oszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie
i sprawowanie liturgii oraz chrzecijañsk¹ diakoniê, czyli budowanie braterskiej wspólnoty na ziemi (Grosfeld 2003: 7-8, Nycz 2008: 37, Potocki 2003: 70).
W 1979 roku Jan Pawe³ II pisa³ w swojej programowej encyklice Redemptor
hominis, ¿e najwa¿niejszym przedmiotem, a zarazem podmiotem troski Kocio³a jest
cz³owiek ¿yj¹cy w konkretnym miejscu i czasie, historyczny, nie abstrakcyjny, konkretny, ka¿dy [ ]; cz³owiek, który zgodnie z wewnêtrzn¹ otwartoci¹ swego ducha,
a zarazem tylu i tak ró¿nymi potrzebami cia³a, swej doczesnej egzystencji, te swoje
osobowe dzieje pisze zawsze poprzez rozliczne wiêzi, kontakty, uk³ady, krêgi spo³eczne, jakie ³¹cz¹ go z innymi ludmi  i to pocz¹wszy ju¿ od pierwszej chwili
zaistnienia na ziemi, od chwili poczêcia i narodzin; cz³owiek w ca³ej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem «wspólnotowego», i zarazem «spo³ecznego», w obrêbie w³asnej rodziny, w obrêbie tylu ró¿nych spo³ecznoci, rodowisk,
w obrêbie swojego narodu czy ludu (Redemptor hominis 14).
Odczytuj¹c spo³eczn¹ naturê cz³owieka, jego dyspozycjê do uczestnictwa, Koció³ w pe³ni popiera rozwój oddolnej aktywnoci obywateli. Dzia³ania spo³eczeñstwa obywatelskiego s¹, jak wskazuj¹ autorzy Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, najlepszym sposobem rozwijania spo³ecznego wymiaru osoby, który w tych
dzia³aniach mo¿e siê w pe³ni wyraziæ. Ich ród³em jest bowiem «twórcza podmiotowoæ obywatela», wyra¿aj¹ca siê w tworzeniu zrzeszeñ i instytucji o charakterze
ekonomicznym, spo³ecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, zawodowym
i politycznym (por. Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a 185).
Koció³ nie tylko popiera, ale i uczestniczy w ¿yciu spo³eczeñstwa obywatelskiego jako jeden z jego aktorów. Spo³eczeñstwo obywatelskie sytuuje siê bowiem
najbli¿ej cz³owieka i jest najbardziej w³aciwym terenem aktywnoci Kocio³a (Ma-
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riañski 2008: 154). Koció³ wraz ze swoj¹ nauk¹ o cz³owieku i szerokim spektrum
dzia³añ o charakterze spo³ecznym wpisuje siê te¿ w istotne dla spo³eczeñstwa obywatelskiego dzia³ania na rzecz i w imieniu osób potrzebuj¹cych i marginalizowanych. Zajmuje stanowisko w debacie nad wa¿nymi kwestiami spo³ecznymi.
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na sam moment przekazu-g³osu Kocio³a
jako podmiotu, który reprezentuje w spo³eczeñstwie konkretne prawdy o charakterze religijnym i moralnym oraz pe³ni w nim misjê ewangelizacyjn¹. We wspó³czesnej rzeczywistoci, w której jednostka ma nieograniczony dostêp do informacji,
musi dokonywaæ wyborów pomiêdzy rywalizuj¹cymi koncepcjami ¿ycia, g³oszenie
prawd ewangelicznych oraz religijnych wartoci i norm wymaga od duchownych
wysokich kompetencji teologicznych (tak¿e w zakresie ich prze³o¿enia na jêzyk
przepowiadania) oraz znajomoci i rozumienia sytuacji wspó³czesnego cz³owieka 
drogi Kocio³a. Znajomoæ treci wiary, wiedza religijno-kocielna, pog³êbiona
wiadomoæ religijna stanowi niezwykle istotny element postawy religijnej. Jakkolwiek niski poziom uwiadomienia religijnego mo¿e wspó³istnieæ z bardzo intensywn¹ wiar¹, regularnymi praktykami i akceptacj¹ dogmatów, to jednak wspó³czesne
pluralistyczne spo³eczeñstwo, funkcjonuj¹ce w wiecie informacji, wymusza potrzebê adekwatnie wy¿szego poziomu wiedzy religijnej, dla bardziej wiadomego, pe³niejszego i konsekwentnego prze¿ywania wiary. Jak podkrela Janusz Mariañski:
Wiedza religijna, która jest obiektywnie i psychologicznie ma³o znacz¹ca, nie zagwarantuje jednostce pomocy i odpowiednich ram wiatopogl¹dowych w rozwi¹zywaniu narastaj¹cych problemów wy³aniaj¹cych siê z konfrontacji religii z cywilizacj¹ postindustrialn¹ (Mariañski 2000: 149).
S³usznie te¿ zauwa¿a Jan Grosfeld, ¿e nieznajomoæ problemów cz³owieka ju¿
teraz dyskwalifikuje duchownego czy wieckiego w ich podstawowej misji (Grosfeld 2003: 9). Znajomoæ za cz³owieka oznacza rozumienie wielowymiarowoci
procesów dokonuj¹cych siê w wiecie, ich wp³ywu na losy osób, rodzin i spo³ecznoci, wyzwañ, jakie ze sob¹ nios¹, po to, by poszukiwaæ dróg wyjcia ku wspó³czesnemu cz³owiekowi, postrzeganemu integralnie, w jego wieloaspektowych uwarunkowaniach. Powy¿sze wyzwania wytyczaj¹ istotne zadanie dla kocielnego nauczania we wspó³czesnej rzeczywistoci: powinno ono poci¹gaæ teologiczn¹ treci¹
i argumentacj¹, niepokoiæ trosk¹ o cz³owieka, jego integralny i rzeczywisty rozwój,
a w sposobie przekazu, w dobie pluralizmu i fluktuacji pogl¹dów inspirowaæ zaanga¿owaniem i autentyzmem. Te ostatnie cechy przekazu pe³ni¹  w odniesieniu do
religijnoci  rolê wa¿n¹ i uwiarygodniaj¹c¹.
Aktywnoæ w spo³eczeñstwie obywatelskim mo¿e mieæ wymiar indywidualny
oraz grupowy. Koncepcje idei lokuj¹ce siê w nurcie liberalnym, akcentuj¹ ten pierwszy, w przeciwieñstwie do republikañskich i komunitarystycznych, gdzie za wiod¹cy
element uznaje siê osobiste decyzje jednostek, zorientowane jednak¿e na dobro
wspólnoty. Kazimierz Dziubka zwraca uwagê, ¿e wspóln¹ a zarazem dystynktywn¹
cech¹ rozwa¿añ nad moralno-obyczajowym aspektem obywatelskoci jest pojmowanie samej aktywnoci obywatelskiej jako centralnej wartoci o znaczeniu indywidualnym i wspólnotowym (Dziubka 2008: 154). Z moralno-obyczajowym oraz
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wspólnotowym wymiarem zwi¹za³o refleksjê nad obywatelskoci¹ w Polsce dowiadczenie komunizmu. By³ to system nie tylko represyjny i pozbawiaj¹cy wolnoci, ale deprecjonuj¹cy zaanga¿owanie spo³eczne, powoduj¹cy destrukcjê wiêzi spo³ecznych i anomiê moraln¹2. Dlatego w³anie obserwatorzy zwracali uwagê na fakt,
i¿ jednostka wchodz¹ca w sk³ad spo³eczeñstwa obywatelskiego na Wschodzie, jest
mocno osadzona w kontekcie wspólnotowym, który okrela jej stosunek do pañstwa, co oznacza³o jednoczenie, ¿e nie jest ona tak autonomiczn¹ i niezale¿n¹ jednostk¹, jak w spo³eczeñstwach obywatelskich Zachodu (Szacki 1994: 121).
Powy¿sze spostrze¿enia kieruj¹ uwagê w stronê wa¿nego i potrzebnego wk³adu
Kocio³a w odbudowê tkanki etycznej spo³eczeñstwa, w odnawianie tych zasobów,
które przyczyniaj¹ siê do powstawania wiêzi, tworzenia wspólnotowoci opartej na
odniesieniu do dobra wspólnego. Do tych, p³yn¹cych z rzeczywistoci spo³ecznej
i cile zwi¹zanych z pytaniem o aktywnoæ obywatelsk¹ wyzwañ, odnieæ mo¿na
ideê communio personarum, stoj¹c¹ u podstaw posoborowej eklezjologii. Jej analiza
ukazuje bogactwo wspólnotowej rzeczywistoci Kocio³a, implikuj¹cej wszak¿e konkretn¹ jakoæ relacji jego cz³onków: osób duchownych i wieckich. Jako doktrynalny
fundament Kocio³a, eklezjologia wyznacza sposób i treæ wewnêtrznego i zewnêtrznego funkcjonowania kocielnej wspólnoty. W tym sensie mo¿na odczytywaæ w niej
realny potencja³ dla spo³eczeñstwa obywatelskiego, przy za³o¿eniu, ¿e jej treæ jest
interioryzowana oraz znajduje odzwierciedlenie w zachowaniach, stanowi¹c podstawê wiêzi spo³ecznych. W celu ukazania spo³ecznych wymiarów i implikacji eklezjologii communio, wskazane zostan¹ poni¿ej najwa¿niejsze jej aspekty.
Temat communio nale¿y do centralnych idei Soboru Watykañskiego II, rozwiniêtych w nauczaniu Jana Paw³a II. Communio wskazuje na ród³o Kocio³a: wspólnotê cz³owieka z Bogiem i jego udzia³ w otrzymanych od Boga dobrach zbawienia.
Jako rzeczywistoæ bosko-ludzka wspólnota Kocio³a jest niesprowadzalna do jakiejkolwiek organizacji, stowarzyszenia ludzkiego; czerpie z ¿ycia Trójjedynego
Boga, który przez wcielenie Syna w³¹cza cz³owieka we wspólnotê z Sob¹. Wspólnota Kocio³a jest wiêc przejawem inicjatywy Boga, z Jego ³aski czerpie i z niej wyrasta, rozci¹ga siê na zwi¹zki ludzi miêdzy sob¹ i wymaga od nich praktykowania
mi³oci bliniego (Czaja 2006: 396-404). ¯ycie kocielnej Komunii wymaga zaanga¿owania cz³onków w realizacjê królewskiej misji Chrystusa, czyli praktykowania
mi³oci bliniego. Optyka communio stanowi podstawê do interpretacji struktury
Kocio³a i ról w jego obrêbie.
Powy¿sze treci uprawniaj¹ do stwierdzenia, ¿e wspólnota Kocio³a jest, ze swej
natury, i powinna byæ, pierwszym i podstawowym terenem dowiadczania wspó³istnienia, wspó³pracy oraz religijnej ³¹cznoci osób duchownych i wieckich. W praktyce zak³ada to rozwój wspólnej duchownym i wieckim wiadomoci Kocio³a jako
Spo³eczeñstwo realnego socjalizmu jest nie tylko zamkniête, ale i puste, zubo¿one o fundamentalne wartoci spo³eczne, tote¿ problem polega nie tylko na tym, by zerwaæ na³o¿one przez
pañstwo wiêzy, lecz równie¿ na tym, by przywróciæ do ¿ycia zniszczon¹ przez nie wspólnotê, odnowiæ autentyczne wiêzi miêdzy ludmi (Szacki 1994: 121-122).
2
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naszej wspólnoty, która to wiadomoæ manifestowaæ siê bêdzie nastêpnie w konkretnych zachowaniach. Od strony teologicznej bowiem, kocielna communio stanowi rzeczywistoæ dan¹, ale i zadanie dla wszystkich cz³onków Kocio³a.
Warto w tym kontekcie przypomnieæ za Janem Paw³em II, ¿e wieccy nie tylko
nale¿¹ do Kocio³a, ale s¹ Kocio³em (CHL 9). Ich powo³ania, charyzmaty i zadania
s¹ komplementarne w stosunku do zadañ osób duchownych. Od czasu Soboru, jak
podkrela Andrzej Zuberbier, podzia³ ról miêdzy wieckimi a duchownymi nie przebiega w ten sposób, ¿e ksiê¿a s¹ odpowiedzialni za to, co siê dzieje niejako wewn¹trz Kocio³a, a wieccy za to, co na zewn¹trz niego ( ) Nie istnieje dwojaka
misja czy dwojakie pos³annictwo Kocio³a: ta realizowana przez duchownych i ta,
któr¹ realizowaæ maj¹ wieccy. Jedni i drudzy s¹ odpowiedzialni ( ) za to co siê
dzieje wewn¹trz Kocio³a i za g³oszenie Ewangelii wiatu (Zuberbier 1998: 53, 54).
Podobne stwierdzenie formu³uje Wies³aw Przygoda: Obok duchownych równie¿
katolicy wieccy s¹ przez Boga powo³ani do tego, aby przyczyniali siê do wzrastania i uwiêcania Kocio³a (Przygoda 2007: 372)3.
Wspominane wy¿ej przekonanie o wspólnocie z Kocio³em i w Kociele
oznaczaæ by mog³o  jeli podj¹æ próbê zoperacjonalizowania tych treci w jêzyku socjologicznym  znajomoæ i rozumienie podstaw wspólnoty, w³aciwe identyfikowanie zadañ swoich (duchownego/wieckiego) oraz powierzonych innym (duchownym/wieckim), wspó³pracê w obszarach kocielnych oraz spo³ecznych, komplementarnoæ w realizacji zadañ, rozpoznawanie spraw wspólnoty (kocielnej,
parafialnej itd.) jako swoich. Tak kszta³towana wiadomoæ, zak³adaj¹ca dojrza³¹
to¿samoæ religijn¹ zarówno laikatu, jak i duchowieñstwa, stanowi³aby istotny czynnik budowania wiêzi ze wspólnot¹4.
Fundamentalne dowiadczanie wspólnoty Kocio³a skutkowaæ mo¿e przekonaniem o wartoci wspólnoty, kszta³towaniem postaw zaanga¿owania, gotowoci¹ do
dzia³añ na rzecz innych, wiêksz¹ dyspozycj¹ do budowania wspólnot rodzinnych,
Zgodnie z socjologicznym rozumieniem wspólnoty, zaproponowanym przez Marka Zió³kowskiego, tworz¹ j¹ trzy elementy: obiektywny (podobieñstwo cech i interesów cz³onków), subiektywny (natura ³¹cz¹cego ich poczucia wiêzi) oraz behawioralny (kszta³t ich rzeczywistej wspó³pracy)
(Zió³kowski 2008: 329). O ile na poziomie obiektywnym mo¿na by wskazywaæ na podobieñstwo
interesów osób wieckich i duchownych  umieszczaj¹c owe interesy na p³aszczynie religijnej, to
ju¿ na poziomie subiektywnym dostrzec mo¿na rozbie¿noæ. Zauwa¿alnym bowiem elementem
to¿samoci duchownych i wieckich jest bycie kim z zewn¹trz. Jest wielu wieckich, którzy zachowuj¹ dystans wobec Kocio³a, uto¿samiaj¹c go z hierarchi¹, s¹ te¿ duchowni, którzy utrzymuj¹
mentaln¹ odleg³oæ w stosunku do osób wieckich: ludu, który ma byæ raczej nauczany ni¿ zapraszany i przysposabiany do tworzenia wspólnoty czy poci¹gany do wiêkszej dojrza³oci religijnej
i podmiotowoci. Na ów dualistyczny podzia³ na nauczaj¹cy Koció³ czynny i s³uchaj¹cy Koció³
bierny zwraca uwagê Marek Fia³kowski, i dostrzega w nim utrwalony i niekorzystny stereotyp,
domagaj¹cy siê osobistej weryfikacji (Fia³kowski 2007: 201).
4
Mówi¹c o wiêzi spo³ecznej, wyró¿nia siê jej charakter obiektywny i subiektywny; zagadnienie to obszernie analizuje  w kontekcie wiêzi z parafi¹  El¿bieta Firlit (Firlit 1998: 103-157).
Opisywana wy¿ej wiadomoæ wspólnoty wewn¹trzkocielnej mo¿e stanowiæ istotny element subiektywnego wymiaru wiêzi pomiêdzy osobami duchownymi a wieckimi.
3
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s¹siedzkich, pozarz¹dowych, lokalnych. Koció³ dowiadczany i prze¿ywany jako
wspólnota  gdy spojrzeæ nañ od strony teologicznej  wraz z religijn¹ motywacj¹
i podstaw¹ tego¿ dowiadczenia, ma szansê stawaæ siê promotorem wartoci wspólnoty oraz inspiratorem wspólnego dzia³ania  konstytutywnego elementu spo³eczeñstwa obywatelskiego. W tym dwojakim sensie, teologicznym i socjologicznym, Koció³, bardziej ni¿ jakakolwiek wiecka wspólnota, jest predysponowany do rozwijania wspólnotowoci. Natomiast spo³eczeñstwo obywatelskie stanowi, po rodzinie,
adekwatn¹ przestrzeñ jej praktykowania.

3. DUCHOWNI I WIECCY W ORGANIZACJACH RELIGIJNYCH
Jednym z dwóch podstawowych wskaników rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego, stosowanych w polskich i europejskich badaniach socjologicznych, jest poziom uczestnictwa w organizacjach pozarz¹dowych (Szacki 1997: 54; Herbst 2005: 55;
Gliñski 2006: 8). Zaanga¿owanie w nich dotyczy ró¿nych wymiarów ¿ycia spo³ecznego i jest przejawem oddolnej inicjatywy obywateli, którzy nie czekaj¹ na odgórn¹
inicjatywê i przydzia³ rodków, sami zagospodarowuj¹ istotne dla funkcjonowania
spo³ecznoci obszary, wspó³pracuj¹c z rynkiem i pañstwem (Szacki 1997: 55; Gliñski 2006: 26-27).
Wed³ug danych KAI wród cz³onków wszystkich organizacji pozarz¹dowych
w Polsce, oko³o 75% to cz³onkowie ruchów i wspólnot religijnych oraz stowarzyszeñ katolickich. Relacja ta znajduje przybli¿one potwierdzenie w badaniach Trzeciego Sektora, a tak¿e w sonda¿ach dotycz¹cych aktywnoci Polaków i wolontariatu. S³usznie zauwa¿a Jan Herbst, ¿e skala zaanga¿owania w organizacjach religijnych sk³ania do opisywania ich jako differentia specyfica polskiego spo³eczeñstwa
obywatelskiego (Herbst 2005: 73).
Potencja³ organizacji religijnych w Polsce tkwi w ich liczebnoci: w skali kraju
niew¹tpliwie ma³ej, w zestawieniu z jak¹kolwiek aktywnoci¹ spo³eczn¹  bardzo
znacz¹cej. Wiele sporód organizacji religijnych liczy wiêcej cz³onków ni¿ przeciêtna organizacja trzeciosektorowa, która skupia rednio 40 osób. Podobnie jest z ich
wiekiem i zasiêgiem dzia³alnoci (Gumkowska, Herbst 2008: 7-9). Wiele organizacji religijnych szczyci siê d³u¿sz¹ ni¿ kilkuletnia histori¹, utrwalonym wizerunkiem
i posiada zasiêg ogólnokrajowy lub miêdzynarodowy.
Wed³ug danych zebranych przez Instytut Statystyki Kocio³a Katolickiego SAC,
w polskich parafiach dzia³a oko³o 337 ró¿nych wspólnot religijnych. Nale¿y do nich
ogó³em oko³o 2,5 mln osób. Wród skupiaj¹cych najwiêksz¹ liczbê cz³onków znajduj¹
siê: ¯ywy Ró¿aniec (1 114 967), Ministranci (134 802), Ko³o Ró¿añcowe (96 464),
Liturgiczna S³u¿ba O³tarza (72 967), schola (71 415), Grupa Modlitewna (57 743),
Ruch wiat³o-¯ycie (53 091), Rycerstwo Niepokalanej (50 600), Rada Parafialna
(50 225), Akcja Katolicka (37 798) (Zdaniewicz, Zarêba 2006: 16-26). Oko³o 140 ruchów i organizacji wspó³pracuje z Ogólnopolsk¹ Rad¹ Ruchów Katolickich, a ponad
70 (oko³o 800 tys. cz³onków) formalnie do niej przynale¿y. Wiele sporód ruchów
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i inicjatyw religijnych dzia³a w obrêbie parafii i nie posiada osobowoci prawnej,
za z danych szacunkowych, okrelonych na podstawie rejestru REGON w 2008
roku, wynika, ¿e osobowoæ prawn¹ posiada oko³o pó³tora tysi¹ca organizacji katolickich (Herbst 2009-2010: 182).
Przynale¿noæ do organizacji i ruchów religijnych implikuje czêstsze praktyki
religijne, bardziej wiadomy kontakt z treciami dotycz¹cymi wiary i norm moralnoci chrzecijañskiej. Religijnoæ za, mierzona wymiernym zaanga¿owaniem, stanowi istotny predykat aktywnoci spo³ecznej, co niezmiennie pokazuj¹ badania socjologiczne. Jan Herbst, analizuj¹c specyficzny charakter polskiej aktywnoci spo³ecznej, powi¹zany z katolicyzmem konstatuje, ¿e udzia³ w praktykach religijnych
przek³ada siê nie tylko na uczestnictwo w organizacjach stricte religijnych, ale tak¿e
na dzia³alnoæ w innych typach organizacji  zw³aszcza za w tych zajmuj¹cych siê
pomoc¹ charytatywn¹ oraz kultur¹ i sztuk¹ (w praktyce nie jest jasne, czy nie chodzi
tu tak¿e o organizacje przyparafialne, jednak o pozakonfesyjnym charakterze). Nara¿aj¹c siê na ryzyko nadinterpretacji doæ sk¹pych danych na ten temat, mo¿na powiedzieæ, ¿e religijnoæ nie sprzyja «wszelkiej» aktywnoci, ale przede wszystkim
pewnemu jej wzorcowi  dzia³aniom zorientowanym na solidarnoæ spo³eczn¹
i wspólnotê duchow¹ (Herbst 2009-2010: 179).
Organizacje religijne w Polsce dzia³aj¹ na polu edukacji i wychowania, kultury
i dziedzictwa narodowego, pomocy spo³ecznej i dzia³alnoci charytatywnej, sportu
i rekreacji. Dla takich podmiotów, jak Caritas czy Stowarzyszenie im. w. Brata
Alberta aktywnoæ spo³eczna stanowi zadanie zasadnicze. Jednak¿e podejmuj¹ j¹
równie¿ (stale lub cyklicznie) cz³onkowie wspólnot i ruchów religijnych oraz stowarzyszeñ, jako jeden z wielu elementów swej dzia³alnoci lub owoc formacji.
Duchowni pe³ni¹ w organizacjach religijnych rolê opiekunów (moderatorów)
lub asystentów kocielnych w stowarzyszeniach katolickich czy organizacjach odwo³uj¹cych siê do katolickich wartoci. Niejednokrotnie s¹ ich za³o¿ycielami, liderami i czynnie zaanga¿owanymi uczestnikami. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e w³anie
organizacje religijne stworzy³y przestrzeñ bli¿szego spotkania duchownych z laikatem, otworzy³y na wspó³pracê, bardziej bezporednie dzielenie siê wiar¹, a tak¿e na
aktywnoæ w lokalnym spo³eczeñstwie obywatelskim (Szymczak 2009: 94).
We wspólnotach religijnych silnej wiêzi interpersonalnej towarzyszy zaspokajanie szerokiego wachlarza potrzeb ich cz³onków, a stosunki spo³eczne bywaj¹ oparte
na przyjani, na wspólnocie norm i wartoci (Za³êcki 1997: 23 nn.), nie tylko za na
podstawie wspólnych celów czy zadañ do wykonania. Uczestnicy  duchowni
i wieccy  ucz¹ siê rozpoznawania dobra wspólnego, które w przypadku osób duchownych wykracza poza dobro wspólne spo³ecznoci kap³añskiej; za w przypadku wieckich poza dobro wspólne rodziny, spo³ecznoci lokalnej czy zawodowej.
Okolicznoci wspó³dzia³ania, organizowania przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci
lokalnej, osiedla, parafii sprzyja podejmowaniu ró¿nych zakresów odpowiedzialnoci, komunikacji, pobudzaniu innowacyjnoci, dziêki czemu aktywnoæ wszystkich
zyskuje walory edukacyjne, s³u¿y nabywaniu kompetencji spo³ecznych. Dziêki powi¹zaniu zaanga¿owania z osobistym rozwojem oraz motywacj¹ religijn¹ rozwija
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siê i utrwala wra¿liwoæ na innych, wyzwala solidarnoæ, gruntuje wra¿liwoæ etyczna (Szymczak 2009: 102-105), a kompetencje mog¹ byæ przenoszone na grunt rzeczywistoci wieckiej. Zwraca na to uwagê Marek Fia³kowski: zrzeszenia kocielne we wspó³czesnym pluralistycznym i anonimowym spo³eczeñstwie s¹ szko³¹ wiary i ewangelicznego nawrócenia, lekcj¹ modlitwy i wprowadzenia do liturgii, a tak¿e
szko³¹ wychowuj¹c¹ do odpowiedzialnoci za Koció³ i wiat. S¹ zatem miejscem,
gdzie przygotowuje siê ludzi wieckich, a w pewnym sensie i duchownych do ich
wzajemnej wspó³pracy (Fia³kowski 2007: 199).
Cz³onkowie organizacji religijnych stykaj¹ siê z wartociami istotnymi z punktu
widzenia rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego: solidarnoci¹, dobrem wspólnym,
zaufaniem, partycypacj¹, podmiotowoci¹. Na ten etosowy charakter organizacji religijnych w Polsce oraz na ich zwi¹zek ze stylem ¿ycia, zwraca uwagê m.in.
Miros³awa Grabowska (Grabowska 2008: 34-35). Oznacza on, z jednej strony, praktyczn¹ realizacjê jednego z podstawowych zadañ Kocio³a  tworzenie wspólnoty
braterskiej i solidarnej, a z drugiej, ma bezporednie prze³o¿enie na budowanie tkanki etycznej spo³eczeñstwa obywatelskiego i dlatego stanowi kolejne wyzwanie dla
wzajemnych relacji osób duchownych i wieckich. Ich spotkanie i wspó³praca na
polu organizacji religijnych przybli¿a wreszcie duchownych do rzeczywistoci, w jakiej na co dzieñ ¿yj¹ wieccy, pozwala na poznanie i rozumienie ich problemów.
wiadomoæ faktu, ¿e w³anie religijne ruchy i stowarzyszenia skupiaj¹ w skali
ogólnokrajowej najwiêksz¹ liczbê cz³onków, nie mo¿e umkn¹æ uwadze duchowieñstwa i staæ siê zmarnowanym potencja³em. Brak czy os³abienie odpowiedzi na to
oddolne zapotrzebowanie wieckich oraz gotowoæ w³¹czania siê w dzia³alnoæ podmiotów zwi¹zanych z Kocio³em, by³by nie tylko zaniedbaniem z punktu widzenia
kluczowych zadañ Kocio³a, ale i os³abianiem jego roli spo³ecznej. Zaanga¿owanie
za wymaga darowania czasu, dialogu, kompetencji do poprowadzenia uczestników
w kierunku pog³êbionej religijnoci, mierzenia siê z pytaniami, trudnociami czy
dylematami wiernych. Wymusza potrzebê osobistego rozwoju, poszerzania wiedzy
i doskonalenia umiejêtnoci, a szczególnie potrzebê aktualnego prze¿ywania swej
religijnoci i miejsca w Kociele.

4. DUCHOWNI I WIECCY W SPO£ECZNOCI LOKALNEJ
Spo³eczeñstwo obywatelskie cechuje siê atrybutem terytorialnoci, wyobra¿onej
lub realnej5. Znaczenie rodowiska lokalnego jako w³aciwej przestrzeni jego rozwoju socjologowie traktuj¹ ró¿nie, w zale¿noci od prezentowanej tradycji teore5
Elementy istotne dla okrelenia przestrzeni funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego
opisuje m.in. Joanna Kurczewska. Nale¿¹ do nich granice terytorium, centra tworz¹ce i przekazuj¹ce wartoci, buduj¹ce jakie formy wspó³dzia³ania pomiêdzy granicami tego terytorium. Na takim terytorium  problem tylko, jaki jest zakres, intensywnoæ zachodz¹cych tam wiêzi czy charakter dominant aksjologicznych  dokonuje siê wszystko, co jest istotne dla danego obszaru
spo³eczeñstwa obywatelskiego (Kurczewska 2004: 305).
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tycznej. Odniesienie do szczebla lokalnego bli¿sze jest wspólnotowym i republikañskim koncepcjom obywatelskoci, zak³adaj¹cym równie¿ znaczenie jej wymiaru
etycznego oraz indywidualnych postaw poszczególnych obywateli.
Lokalnoæ stanowi jeden z filarów polskiej demokracji i typowy element charakteryzuj¹cy polskie spo³eczeñstwo obywatelskie, kojarzony z tez¹ o jego enklawowym charakterze. Na poziomie lokalnym kszta³tuje siê zaanga¿owanie obywatelskie.
Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska pisze, i¿ postawy aktywnoci obywatelskiej nie
zale¿¹ jedynie od indywidualnych motywacji czy zasobów kulturowych jednostek,
zale¿¹ w du¿ej mierze od instytucji: kulturowych, gospodarczych, politycznych. Istniej¹ce instytucje z jednej strony ograniczaj¹ zakres mo¿liwych dzia³añ, z drugiej
za  u³atwiaj¹ okrelone dzia³ania aktorów spo³ecznych, tworz¹c gotowe zasoby
wzorów i regu³ ( ). Obywatelami stajemy siê poprzez nabywanie okrelonej wiedzy, umiejêtnoci i wartoci, które motywuj¹ do rozmaitych dzia³añ obywatelskich
(Siellawa-Kolbowska 2008: 18). Jacek Wódz stwierdza, ¿e to w³anie na szczeblu
lokalnym, a wiêc tam, gdzie demokracja dzieje siê na naszych oczach, a aktorzy
¿ycia lokalnego identyfikowalni s¹ w kontekstach bezporednich, mamy do czynienia z wytwarzaniem siê postawy aktywnoci politycznej, to tutaj naj³atwiej jest
przejæ od konstatacji co do swego w³asnego miejsca w zbiorowoci lokalnej, do
identyfikacji swych w³asnych interesów, to wreszcie tutaj tworz¹ siê wzory socjalizacji politycznej, bowiem w tej w³anie socjalizacji liczy siê doznawana skutecznoæ poszczególnych dzia³añ (Wódz 2004: 222). Lokalnoæ stanowi te¿ zasadnicz¹
przestrzeñ funkcjonowania wspó³czesnej polskiej parafii, podstawowy wymiar kszta³towania siê przynale¿noci do Kocio³a.
Spostrze¿enia powy¿sze rzucaj¹ kolejne wiat³o na refleksjê nad wzajemnymi
relacjami osób duchownych i wieckich w spo³eczeñstwie obywatelskim. Dwie kwestie posiadaj¹ w tym aspekcie znaczenie istotne: parafia oraz lokalny dialog, w którym i duchowni, i wieccy uczestnicz¹.
Parafia jest najmniejsz¹ struktur¹ kocieln¹, mikrostruktur¹ globalnej spo³ecznoci religijnej (Mariañski 1984: 20), najbli¿sz¹ pojedynczemu cz³owiekowi i stanowi¹c¹ dla katolików podstawow¹ grupê odniesienia religijnego. Jest rodowiskiem religijnym, spo³ecznym i kulturowym, w którym zachodz¹ elementarne relacje i stycznoci ludzi z instytucj¹ Kocio³a (Baniak 2003: 10). Jan Pawe³ II opisuj¹c
parafiê, m.in. w adhortacji Christifideles laici, kilkakrotnie u¿ywa pojêcia wspólnota. W nawi¹zaniu do wskazanych wczeniej elementów eklezjologii mo¿na dopowiedzieæ, i¿ dowiadczenie parafii jako wspólnoty ma niejako zaporedniczyæ prze¿ywanie Kocio³a jako wspólnoty.
Z badan prowadzonych przez El¿bietê Firlit wynika, ¿e utrzymuje siê wród
doros³ych katolików w Polsce pozytywny stosunek do parafii (Firlit 2003: 173).
Wed³ug Autorki, w postawach wobec parafii bardzo mocno rozwiniêty jest komponent afektywny i charakteryzuje siê du¿¹ trwa³oci¹ emocji i ocen. Bardziej zró¿nicowany jest natomiast komponent behawioralny; najczêstszym sposobem udzia³u
w ¿yciu parafii s¹ wiadczenia materialno-pieniê¿ne; udzia³ w dzia³aniach charyta-
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tywnych deklarowa³o w 1998 roku ok. 30,8%, a przynale¿noæ do wspólnot religijnych  oko³o 7,8% (Firlit 2003: 174). Jan Herbst zauwa¿a, ¿e to w³anie parafia jest
rodowiskiem, w którym Polacy najczêciej s¹ sk³onni anga¿owaæ siê w dzia³alnoæ
spo³eczn¹. Formu³uje jednoczenie ciekawe spostrze¿enie, i¿ Koció³ jest dzi jedyn¹ instytucj¹, któr¹ Polacy en masse uznaj¹ za przestrzeñ sobie blisk¹ i rozpoznan¹, przestrzeñ, w której mog¹ dzia³aæ. Nie jest tak¹ przestrzeni¹ pañstwo, które wci¹¿
jawi siê wiêkszoci obywateli jako amalgamat opresyjnych instytucji i zakulisowych
gier. Nie jest ni¹ oficjalna przestrzeñ publiczna, wci¹¿ traktowana przez Polaków
z pewn¹ podejrzliwoci¹, by wspomnieæ choæby o ich zdystansowanej postawie wobec organizacji pozarz¹dowych (Herbst 2009-2010: 175-176).
Charakter obecnoci Kocio³a w rodowisku lokalnym wi¹¿e siê z przemianami
wspó³czesnej parafii. Wed³ug Wojciecha wi¹tkiewicza, parafia wspó³czesna, pojmowana jako wspólnota ¿ycia religijnego, powoli przekszta³ca siê w parafiê jako
wspólnotê b¹d wspólnotê wspólnot, realizuj¹c¹ model Kocio³a wyboru: gocinnego, otwartego na warunki ponowoczesnego wiata, ale i nie wyrzekaj¹cego
siê w³asnej misji, zatroskanego o zbawienie cz³owieka (wi¹tkiewicz 2004: 282).
Parafia wspó³czesna wype³nia, obok funkcji religijnych, niejednokrotnie tzw. funkcje ekstensywne: opiekuñczo-zabezpieczaj¹c¹, kulturalno-owiatow¹, administracyjno-gospodarcz¹, rekreacyjn¹, doradczo-interwencyjn¹ (Tam¿e; Potocki 2003: 78-79).
W spe³nianiu tych¿e funkcji udzia³ bior¹ duchowni i wieccy, a wymiar parafialny
przenika siê ze wiatem lokalnym. Otwiera siê w ten sposób ogromna przestrzeñ
spotkania, wspó³pracy, dialogu, którego treæ obejmuje nie tylko obszar religijny
i duszpasterski, lecz tak¿e zatroskanie o ¿yj¹cego w konkretnych uwarunkowaniach
cz³owieka.
Wa¿nym obszarem tego spotkania s¹ omawiane organizacje religijne. Gdy zakorzeniaj¹ siê w rodowisku lokalnym i s¹ rozpoznawalne, tworz¹ w nim swoist¹ sieæ
³¹cz¹c¹ mieszkañców i wype³niaj¹c¹ treci¹ ich aktywnoæ na rzecz innych. Osoby
w nich zrzeszone pe³ni¹ czêsto rolê arbitrów i organizatorów lokalnej przestrzeni
publicznej. Janusz Mariañski zwraca uwagê, i¿ ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia
kocielne s¹ przeciwwag¹ dla bezosobowych relacji we wspó³czesnym wiecie i nadmiernych tendencji globalizacyjnych (Mariañski 2008: 165).
Nierzadkim zjawiskiem jest podejmowanie przez cz³onków ruchów wspó³pracy
z samorz¹dami, w celu wspólnej realizacji wa¿nych dla lokalnej spo³ecznoci zadañ, tworzenie nowych, niezale¿nych od ruchu czy organizacji macierzystej form
dzia³alnoci, aktywnoæ spo³ecznikowska. Trzeba dodaæ, ¿e w³anie religijna motywacja wraz z poczuciem wspólnotowoci stanowi silny czynnik mobilizuj¹cy i generuj¹cy dzia³anie. Prê¿nie dzia³aj¹ce ruchy i stowarzyszenia religijne rehabilituj¹
w spo³ecznociach lokalnych wizerunek wspólnotowoci i aktywnoci spo³ecznej
skierowanej na zewn¹trz, os³abiaj¹ postawy roszczeniowe, bêd¹c przyk³adem oddolnej i niejednokrotnie skutecznej samoorganizacji. Interesuj¹ce przyk³ady takich dzia³añ opisuje m.in. Karolina Kitzman-Czarnecka w kwartalniku Trzeci Sektor, w numerze powiêconym relacji sektora obywatelskiego i Kocio³a (Kitzman-Czarnecka
2008: 45-53).
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Integracja osób duchownych i wieckich w obrêbie parafii oraz ich wspó³dzia³anie natrafia na kilka problemów, sygnalizowanych w literaturze przez socjologów
i teologów. Fia³kowski zalicza do nich zbytni paternalizm i autorytaryzm duchownych, maj¹cy ród³o w czasach, gdy duchowny by³ w spo³ecznoci lokalnej jedyn¹
osob¹ wykszta³con¹ i powoduj¹cy, i¿ niektórzy duchowni uwa¿aj¹ siê za autorytety
w wielu dziedzinach doczesnych. Fia³kowski podkrela, ¿e taki sposób kierowania
nie odró¿nia spraw istotnych od drugorzêdnych, które mog¹ byæ poddawane dyskusji i podlegaæ zmianom przy wspó³pracy ze wieckimi ( ) ponadto uniemo¿liwia
dostrze¿enie charyzmatów i umiejêtnoci u poszczególnych wiernych oraz poznanie
charakteru wspólnoty ( ) (Fia³kowski 2007: 200-201). Innym problemem jest laicyzacja duchownych i zajmowanie siê sprawami wieckimi kosztem pos³ugi duszpasterskiej, ale tak¿e klerykalizacja laikatu, czyli przejmowanie zadañ duchownych
w Kociele, brak wiadomoci eklezjalnej wieckich oraz ich nieznajomoæ w³asnych
darów i charyzmatów (Tam¿e: 201-202). Andrzej Zuberbier zwraca uwagê na stosunkowo ma³¹ znajomoæ dokumentów soborowych, d³ugoletnie panowanie ustroju
totalitarnego, ograniczaj¹cego aktywnoæ duchownych i laikatu, a tak¿e na unikanie
w Kociele ró¿nicy zdañ, krytyki istniej¹cych struktur czy dzia³ania pluralistycznego, wymagaj¹cego poszukiwania p³aszczyzn porozumienia (Zuberbier 1998: 55).
Z kolei wed³ug El¿biety Firlit ( ) istotn¹ barier¹ hamuj¹c¹ podmiotowoæ laikatu
na terenie parafii jest paternalizm ksiê¿y i ich swoista nadopiekuñczoæ wobec wiernych, a tym samym brak zaufania do samodzielnoci wieckich, nieumiejêtnoæ traktowania parafian jako partnerów (Firlit 1998: 298).

PODSUMOWANIE: ZAUFANIE JAKO WYZWANIE
Poziom uogólnionego zaufania stanowi drugi z dwóch wskaników stosowanych
dla oceny kondycji spo³eczeñstwa obywatelskiego. Uwa¿a siê go za istotny czynnik
aktywnoci obywatelskiej, wspó³pracy, tworzenia kapita³u spo³ecznego (Inglehart
2003: 147; Fukuyama 1997: 38, Lewenstein, Theiss 2008: 121-132). Stoi za tym
przekonanie, ¿e zaufanie stanowi fundament dojrza³ej obywatelskoci oraz ¿e samo
istnienie procedur demokratycznych nie wystarczy, aby obywatele z nich czynnie
korzystali i urzeczywistniali swoje prawo do uczestnictwa w ¿yciu i dyskursie publicznym.
Koció³ katolicki w Polsce nale¿y do instytucji ciesz¹cych siê najwy¿szym odsetkiem deklaracji uogólnionego zaufania: w sonda¿u CBOS z roku 2008 by³o to
79% respondentów. Niezale¿nie od kwestii szczegó³owych, zaufanie  przy dominuj¹cej w Polsce kulturze nieufnoci  stanowi cechê wzglêdnie trwa³¹ w stosunku
Polaków do Kocio³a (Gierech, Dobrzyñska 2009: 107; Mariañski 2005: 124-147).
Wed³ug El¿biety Firlit jest to zarówno przejaw swoistej kultury zaufania, jaka od
dawna towarzyszy Kocio³owi i osobom duchownym w Polsce, jak równie¿ 
w odniesieniu do znacz¹cej czêci spo³eczeñstwa  zaufanie jest ugruntowane epistemologicznie (Firlit 2006: 80).
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Deklarowane zaufanie w badaniach spo³eczeñstwa obywatelskiego, odpowiednio
do znaczenia przypisywanego mu (lub jego niedostatkowi) przez socjologów, nale¿y
potraktowaæ jako potencja³ dla wspó³pracy duchownych i wieckich, jednak¿e ze
wiadomoci¹, ¿e uznanie przez wiernych wiarygodnoci Kocio³a nie jest wartoci¹
sta³¹. Podobnie jak inne aspekty rzeczywistoci, poddaje siê próbom zwi¹zanym
z zmianami spo³ecznymi, z tendencjami do indywidualizacji czy sekularyzacji, i zale¿y od wielu czynników. Badania socjologiczne pokazuj¹, i¿ zaufanie na poziomie
lokalnym wzmacniaj¹ dobre przywództwo, pozytywna to¿samoæ spo³eczna, czyli
taka która nie opiera siê na rywalizacji z innymi, ale na percepcji w³asnej wspólnoty kulturowej jako jednolitej, mocno zakorzenionej w tradycji, wyró¿niaj¹cej siê na
tle innych (Rogaczewska 2005: 235), patriotyzm lokalny, kooperacja w sytuacjach
zagro¿enia, ale i realizacji wspólnego interesu, a tak¿e powtarzaj¹ce siê regularnie
dowiadczenia zbiorowe, zwi¹zane z samoorganizowaniem, zakoñczone sukcesem
(Tam¿e: 236-237). Zgodnie z teori¹ Piotra Sztompki, utrzymaniu i rozwojowi zaufania s³u¿y m.in. d¹¿enie do wiarygodnoci (zale¿nej od historii wspó³pracy i jej aktualnego przebiegu, transparentnoci aktorów spo³ecznych i ich wizerunku) nastawienie na wspó³pracê, trwa³oæ i rozpoznawalnoæ, budowanie w rodowisku kultury
zaufania, zwi¹zanej m.in. z normatywn¹ spójnoci¹ i uporz¹dkowaniem ¿ycia spo³ecznego (Sztompka 2007: 268-280).
Duchowni i wieccy maj¹ do dyspozycji  oprócz szeregu treci doktrynalnych,
historycznie utrwalonego przywi¹zania do Kocio³a i wspólnotowoci oraz dowiadczeñ aktywnoci spo³ecznej w³anie w jego obrêbie  istotny potencja³ u³atwiaj¹cy
spotkanie na ró¿nych p³aszczyznach i podejmowanie czynnej wspó³pracy. Fakt ten
powinien prowokowaæ do formu³owania pytañ o wykorzystanie tego¿ potencja³u,
o jakoæ relacji duchowieñstwa i laikatu, o kszta³t wspó³istnienia, pocz¹wszy od obszaru ewangelizacji, poprzez wspó³pracê wewn¹trz wspólnoty kocielnej, w parafii
i w rodowisku lokalnym. Powinien inspirowaæ do zaanga¿owania w dialog, w budowanie wspólnej duchownym i wieckim to¿samoci eklezjalnej oraz wspólnej jednym i drugim ³¹cznoci w sprawach dotycz¹cych konkretnego cz³owieka i jego integralnego rozwoju.
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STRESZCZENIE
Celem tekstu jest ukazanie relacji osób duchownych i wieckich w kontekcie spo³eczeñstwa
obywatelskiego. W szczególnoci omówione zosta³y obszary istotne dla tej¿e relacji: Koció³ jako
instytucja i wspólnota, organizacje religijne oraz spo³ecznoci lokalne, w których funkcjonuj¹ parafie. W tekcie wykorzystano przede wszystkim perspektywê socjologiczn¹, któr¹ uzupe³niono
perspektyw¹ teologiczn¹ i pastoraln¹. Osi¹ rozwa¿añ jest idea spo³eczeñstwa obywatelskiego.
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spo³eczeñstwo obywatelskie, Koció³, stowarzyszenia oraz ruchy i wspólnoty religijne,
duchowni, wieccy

ZUSAMMENFASSUNG
Die Geistlichen und die Laien in der Zivilgesellschaft.
Herausforderungen und Bereiche der Zusammenarbeit
Das Ziel dieses Textes ist die Darstellung der Relation zwischen den Geistlichen und den Laien
im Kontext der Zivilgesellschaft. Insbesondere wurden die für diese Relation wesentlichen Fragen
besprochen wie: die Kirche als Institution und Gemeinschaft, religiöse Organisationen und lokale
Gemeinschaften, in denen die Pfarreien arbeiten. Im Text wird vor allem die soziologische
Perspektive benutzt, ergänzt von der theologischen und pastoralen Perspektive. Der Schwerpunkt
der Arbeit ist die Idee der Zivilgesellschaft.

Die Schlüsselwörter
Zivilgesellschaft, Kirche, religiöse Vereine, Bewegungen und Gemeinschaften,
Geistliche, Laien

DUCHOWNI I WIECCY W SPO£ECZEÑSTWIE OBYWATELSKIM

LAIKAT

221

I DUCHOWIEÑSTWO W KOCIELE KATOLICKIM W POLSCE

PROBLEM

DIALOGU I WSPÓ£ISTNIENIA

POZNAÑ 2010

ANDRZEJ POTOCKI
Uniwersytet Warszawski

Podmiotowoæ i demokratyzacja
 paradygmaty dialogu duchownych i wieckich
Subjectivity and democratization  the paradigms of dialogue between the clergy and laity

WPROWADZENIE
Dialog duchownych i wieckich jako konstytutywnych elementów spo³ecznych
rzeczywistoci eklezjalnej urasta dzi do rangi jednego z wa¿niejszych problemów
Kocio³a katolickiego. Jako paradygmaty tego dialogu chcemy widzieæ podmiotowoæ osób (tu: zw³aszcza laikatu) i demokratyzacjê struktur (tu: kocielnych).
Siêgaj¹c do fundamentów owej problematyki, przede wszystkim wypada siê zaj¹æ podmiotowoci¹ osoby ludzkiej, poszukuj¹c jej róde³ w samej godnoci osoby.
Dopiero potem wolno spojrzeæ na implikacje podmiotowoci osoby dla ¿ycia spo³ecznego. To ostatnie potraktujemy w istocie wycinkowo, zatrzymuj¹c uwagê na
¿yciu spo³ecznoci eklezjalnej. Bêdzie nas interesowa³a podmiotowoæ osób tê spo³ecznoæ tworz¹cych. Podmiotowoæ osoby inkorporowana w struktury spo³eczne
rodzi  tak zwyk³o siê najczêciej mniemaæ  demokracjê. I ta ostatnia najpe³niej
zabezpiecza zwi¹zane z podmiotowoci¹ osoby jej wielorakie uprawnienia. Krótko
mówi¹c: podmiotowoæ osoby i demokratyzacja struktur zdaj¹ siê iæ dzi w parze.
Czy równie¿ w strukturach kocielnych, kszta³towanych w istocie przez dwa tysi¹clecia; tak¿e w czasach, gdy ani has³o, ani praktyka demokracji nie by³y w ¿yciu
publicznym obecne?
W ogl¹dzie sprawy bêdziemy posi³kowali siê w miarê równolegle dwiema perspektywami poznawczymi: t¹, któr¹ podsuwa teologia oraz katolicka nauka spo³eczna (st¹d odwo³ania do wypowiedzi Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a) i t¹, któr¹
zawdziêczamy socjologii (st¹d przywo³ania konstatacji socjologicznych, przede
wszystkim z obszaru ¿ycia kocielnego). Obie perspektywy s¹ niezbywalne, o ile
chcemy w sposób kompetentny przygl¹daæ siê ¿yciu Kocio³a. Owszem, Koció³
jako instytucja podlega ogl¹dowi socjologicznemu. Ów ogl¹d obliguje do uwzglêdnienia ideologii organizacyjnej badanej instytucji, za owa ideologia wyra¿ana jest
w³aciwym dla owej instytucji jêzykiem teologicznym.
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1. GODNOÆ OSOBY PODSTAW¥ PODMIOTOWOCI OSOBY
I DEMOKRATYZACJI STRUKTUR
Dla powagi tych wywodów warto zacz¹æ od definicji osoby: Osoba ludzka jest
to jednostkowy, indywidualny, cielesno-duchowy podmiot zdolny dzia³aæ w sposób
rozumny, dobrowolny, moralny i spo³eczny w celu harmonijnego wzbogacania siebie i innych ludzi w zakresie kultury” (Granat 1985: 69 nn.). Ju¿ w tej definicji
osoby akcent pada na jej podmiotowy charakter. St¹d pytanie: Co jest podstaw¹
podmiotowoci osoby? I próba odpowiedzi zgodnej z antropologi¹ chrzecijañsk¹:
godnoæ cz³owieka. Za trafnoci¹ takiej odpowiedzi wypowie siê Jan Pawe³ II: Podstaw¹ i celem porz¹dku spo³ecznego jest osoba ludzka jako podmiot niezbywalnych
praw, których nie otrzyma³a z zewn¹trz, lecz które wyp³ywaj¹ z jej natury: nic i nikt
nie mo¿e ich zniszczyæ, ¿adna zewnêtrzna si³a unicestwiæ, bowiem ich korzenie
tkwi¹ w tym, co jest najg³êbiej ludzkie. Analogicznie, osoba ludzka jest czym, co
wyrasta ponad uwarunkowania spo³eczne, kulturalne i historyczne, bowiem w³anie
cz³owiek, istota obdarzona dusz¹, d¹¿y do celu, który pozostaje transcendentny wobec
zmiennych warunków jego egzystencji. ¯adna ludzka w³adza nie mo¿e siê przeciwstawiaæ realizacji cz³owieka jako osoby (Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju 1988 r.,
n. 1). Wedle konwencji teologicznej wysoka godnoæ cz³owieka zakorzeniona jest
w fakcie, i¿ ten zosta³ stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieñstwo (Rdz 1,
27), zosta³ odkupiony drogocenn¹ krwi¹ Chrystusa, zosta³ wezwany, by byæ synem
w Synu oraz  dowodzi Jan Pawe³ II w Christifideles laici  ¿yw¹ wi¹tyni¹ Ducha
wiêtego. Jest wreszcie przeznaczony do ¿ycia wiecznego w uwiêcaj¹cej komunii
z Bogiem. Dlatego wszelki gwa³t zadany osobistej godnoci istoty ludzkiej wzywa
o pomstê przed obliczem Bo¿ym i jest obraz¹ Stwórcy cz³owieka (CHL, n. 37).
Jan Pawe³ II, przemawiaj¹c na KUL-u 8 czerwca 1987 roku, zaakcentowa³ jeszcze inne uzasadnienie owej wysokiej godnoci cz³owieka. Oto cz³owiek da³ nazwy
wszelkim stworzeniom, tym samym odró¿niaj¹c siê od nich i panuj¹c nad nimi.
Nadawanie nazw rzeczom stworzonym przez Boga  akcentuje J. Majka  pokazuje
zdolnoæ poznawania rzeczywistoci, dysponowania ni¹ oraz jej przemiany (Majka
1993: 19). Godnoæ cz³owieka tak te¿ rozumie Vaticanum II: Wszystkie rzeczy,
które s¹ na ziemi, nale¿y skierowywaæ ku cz³owiekowi, stanowi¹cemu ich orodek
i szczyt (Gaudium et spes, dalej: GS, n. 12).
Jan XXIII w Pacem in terris wskazuje na dwa poziomy godnoci cz³owieka:
poziom natury i poziom ³aski. Pierwszy to ten, na którym decyduj¹c¹ rolê odgrywa
rozum i wola cz³owieka. Drugi wynika z faktu nadprzyrodzonej przyjani cz³owieka
z Bogiem. Godnoæ cz³owieka jest nie tylko faktem, ale i postulatem. Istnienie godnoci domaga siê jej uszanowania. Co wiêcej, domaga siê tworzenia takich warunków,
które pozwoli³yby cz³owiekowi na rozwój. Godnoæ osoby maj¹ wszyscy ludzie, st¹d
 powie Sobór  nale¿y przeciwstawiaæ siê wszelkiej dyskryminacji (GS, n. 9). Tak¿e
w ¿yciu gospodarczo-spo³ecznym trzeba uszanowaæ i podnosiæ godnoæ osoby ludzkiej, pe³ne jej powo³anie i dobro ca³ego spo³eczeñstwa. Cz³owiek bowiem jest twórc¹,
orodkiem i celem ca³ego ¿ycia gospodarczo-spo³ecznego (GS, n. 63).
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2. PODMIOTOWOÆ OSOBY I DEMOKRATYZACJA STRUKTUR
JAKO ZASADY ¯YCIA ZBIOROWEGO
Jak widaæ, refleksja nad godnoci¹ osoby co krok prowadzi do usytuowania
owej osoby w kontekcie spo³ecznym. Powiedzmy wiêcej: godnoæ oraz id¹ce za t¹
godnoci¹ uprawnienia osoby ludzkiej z ca³¹ wyrazistoci¹ ods³aniaj¹ siê dopiero
wówczas, gdy osobê zobaczymy na tle i w powi¹zaniu z innymi. Potwierdza to Jan
Pawe³ II: ¯adna osoba nie istnieje dla samej siebie, ale pe³niejsz¹ to¿samoæ odnajduje w odniesieniu do innych. To samo mo¿na powiedzieæ o grupach ludzi (Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju 1989 r., n. 3). Co wiêcej, cz³owiek swoje osobowe
dzieje pisze zawsze poprzez rozliczne wiêzi, kontakty, uk³ady, krêgi spo³eczne, jakie
³¹cz¹ go z innymi ludmi (Redemptor hominis, dalej: RH, n. 14). Jan Pawe³ II za
naczeln¹ zasadê spo³eczn¹ traktuje godnoæ cz³owieka stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo¿e. Godnoæ ta wyp³ywa z faktu, ¿e cz³owiek jest osob¹. Z niej z kolei
wyp³ywaj¹ prawa cz³owieka (Borutka 1994: 44). Owszem, w ¿yciu spo³ecznym osoba ludzka dziêki swej godnoci naturalnej i nadprzyrodzonej staje siê podmiotem
uprawnieñ nazywanych prawami osoby czy prawami cz³owieka, ale tak¿e podmiotem odpowiedzialnoci za innych, za uczestników ¿ycia zbiorowego. Oto podstawowy mechanizm budowania demokratycznego ¿ycia zbiorowego. Spo³ecznoci istniej¹ dla osób i dziêki osobom. ¯ycie spo³eczne jest koniecznoci¹. Nie na zasadzie
jakiego fatalizmu, ale ze wzglêdu na potrzebê rozwoju cz³owieka w jego pe³nym,
zatem tak¿e spo³ecznym, wymiarze. ¯ycie spo³eczne  powie w. Tomasz z Akwinu
 jest konieczne dla postêpu, doskonalenia siê osoby ludzkiej (Tomasz z Akwinu,
II-II, q.188, a. 8). Wynika to z w³aciwoci ludzkiej natury. Cz³owiekowi potrzebne
s¹ relacje z innymi. ¯ycie spo³eczne niejako dope³nia, wzbogaca osobê ludzk¹. Ta
siê realizuje  zatem aktualizuje swoje osobowe w³aciwoci  w kontaktach z innymi ludmi widzianymi tak¿e jako osoby. Tym osobom, jak i nam, przys³uguj¹ te
same prawa do rozwoju osobowego. A zatem relacje wzajemne maj¹ nas wzbogacaæ, maj¹ rozszerzaæ szansê realizacji tego, co w nas osobliwie ludzkie. W efekcie
maj¹ ugruntowywaæ nasz¹ ludzk¹ podmiotowoæ. Bez ¿ycia spo³ecznego nasze ¿ycie duchowe by³oby ubo¿sze o cnoty spo³eczne, zw³aszcza o mi³oæ. Osi¹ganie dobra spo³ecznego cile wi¹¿e siê ze zdobywaniem przez ludzi osobistej doskona³oci. Cz³owiek nie osi¹gnie dobra osobistego poza dobrem spo³ecznym. Zazwyczaj to
rozumie i poszukuje takich zbiorowoci, o których s¹dzi, ¿e pomog¹ mu w indywidualnym rozwoju. Gdy mowa o rozwoju podmiotowoci osoby w ¿yciu zbiorowym,
to akcentuje siê tak jej prawa, jak obowi¹zki. Rozszerzanie podmiotowoci zdaje siê
zatem byæ to¿same ze wzrostem przys³uguj¹cych podmiotowi uprawnieñ, ale i ze
wzrostem ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków.
Uznajemy, ¿e spo³eczeñstwo nie jest wynikiem jakiejkolwiek umowy (choæ zawieranie umów miêdzy osobami prawnymi b¹d fizycznymi jest jednym z oczywistych mechanizmów ¿ycia zbiorowego) b¹d przemocy, lecz znajduje ród³o w naturalnym dla cz³owieka poszukiwaniu mo¿liwoci realizowania siebie jako bytu spo³ecznego. Wszak to z racji swej spo³ecznej natury cz³owiek poszukuje kontaktów
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z innymi. Wchodzi z nimi w mniej lub bardziej trwa³e relacje. W efekcie kreuje
ró¿norodne typy ludzkich zbiorowoci. To ostatnie jest jedn¹ z form realizacji prawa
cz³owieka do zrzeszania siê. To za prawo zwyk³o siê uwa¿aæ za jedno z podstawowych praw osoby ludzkiej. Ca³ociowe ujêcie zagadnienia praw cz³owieka ³atwo
odnaleæ choæby w nauczaniu Jana XXIII, zw³aszcza w jego Pacem in terris.
Wszelkie wspó³¿ycie ludzi, je¿eli chcemy, aby by³o dobrze zorganizowane i rozwija³o siê pomylnie, musi opieraæ siê na podstawowej zasadzie, ¿e ka¿dy cz³owiek
jest osob¹, to znaczy istot¹ obdarzon¹ rozumem i woln¹ wol¹, wskutek czego ma
prawa i równoczenie obowi¹zki wyp³ywaj¹ce bezporednio i równoczenie z w³asnej jego natury. A poniewa¿ s¹ one powszechne i nienaruszalne, dlatego nie mo¿na
siê ich w ¿aden sposób wyrzec (PT, n. 9). Jan XXIII cytuje dalej Piusa XII mówi¹cego w orêdziu radiowym wyg³oszonym w wigiliê Bo¿ego Narodzenia 1944 r., i¿
cz³owiek nie mo¿e byæ uwa¿any za przedmiot b¹d te¿ za jaki bierny element
¿ycia spo³ecznego, lecz powinien byæ uznany za podmiot, podwalinê i cel tego ¿ycia (n. 26).
Autorzy dokumentów Soboru Watykañskiego II klarowali: Osoba ludzka jest
i powinna byæ zasad¹, podmiotem i celem wszystkich urz¹dzeñ spo³ecznych, poniewa¿ z natury swej koniecznie potrzebuje ona ¿ycia spo³ecznego. Poniewa¿ ¿ycie
spo³eczne nie jest dla cz³owieka tylko czym dodatkowym, wzrasta on we wszystkich swych przymiotach i staje siê zdolny odpowiedzieæ swemu powo³aniu przez
obcowanie z innymi, przez wzajemne us³ugi i rozmowê z braæmi (GS, n. 25). Za
godnoci¹ cz³owieka idzie zatem jego podmiotowoæ w ¿yciu zbiorowym. Jak godnoæ cz³owieka jest niezbywalna, tak i  odpowiednio  jego podmiotowoæ. Oznacza to, ¿e cz³owiek w ka¿dych warunkach ¿ycia zbiorowego ma prawo oczekiwaæ
respektowania tej podmiotowoci. Oczywicie czym innym jest kwestia, czy i na ile
otoczenie zechce tê podmiotowoæ honorowaæ. Rozumiemy wszak¿e, ¿e dla budowania ¿ycia spo³ecznego uznawanie podmiotowoci osób to ¿ycie buduj¹cych jest
nieodzowne. Powi¹zanie miêdzy godnoci¹ osoby ludzkiej a podmiotowoci¹ cz³owieka w ¿yciu spo³ecznym jest oczywiste. Ma zakorzenienie biblijne, ma za sob¹
tradycjê nauczania Kocio³a. Dla Jana Paw³a II to Ewangelia jest g³êbokim zdumieniem wobec wartoci i godnoci cz³owieka (RH, n. 10).
W ten sposób z chrzecijañskiej koncepcji osoby wyp³ywa w sposób konieczny
w³aciwa wizja spo³eczeñstwa. Wed³ug «Rerum novarum» i ca³ej nauki spo³ecznej
Kocio³a wyrazem spo³ecznej natury cz³owieka nie jest jedynie Pañstwo, ale tak¿e
ró¿ne grupy porednie, poczynaj¹c od rodziny, a koñcz¹c na wspólnotach gospodarczych, spo³ecznych, politycznych i kulturalnych (Centesimus annus, dalej: CA,
n. 13). Takie ich powi¹zanie, które honoruje uprawnienia zaanga¿owanych tu osób,
oznacza kszta³towanie demokratycznego ³adu spo³ecznego. Trudno zaprzeczyæ, ¿e
w sytuacji ¿ycia spo³ecznego realizacja praw osobowych jednych osób mo¿e ograniczaæ szansê realizacji praw osobowych innych osób. Tak mo¿e dziaæ siê w rodzinie,
zak³adzie pracy, s¹siedztwie, spo³ecznoci lokalnej. Nie ma jednak podstaw, by mniemaæ, ¿e ¿ycie spo³eczne honoruj¹ce postulat demokracji jest przeszkod¹ dla dope³nienia osobowego cz³owieka.
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Z wypowiedziami Magisterium Ecclesiae dobrze koresponduje mylenie socjologa. P. Sztompka akcentuje, ¿e wspó³czesne, socjologiczne rozumienie podmiotowoci urasta do rangi jednej z centralnych kategorii teoretycznych. Rozumie j¹ jako
aktywny wp³yw dzia³añ ludzkich na kszta³t struktury spo³ecznej. Od tego podstawowego sensu wywodz¹ siê pewne znaczenia pochodne, na przyk³ad jednostek, klas,
mas, ruchów spo³ecznych  rozumiane jako zdolnoæ (dysponowanie rodkami,
umiejêtnociami, motywacjami) do wywierania wp³ywu na kszta³t struktury spo³ecznej, lub podmiotowoæ spo³eczeñstwa rozumiane jako podatnoæ struktur spo³ecznych
na tego rodzaju wp³ywy (ich plastycznoæ, reformowalnoæ) (Sztompka 1989: 13).
Alternatyw¹ wobec charakterystycznego dla PRL-u monocentrycznego systemu
spo³ecznego mia³ siê okazaæ system policentryczny, daj¹cy realne szanse na ujawnienie siê na szersz¹ skalê podmiotowoci spo³ecznej, a zarazem daj¹cy szansê na
kreowanie demokratycznych form ¿ycia zbiorowego. Postulaty podmiotowoci i demokratyzacji s¹ bardzo none, daj¹ce szansê na realizacjê w³asnych (przynale¿nych
jednostkom i grupom) aspiracji. By³y dobrze widocznym wyró¿nikiem projektów
zmian, które przynajmniej od trzech dziesi¹tek lat planowano w odniesieniu do ró¿nych segmentów naszego ¿ycia zbiorowego. Podmiotowoæ i demokratyzacja by³y
ju¿ w latach 80. has³em ró¿nych rodowisk postuluj¹cych radykaln¹ przebudowê
struktur spo³ecznych. W dziedzinie polityki eksponowano postulat zerwania z monopartyjnym, centralistycznym systemem w³adzy, postulat wolnej gry si³ politycznych i budowy demokratycznego ³adu politycznego. W dziedzinie gospodarczej akcentowano potrzebê uwolnienia mechanizmów rynkowych spod dominacji politycznej: upodmiotowienia dziêki temu decydentów gospodarczych ró¿nych szczebli,
równie¿ tych najni¿szych. Pracowano zrazu nad koncepcj¹ samorz¹du pracowniczego, potem nad propozycj¹ powszechnej prywatyzacji. W dziedzinie szkolnictwa
wo³ano o zniesienie monopolu pañstwa, o autonomiê szkó³ wy¿szych, o mo¿liwoæ
prowadzenia szkó³ spo³ecznych i prywatnych  w efekcie o upodmiotowienie
nauczycieli, a tak¿e rodziców  pierwszych wychowawców. Równie¿ o obecnoæ
w szkole cia³ kolegialnych (Rada Szko³y, Rada Rodziców), przydaj¹cych placówce
znamion struktury demokratycznej. W dziedzinie kultury domagano siê zerwania
z dyktatem pañstwa skutecznie monopolizuj¹cego instytucje artystyczne, rodki spo³ecznego przekazu itd., a tym samym limituj¹cego mo¿liwoci swobodnej ekspresji
twórców.
Idea podmiotowoci mog³a okazaæ siê funkcjonaln¹ dla demokratycznego ¿ycia
zbiorowego w kontekcie trzech wa¿nych reform z lat 90.: (1) reformy przebudowuj¹cej system w³adzy centralnej i jej relacje ze spo³eczeñstwem, (2) reformy gospodarczej nastawionej na zerwanie z systemem centralnego planowania i etatystycznego zarz¹dzania, (3) reformy samorz¹dowej stanowi¹cej punkt wyjcia dla przebudowy struktur administracyjnych pañstwa. Wszystkie te reformy stwarza³y mo¿liwoæ
podjêcia starañ o wiêksze ni¿ dot¹d upodmiotowienie osób, ale równie¿ grup spo³ecznych oraz mia³y na celu budowê demokratycznego ³adu spo³ecznego. Tak¿e budowê  by tak rzec  demokratycznej mentalnoci Polaków. To stwierdzenie istotne.
Przyjdzie nam do niego wracaæ.
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3. PODMIOTOWOÆ I DEMOKRATYZACJA
W DUSZPASTERSKIM DOWIADCZENIU KOCIO£A
Maj¹ nas tu interesowaæ idee podmiotowoci i demokratyzacji w obszarze struktur kocielnych. Dla tych, którzy widz¹ w Kociele katolickim wy³¹cznie strukturê
hierarchiczn¹ oraz dla tych, którzy cokolwiek znaj¹ historiê Kocio³a, tak okrelony
kierunek owych zainteresowañ mo¿e siê wydaæ intryguj¹cy. Co wiêcej, mówienie
dzi o demokracji i Kociele prowadzi z zasady do debaty o sposobach odnajdywania siê Kocio³a w kontekcie wci¹¿ trwaj¹cej u nas transformacji ustrojowej, a nie
dotyka na ogó³ demokracji wewn¹trzkocielnej (Mazurkiewicz 2001).
Ide¹ tkwi¹c¹ mocno w soborowej i posoborowej eklezjologii jest idea upodmiotowienia wieckich. Jan Pawe³ II dodawa³ odwagi; cenne dla nas, ¿e tak¿e w kontaktach
z biskupami z Polski. Podczas spotkania z nimi w 1993 roku akcentowa³, ¿e wierni
wieccy, nale¿ycie uformowani, winni poczuæ siê rzeczywistymi podmiotami w ¿yciu Kocio³a. Zak³ada to tak z ich strony, jak ze strony duchowieñstwa, potrzebê
zmian we wzajemnych relacjach, umiejêtnoæ wspó³pracy, postawê cierpliwego dialogu, s³u¿by i obustronnego zaufania (Jan Pawe³ II 1993: 16). Idea podmiotowoci
winna dzi moderowaæ przede wszystkim ¿ycie parafii. Charakter podstawowy ma niezmiennie duszpasterstwo parafialne, za sama parafia to  jak okrela Jan Pawe³ II 
lokalne, najbli¿sze ka¿demu wiernemu urzeczywistnianie tajemnicy Kocio³a (Pastores dabo vobis, n. 68). Jak zauwa¿y³ J. Mariañski, parafrazuj¹c znan¹ uwagê W.
Churchilla na temat demokracji, system parafii terytorialnych nie jest wprawdzie zbyt
doskona³y, ale jak dot¹d nikt lepszego nie wymyli³ (Mariañski 1997: 283). Owszem,
przemylenia zachodnich socjologów i pastoralistów pisz¹cych o parafii cechuje swego rodzaju pesymizm. Jednak nie znajdujemy go w wypowiedziach Magisterium,
wci¹¿ akcentuj¹cego nieprzemijaj¹ce znaczenie parafii; tak¿e rolê, któr¹  jako cz¹stka Kocio³a  ma pe³niæ. Dodajmy ju¿ teraz: i demokratyzowaæ. Wspó³czesne nam
przekszta³cenia duszpasterstwa id¹ miêdzy innymi w kierunku rozwoju duszpasterstwa funkcjonalnego, ponadparafialnego. Ujawnia ono ró¿nicowanie siê oczekiwañ
wiernych adresowanych w stronê Kocio³a; wiernych nale¿¹cych choæby do ró¿nych
rodowisk zawodowych. Takie duszpasterstwo z koniecznoci zak³ada wyraziste zaanga¿owanie laikatu, wszak traktuje wprost o jego sprawach.
Nieodzowne w tym miejscu jest zatrzymanie siê na samym temacie duszpasterstwa, które uznaæ wypada za podstawow¹ postaæ obecnoci Kocio³a w wiecie. Jest
swego rodzaju „strategi¹ Kocio³a aktualizuj¹cego zbawcze dzie³o Chrystusa. Wywodzi siê z okrelonej eklezjologii, wymaga okrelonej wizji Kocio³a. Bez debaty
nad koncepcj¹ samego siebie Koció³ nie by³by w stanie zdefiniowaæ koncepcji swej
pracy. St¹d rola ostatniego Soboru dla wspó³czesnego rozumienia duszpasterstwa.
Widzi siê w tym ostatnim przed³u¿enie dzie³a Chrystusa wype³niania zbawczego
orêdzia Boga wzglêdem cz³owieka. Konwencj¹ teologiczn¹ eksponuje siê tu sens
bosko-ludzki duszpasterstwa: realizacjê misji Chrystusa sprowadzaj¹cej siê do porednictwa miêdzy Bogiem i cz³owiekiem, a dokonuj¹cej siê przy asystencji Ducha
wiêtego. Jest to dzia³alnoæ ca³ego Kocio³a lub  lepiej  strategia Kocio³a, któ-
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ry na podstawie naukowo wypracowanych modeli teologicznych, imperatywów
i programów dzia³ania rozwija inicjatywy zmierzaj¹ce do zaktualizowania zbawczego dzie³a Chrystusa w jednostkach i wspólnotach ludzkich (Piwowarski 1973).
Dla teologa g³ównym podmiotem duszpasterstwa jest Jezus Chrystus. Jego zbawcz¹ misjê podejmuje wspólnota ludu Bo¿ego, zatem  we w³aciwy sobie sposób 
duchowni i wieccy. Odeszlimy ju¿ od mylenia, zgodnie z którym podmiotem
duszpasterstwa s¹ biskupi i prezbiterzy, a przedmiotem wierni wieccy. Formami
duszpasterstwa s¹: (1) przepowiadanie (kazania, katechezy, dialog ze wiatem), (2)
liturgia (sprawowanie sakramentów, nabo¿eñstwa), (3) wiadectwo ¿ycia (postawy
wiary, nadziei, mi³oci, troska o dobro wspólne) i (4) caritas (dobroczynnoæ). Duszpasterstwo ma postaæ dzia³alnoci zorganizowanej, st¹d istnienie struktur duszpasterskich i ich standaryzowane dzia³ania.
Intryguj¹cy sposób patrzenia na duszpasterstwo podpowiada dzi teoria organizacji i zarz¹dzania akcentuj¹ca przede wszystkim instytucjonalne elementy duszpasterstwa. Dla badacza istotna jest tu organizacja duszpasterstwa i styl kierowania
nim. U socjologów duszpasterstwo bywa przedmiotem zainteresowania, choæ zazwyczaj tylko ubocznie. Najczêciej wówczas, gdy okrelaj¹c poziom religijnoci interesuj¹cych badaczy rodowisk, pytaj¹ o czynniki, które na takiej, a nie innej charakterystyce religijnoci zawa¿y³y. Dzi kategorii analitycznych i jêzyka interpretacji
faktu, jakim jest duszpasterstwo, chcia³oby siê szukaæ tak¿e w socjologii organizacji. Inspiracja prekursora ujêæ systemowych Ch. Barnarda zachêca, by badaæ duszpasterstwo jako system komunikacji, porozumiewania siê, ³¹cznoci umo¿liwiaj¹cej
d¹¿enie do wspólnego celu. Wolno te¿ widzieæ w duszpasterstwie i w jego strukturach system podejmowania decyzji, uczestniczenia, wyboru celów i alternatywnych
rodków oraz koordynacji ró¿nych czynników stanowi¹cych szerszy uk³ad wspó³dzia³aj¹cy. Ju¿ rozumiemy, ¿e jako nieodzowne staje tu porozumiewanie siê poszczególnych elementów konstytuuj¹cych mniejsze b¹d wiêksze struktury duszpasterskie. Staje zatem problem dialogu.
Podstawowymi wyznacznikami sposobu funkcjonowania parafii jako organizacji duszpasterskiej s¹ styl kierowania ni¹ (autorytarny czy demokratyczny) oraz typ
organizacji parafii (organizacja liniowa, sztabowa czy liniowo-sztabowa). Problemu
upodmiotowienia wieckich w parafii oraz demokratyzowania jej struktur, a do refleksji nad t¹ kwesti¹ zmierzaj¹ nasze rozwa¿ania, nie mo¿na rozpatrywaæ bez
uwzglêdnienia tych wyznaczników, choæ pamiêtaæ trzeba, ¿e mo¿na je odnosiæ do
parafii tylko per analogiam. W odniesieniu do Kocio³a, bêd¹cego struktur¹ hierarchiczn¹, zbudowan¹ na fundamencie Chrystusa, trudno bowiem wprost pos³ugiwaæ
siê kategoriami analizy wypracowanymi w badaniach struktur organizacyjnych tego
wiata. Wszak¿e znakomita wiêkszoæ uczestników wspólnoty Kocio³a tkwi zarazem w strukturach tego wiata i to one kszta³tuj¹ u naszych katolików dowiadczenie tego, co spo³eczne. Co wiêcej, w warunkach budowania spo³eczeñstwa demokratycznego wra¿liwoæ na respektowanie demokratycznych procedur oczywicie
wzrasta. Ludzie w ró¿nych miejscach i w ró¿nych sytuacjach ucz¹ siê dzi demokracji. St¹d coraz czêciej  tak bywa  oczekuj¹ jej równie¿ w Kociele.
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Owszem, mo¿na powiedzieæ z ostro¿noci¹, ¿e jest w parafii miejsce i na styl
demokratyczny i na autorytarny. Wybór stylu do realizacji zale¿y od lokalnego rodowiska, od konkretnych zadañ, jakie podejmuje kierownik parafii, od predyspozycji tego ostatniego. Jednak autorytatywne vel autokratyczne techniki rz¹dzenia ciesz¹ siê u rz¹dzonych coraz mniejsz¹ popularnoci¹. W spo³eczeñstwie demokratycznym, okrelanym jako pluralistyczne i obywatelskie, styl autokratyczny staje siê
niesprawny, a nawet szkodliwy  to cenna dla nas uwaga J. Mariañskiego (Mariañski 2008: 119). Przy autorytatywnym stylu pracy proboszcza brak jest przestrzeni do
dialogu z parafianami. A przynajmniej przestrzeñ ta jest mocno zredukowana. O ile
w parafii maj¹ siê liczyæ autorytety, to bardziej osobowe ni¿ urzêdowe. W kontaktach duchownych i wieckich oczekuje siê przejcia od rozkazywania do wspó³pracy, od koncentracji na w³adzy do dzielenia siê posiadan¹ w³adz¹. Tylko chcia³oby
siê okazjonalnie zapytaæ, kto tego faktycznie oczekuje? Mo¿e tylko zas³uchani
w soborowego ducha teoretycy duszpasterstwa? Im styl kierowania jest bardziej demokratyczny, tym wiêksza szansa na udzia³ laikatu w pracach parafii, tym wiêksza
nadzieja na jego uczestnictwo w decyzjach. W efekcie, na jego poczucie odpowiedzialnoci za sprawy parafii czy  szerzej  Kocio³a. Promocja demokratycznego
stylu zarz¹dzania parafi¹ nie jest oczywicie wolna od trudnoci. Mo¿e tu wa¿yæ
zarówno osobowociowe utrwalenie autorytatywnych technik dzia³ania proboszcza,
jak i brak przygotowania wiernych wieckich do udzia³u w takich technikach funkcjonowania parafii, które s¹ znamienne dla demokratycznego stylu kierowania ni¹.
Owszem, wierni wieccy  ws³uchuj¹c siê w teologiczne treci duszpasterskiego
przekazu  mog¹ stopniowo przyjmowaæ racje na rzecz w³asnej podmiotowoci. Jednak prze³o¿enie tych racji na procedury demokratycznego funkcjonowania parafii
mo¿e jeszcze wydawaæ siê im zbyt trudne.
Jeli skorzystaæ z konwencji teorii organizacji i zarz¹dzania, to powiedzieæ wolno, ¿e tradycyjna parafia z nauczaj¹cym proboszczem i s³uchaj¹cym go wiernym
by³a dobrym przyk³adem organizacji liniowej. Choæ ów model nie straci³ w ¿yciu
Kocio³a na aktualnoci, to przecie¿ organizacja wielu parafii przekszta³ca siê z liniowej w sztabowo-liniow¹. Oznacza to, ¿e obok proboszcza-kierownika i wykonuj¹cych jego polecenia wiernych pojawili siê doradcy, konsultanci (Rada Duszpasterska, Rada Parafialna). Organizacja siê komplikuje. Tradycyjna mog³a zak³adaæ biernoæ laikatu, ta nowa ju¿ nie (Majka 1971: 133; Mariañski 1984: 64 nn.; Dunajski
1994). Parafia przechodzi od modelu wertykalno-hierarchicznego do horyzontalno-kolegialnego. Ten drugi jest oczywicie w realizacji trudniejszy. Zak³ada wiêksze
umiejêtnoci i wymaga wiêcej wysi³ku  tak od duszpasterzy, jak wiernych. Ale w³anie w nim chcia³oby siê widzieæ realizacjê oczekiwañ soborowych. Niezbywalnym
narzêdziem budowania owego modelu horyzontalno-kolegialnego staje siê  wypada to podkreliæ  dialog duchownych i wieckich. Przygl¹daj¹c siê dominuj¹cym
cechom duszpasterstwa parafialnego, wolno siê pokusiæ o wyró¿nienie kilku modeli
duszpasterstwa (¯¹d³o 1999: 41-53). Dla naszej debaty to wa¿ne, bowiem w poszczególnych modelach ró¿nie wygl¹da dialog duchownych i wieckich. Pierwszym
modelem jest model duszpasterstwa kultycznego, zatroskanego o zachowanie i kul-
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tywowanie kocielnej tradycji. ¯ycie religijne realizuje siê w obrêbie wi¹tyni. S¹
ksiê¿a i blisko z nimi zwi¹zani, obecni w kociele, gdy trzeba, wieccy. To parafialna elita i pomoc na ka¿de skinienie. Zwykle oczekuje tego skinienia. Model drugi,
duszpasterstwa autorytatywnego, akcentuje autorytet proboszcza we wspólnocie. Tê
ostatni¹ chcia³oby siê naszkicowaæ jako piramidê z proboszczem na wierzcho³ku.
On jest decydentem w sprawach wewnêtrznych parafii, przedstawicielem na zewn¹trz. Wierni wieccy s¹ ju¿ mniej potrzebni; mo¿e po to, aby byæ podstaw¹ piramidy. Trzeci model to model duszpasterstwa zastêpczo spe³niaj¹cego zadania wieckie. Mamy tu do czynienia z duszpasterstwem interwencyjnym, pomagaj¹cym
spo³eczeñstwu w sytuacji, gdy brak mu zadowalaj¹cych struktur spo³eczeñstwa obywatelskiego. Wierni wieccy wchodz¹ w dialog z duszpasterzami, korzystaj¹c z ich
opieki. Bo przy parafiach znajduj¹ siedzibê stowarzyszenia katolickie, tutaj s¹ zak³adane katolickie szko³y, przedszkola itp. Czwarty model to taki, który opiera siê
na wspó³pracy z Duszpastersk¹ Rad¹ Parafialn¹, zatem gremium dzia³ania zespo³owego. Pojawia siê tutaj szansa na koordynacjê dzia³añ ró¿nych rzeczywistoci
eklezjalnych z terenu parafii, szansa na dialog duchownych i wieckich, szansa na
przekszta³cenie parafii we wspólnotê. Wreszcie pi¹ty model to zakorzeniony w soborowej eklezjologii wspólnoty i s³u¿by model duszpasterstwa ewangelizuj¹co-promuj¹cego. Parafia-wspólnota w duchu s³u¿by wychodzi z ewangelizacyjnym przes³aniem do ludzi, którzy sami nie zdradzaj¹ zainteresowania kontaktami z parafi¹.
Parafia realizuje swe apostolstwo poza wi¹tyni¹, w rodowisku lokalnym; bywa, ¿e
i niezbyt jej przychylnym. Tu widaæ klarownie, ¿e podmiotami oddzia³ywañ duszpasterskich staj¹ siê wieccy. Trudno za³o¿yæ, ¿e mogliby dzia³aæ bez sta³ego kontaktu
z proboszczem.
Ten skrótowy przegl¹d modeli duszpasterstwa parafialnego pozwoli³ dostrzec,
jak bardzo zró¿nicowana mo¿e byæ  i faktycznie bywa  pozycja wieckich w parafii. Pierwsze trzy modele duszpasterzowania w istocie nie potrzebuj¹ aktywnoci
laikatu. Pozosta³e ju¿ tak. Podmiotowoæ wieckich jest tu wrêcz nieodzowna dla
pracy parafii. I staje siê narzêdziem demokratyzowania jej struktur.

4. PODMIOTOWOÆ I DEMOKRATYZACJA
W PRZESTRZENI DIALOGU DUCHOWNYCH I WIECKICH
Jak widzielimy, nie wszystkie ze wskazanych tu modeli duszpasterstwa parafialnego akcentuj¹ bardziej znacz¹c¹ rolê laikatu. Jednak te, o których mo¿emy powiedzieæ, ¿e maj¹ charakter przysz³ociowy, takie akcenty zak³adaj¹. Soborowy dekret o apostolstwie wieckich Apostolicam actuositatem akcentowa³ koniecznoæ
zaanga¿owania laikatu w dzia³alnoæ duszpastersk¹. Dzia³alnoæ wieckich we wspólnotach Kocio³a jest do tego stopnia konieczna, ¿e bez niej apostolstwo samych
pasterzy nie mo¿e zwykle byæ w pe³ni skuteczne ( ) Parafia dostarcza naocznego
przyk³adu apostolstwa wspólnotowego, gromadz¹c w jedno wszelkie wystêpuj¹ce
w jej obrêbie ró¿norakie w³aciwoci ludzkie i wszczepiaj¹c je w powszechnoæ Ko-
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cio³a (n. 10). W Ad gentes czytamy: Koció³ nie jest naprawdê za³o¿ony, nie ¿yje
w pe³ni ani te¿ nie jest doskona³ym znakiem Chrystusa wród ludzi, je¿eli wraz
z hierarchi¹ nie istnieje i nie pracuje autentyczny laikat. Ewangelia bowiem nie mo¿e
zapuciæ g³êbokich korzeni w umys³ach, w ¿yciu i pracy jakiego narodu bez czynnego udzia³u ludzi wieckich. ( ) Szafarze Kocio³a powinni wysoko ceniæ mozolne apostolstwo laikatu (n. 21). Trudno przypuciæ, ¿e te sformu³owania dotycz¹
tylko krajów misyjnych.
Istotne jest sformu³owanie o wspó³odpowiedzialnoci wieckich w Kociele.
Pojawia siê w 1987 roku na Synodzie Biskupów powieconym laikatowi i w Christifideles laici. Owszem, tak¿e przed Soborem wieccy byli obecni w pewnej mierze
w duszpasterskiej pracy Kocio³a. By³o to jednak zaanga¿owanie z mandatu hierarchii. Teraz akcentuje siê powo³anie wieckich do zaanga¿owania w duszpastersk¹
pracê Kocio³a na podstawie ich w³asnego uczestnictwa  przez chrzest i bierzmowanie  w potrójnej misji Chrystusa: kap³añskiej, prorockiej i królewskiej. Okrela
to Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 204 par 1. Wypowiedzi Magisterium i g³osy teologów akcentuj¹cych znaczenie laikatu nie oznaczaj¹, ¿e w praktyce jeszcze
wielu parafii wizja Kocio³a klerykalnego nie straci³a na aktualnoci. Jest bliska najpierw i przede wszystkim duchowieñstwu. Wystarczaj¹ca liczba ksiê¿y nie zachêca
do anga¿owania w prace parafialne zbyt wielu wieckich wspó³pracowników. Duszpasterstwo, a w konsekwencji Koció³, mo¿e nadal byæ klerykalne. W licznych parafiach (w jak wielu, to problem do oceny) zachowuje aktualnoæ tradycyjny model
duszpasterstwa: jego podmiotem s¹ duchowni, przedmiotem wierni wieccy. Przestrzeñ dla dialogu nie rozszerza siê. Nie u³atwia go wci¹¿ silne podkrelanie struktury hierarchicznej w obyczajowoci ludzi Kocio³a. Znany pastoralista A. Przybecki
trafnie zachêca: Dialog rozpocz¹æ od wewn¹trz. Akcentuje potrzebê rozwiniêcia
dialogu wewn¹trz wspólnoty kocielnej, poczynaj¹c od najbardziej podstawowych
jej struktur. Nie sposób przecie¿ prowadziæ dialogu z otaczaj¹cym wiatem, jeli
przedtem nie praktykuje siê go wewn¹trz w³asnej wspólnoty (Przybecki 2005: 51).
Wzorowany na dialogu podjêtym przez Boga z cz³owiekiem, dialog nie jest now¹
taktyk¹ Kocio³a, wynikaj¹c¹ z nieskutecznoci dotychczasowych form dzia³ania,
ale nale¿y do samej struktury jego ewangelizacyjnej aktywnoci (Przybecki 2005:
53 nn.).
Tymczasem ksiê¿a w kontaktach ze wieckimi nie s¹ wolni od  zakodowanej
jeszcze w warunkach minionego systemu politycznego  nieufnoci i obaw. Z rezerw¹ odnosz¹ siê nawet, a mo¿e przede wszystkim, do wieckich wykszta³conych teologicznie czy te¿ zdradzaj¹cych powa¿niejsze aspiracje apostolskie. Byæ mo¿e wchodzi tu w grê obawa przed zagro¿eniem w³asnej pozycji (Skwarnicki 1993: 461 nn.).
Nieufnoci i obawy zachêcaj¹ do trzymania wieckich na dystans i kultywowania
mo¿liwych jeszcze do utrzymania mechanizmów kontroli. Wydaje siê, ¿e wymagania przynajmniej czêci naszych duszpasterzy id¹ dalej ni¿ normy kodeksu prawa
kanonicznego. Utrzymuje siê dyscyplina, kontrola, biurokracja. Po stronie wieckich
ów model mo¿e, a nawet musi, stymulowaæ biernoæ i przekonanie o braku kompetencji. Owszem, badania dokumentuj¹ stosunkowo siln¹ wiê naszych katolików
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z duchowieñstwem. Laikat ma wiadomoæ obecnoci w Kociele, jednak ta eklezjalna wiadomoæ nie wydaje siê jeszcze pog³êbiona.
Próby reflektowania nad posoborow¹ wizj¹ parafii czêsto ograniczaj¹ siê do
ujawnienia dystansu miêdzy pragnieniami i rzeczywistoci¹ (Nowak 1994; Slipek
2009). Przy braku zdefiniowania oraz zinternalizowania wizji parafii trudno oczekiwaæ od wieckich poczucia odpowiedzialnoci za jej duszpastersk¹ misjê. Ludziom
jest dobrze tak, jak jest. Wielu wieckich uto¿samia Koció³ z duchowieñstwem, traktuje go jak instytucjê, w której ksiê¿a i zakonnice s¹ pracownikami i jako tacy wiadcz¹ us³ugi religijne. wieckim pozostaje rola klientów, którzy tym lepiej zostan¹
obs³u¿eni, im wiêcej zap³ac¹. Pragnienie kocielnego upodmiotowienia wydaje siê
czym obcym. I wygodnym. Bo zwalnia ze wspó³odpowiedzialnoci, zwalnia z dialogu o sprawach parafii. To ksi¹dz ma siê troszczyæ o parafiê, nie laikat. Wierny
wiecki nie sobie stawia wymagania, lecz ksiê¿om: by byli w parafii dobrymi gospodarzami, by nie zdzierali pieniêdzy, by dobrze siê prowadzili. To zdaje siê wystarczaæ dla pe³nej satysfakcji bycia w Kociele, a mo¿e i bycia Kocio³em. Skromne s¹ te aspiracje. A dialog zbêdny.
O ile znajd¹ siê wieccy otwarci na soborowe rozumienie Kocio³a i w³asnego
w nim miejsca, to  jak siê okazuje  czêsto brak im przygotowania merytorycznego
do aktywnego udzia³u w ¿yciu wspólnoty, brak rozeznania w mechanizmach spo³ecznego dzia³ania oraz dostrze¿enia relacji miêdzy spo³ecznym zaanga¿owaniem
i realizacj¹ w³asnych potrzeb, brak tradycji spo³ecznikowskich, brak zdolnoci organizowania siê w grupy celowego dzia³ania, brak gotowoci do wspó³dzia³ania z biskupami i kap³anami. Brak te¿ odpowiednich wzorców, bo w parafiach zbyt ma³o
jest kompetentnych i budz¹cych powszechne zaufanie aposto³ów i animatorów. Brak
jest elit laikatu, które potrafi³yby zaproponowaæ styl dzia³ania atrakcyjny dla m³odych. Styl, który nie by³by uto¿samiany z dewocj¹; styl, który ³¹czy³by formacjê
religijn¹ ze spo³eczn¹ aktywnoci¹ we w³asnym otoczeniu.
Dla dialogu nieodzowne s¹ przynajmniej dwie strony. Jak siê okazuje, dialog
z laikatem bywa te¿ ma³o atrakcyjny dla ksiê¿y. Dalece nie wszyscy inspiruj¹ wieckich do powa¿niejszego zainteresowania siê problematyk¹ religijn¹. Tym rzadziej
zachêcaj¹ do dzia³ania. I wówczas  mówi¹c trywialnie  nie ma o czym mówiæ.
Gorzej, gdy ksiê¿a hamuj¹ inicjatywy wieckich, gdy ignoruj¹ sugestie wieckich
przychodz¹cych z jakimi pomys³ami, choæby dotycz¹cymi duszpasterskich innowacji. Bywa opêdzanie siê od wiernych niepokoj¹cych ksiê¿y obaw¹ dodatkowej pracy. Takich wieckich lepiej w ogóle unikaæ. Odczuwaj¹ to wcale czêsto cz³onkowie
nowych ruchów dojrza³oci chrzecijañskiej. Wielu duszpasterzy tych ruchów po
prostu nie zna i z niewiedzy p³yn¹ obawy: przed niewiadom¹, przed poczynaniami
duszpastersko nieszablonowymi, przed niebezpieczeñstwem herezji. Ju¿ gdzie
u fundamentów ucina siê szansê na dialog.
Pole do dialogu dawa³oby w sposób nader praktyczny anga¿owanie wiernych
wieckich do funkcji lektorów, kantorów, nie mówi¹c ju¿ o nadzwyczajnych szafarzach Komunii wiêtej. Rad Parafialnych (a zw³aszcza Duszpasterskich Rad Para-
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fialnych) nie tworzy siê lub utworzonych dawniej nie odnawia, a jeli ju¿ Rady s¹,
to ich dzia³ania bywaj¹ przez ksiê¿y marginalizowane. Jeli anga¿uje siê wieckich,
to g³ównie do zadañ wykonawczych. Zaanga¿owani staj¹ siê podw³adnymi, nie
wspó³pracownikami. Takim wydaje siê polecenia; nie dialoguje z nimi. Ksiê¿a mog¹
mówiæ, a nie musz¹ s³uchaæ. Dla wielu jest to wygodne. Redukuje siê obawê, ¿e
wieccy zechc¹ rz¹dziæ w parafii. Nie dopuszczaj¹c ich do g³osu, redukuje siê w³asny lêk przed utrat¹ uprzywilejowanej pozycji w Kociele, lêk przed utrat¹ pozycji
mocniejszego, lêk przed utrat¹ w³adzy.
Dialog laikatu i duchowieñstwa jest nieodzowny przy za³o¿eniu, ¿e wieccy
maj¹ poczuæ siê w parafii jak u siebie. To za zdaje siê wynikaæ z posoborowej wizji
Kocio³a. wieccy maj¹ dostrzec, ¿e siê na nich liczy, ¿e s¹ potrzebni i ¿e mog¹ co
sensownego zrobiæ. Ale najpierw musz¹ o tym od ksiê¿y us³yszeæ. St¹d tak wa¿ne
jest przy nominacjach proboszczów branie pod uwagê nie tyle i nie tylko sta¿u pracy i zas³ug, ale równie¿ praktycznych umiejêtnoci duszpasterskich, w tym umiejêtnoci pracy zespo³owej i wra¿liwoci spo³ecznej kandydata. Natomiast przy organizowaniu laikatu zwracaæ siê przede wszystkim do m³odych i tych anga¿owaæ w ¿ycie parafii. Ludzie starsi, przyzwyczajeni do biernej postawy w Kociele, takimi na
ogó³ zostan¹. Wiêcej s³uchania laikatu, wiêcej zaufania do laikatu, wiêcej rozmowy
i wspólnej modlitwy. Niech bêd¹ dyskusje, choæby trudne, duchownych i wieckich. Tym ostatnim pozwol¹ one lepiej  ufajmy  zrozumieæ i kochaæ Koció³.
Wypada, by duchowieñstwo patrzy³o ¿yczliwie na inicjatywy laikatu, choæby zrazu
robi³y wra¿enie nieporadnych, i uzna³o go za powa¿nego partnera. Dobrze siê stanie, jeli hierarchia, pe³ni¹c sw¹ pos³ugê na fundamencie i w duchu soborowej eklezjologii, dopuci laikat do faktycznego wp³ywu na ¿ycie Kocio³a. Warto stworzyæ
w tym obszarze wyrane zasady wspó³pracy z okreleniem zakresu praw i obowi¹zków. Wypracowane ju¿ formy wspó³dzia³ania laikatu z hierarchi¹ i duchowieñstwem
poszerzaæ i konsekwentnie realizowaæ. Na szczeblu parafii podejmowaæ inicjatywy
zmierzaj¹ce do rozwoju ¿ycia wspólnotowego opartego na wiêziach towarzyskich
(na przyk³ad wygospodarowaæ miejsce na kawiarniê-herbaciarniê i traktowaæ je jako
miejsce spotkañ parafian). Powa¿nie zatroszczyæ siê o powstanie i dzia³anie Parafialnych Rad Duszpasterskich maj¹cych prawo wypowiedzi w sprawach duszpasterskich, liturgicznych czy charytatywnych. Oto postulaty, które sformu³owaæ wolno
przy poszukiwaniu podstawowych p³aszczyzn parafialnego dialogu.
Tymczasem zestawiaj¹c dane z ró¿nych diecezji dotycz¹ce przewiadczenia wiernych na temat w³asnego wp³ywu na podejmowane w parafii decyzje, J. Mariañski
ustala, ¿e do realnego wp³ywu (przynajmniej czêciowego) przyznaje siê od 14,1%
badanych katolików w archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej do 28,5% w diecezji
tarnowskiej. Postulat wspó³udzia³u wieckich w decyzjach parafialnych deklarowa³o
od 17,2% respondentów w archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej do 43,1% w diecezji ³om¿yñskiej; przy redniej w skali kraju na poziomie 22,2% (Mariañski 2008:
123).

PODMIOTOWOÆ I DEMOKRATYZACJA  PARADYGMATY DIALOGU

233

S£OWO ZAKOÑCZENIA
Wci¹¿ ws³uchujemy siê w Jana Paw³a II, w s³owa nacechowane nadziej¹.
Oprócz rodziny spe³niaj¹ pierwszorzêdn¹ rolê i uruchamiaj¹ swojego rodzaju system solidarnoci tak¿e inne spo³ecznoci porednie. Dojrzewaj¹ one jako prawdziwe
wspólnoty osób i umacniaj¹ tkankê spo³eczn¹, zapobiegaj¹c jej degradacji, jak¹ jest
anonimowoæ i bezosobowe umasowienie, niestety czêste we wspó³czesnym spo³eczeñstwie. Osoba ludzka ¿yje i «podmiotowoæ spo³eczeñstwa» wzrasta wtedy, kiedy wiele ró¿nych relacji wzajemnie siê ze sob¹ splata (CA, n. 49). Dziêki owemu
splataniu relacji  dodajmy od siebie  jest szansa na zakorzenianie siê cz³owieka
choæby w spo³ecznoci lokalnej, choæby w parafii. Wówczas cz³owiek zna rodowisko przyrodnicze i ludzkie, jest z nim w sta³ym kontakcie. Przy intensywnym zakorzenieniu pojawiaj¹ siê mechanizmy obronne pomocne w kontakcie ze wszechobejmuj¹c¹ globalizacj¹. W efekcie pozwala to ocaliæ i wzmocniæ w³asn¹ podmiotowoæ. Pozwala odblokowaæ bariery podmiotowoci tkwi¹ce i w spo³ecznociach i w osobach.
Zakorzenienie w rodowisku pomaga osobie w wyzwalaniu siê od ró¿nych form
uniformizmu, anonimowoci, manipulacji. Gwarantuje tak¿e mo¿liwoæ korzystania
z wolnoci w ramach codziennej egzystencji (Zellma 2003: 27; Kurczewska 2004).
Prowadzi zwykle do dumy z posiadania w³asnego miejsca na ziemi, a to rodzi
szacunek dla zwi¹zku innych ludzi z ich w³asnym miejscem. Jak akcentuje A. Zellma, wychowanie cz³owieka spo³ecznoci lokalnej uzdalnia cz³owieka do przechodzenia w inne spo³ecznoci, bez naruszenia w³asnej godnoci osobowej i uznanych wartoci moralnych (Zellma 2003: 27). Odnosz¹c siê do naszego tematu,
powiedzieæ mo¿na, ¿e dowiadczenie w³asnej podmiotowoci w parafii sprzyja rozwijaniu dowiadczenia podmiotowoci w kontaktach ze rodowiskiem wy¿szego rzêdu  z Kocio³em.
Deficyty podmiotowoci osób w Kociele, choæby na szczeblu parafii, i deficyty
demokratyzacji struktur dzia³aj¹c redukuj¹co, nie daj¹ wiêkszych szans na rozwój
dialogu. Ten ostatni tak z socjologicznej, jak i teologicznej perspektywy jest nieodzowny dla przysz³oci parafii. Tymczasem okazuje siê równie trudny dla obu jego
stron.
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STRESZCZENIE
Dialog duchownych i wieckich jest dzi konieczny dla sprawnego funkcjonowania duszpasterstwa i dobrej organizacji ¿ycia parafialnego. Przekonuj¹ o tym racje teologiczne i socjologiczne. Autor omawia dwa paradygmaty tego dialogu. Pierwszym jest podmiotowoæ cz³owieka oparta
na godnoci osoby ludzkiej. Drugim jest demokratyzacja struktur kocielnych nieodzowna w sytuacji budowania demokratycznego i obywatelskiego spo³eczeñstwa.

S³owa kluczowe
parafia, dialog, osoba, duchowni, wieccy, podmiotowoæ, demokratyzacja

SUMMARY
The dialogue between clergy and lay people is necessary for the proficiency of pastoral activity
and for the sake of good organization of parochial life. There are convincing theological and
sociological reasons for that. The author discusses two paradigms of that dialogue. The first one
is subjectivity of a human being based of the dignity of human person. The second one is democratization of the ecclesiastic structures which is indispensable for the construction of democratic
and civic society.

Key Words
parish, dialogue, person, clergy, lay, subjectivity, democratizatione
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WPROWADZENIE
Ka¿da spo³ecznoæ wymaga jakiego przywódcy, kierownika, aby dzia³aæ efektywnie i unikaæ zamêtu. Im wiêksza organizacja, tym wiêcej pojawia siê problemów,
a kierowanie ni¹ musi byæ sprawniejsze i efektywniejsze. Nasza rzeczywistoæ coraz
mocniej stanowi niepewny uk³ad zagro¿eñ, szans i mo¿liwoci, w którym wa¿ne s¹
nie tylko systemy i struktury, ale równie¿ jednostki i tworzone z nich zespo³y bêd¹
decydowaæ o sukcesie lokalnej spo³ecznoci czy szerszej struktury. Rosn¹ca z³o¿onoæ procesów gospodarczych, ich globalizacja i utechnicznienie stawia coraz wiêksze wymagania samemu zarz¹dzaniu. Pozytywne, konstruktywne, dynamiczne, twórcze i skuteczne kierownictwo jest potrzeb¹ naszych czasów. Kierowanie to sztuka
realizowania czego za porednictwem innych ludzi.
Ka¿da wspó³czesna organizacja potrzebuje dobrych mened¿erów, gdy¿ s¹ oni
g³ównymi kreatorami jej sukcesu. Od ka¿dego z nich, bez wzglêdu na zajmowane stanowisko, wymaga siê skutecznoci. Skutecznoæ mened¿era ma w ka¿dym
przedsiêbiorstwie wielk¹ wartoæ i wnosi du¿y wk³ad w jej rozwój. Jest to jednak
trudna sztuka, gdy¿ realia dzia³ania mened¿erów s¹ trudne, a sytuacja kierowania
niekiedy bardzo z³o¿ona. Podstawowym warunkiem wszelkiej skutecznoci s¹ odpowiednie kompetencje, tj. uprawnienia, wiedza i zdolnoci do dzia³ania w celu uzyskania w³aciwego rezultatu w danej sytuacji przy u¿yciu danych rodków i uwzglêdnieniu ograniczeñ zewnêtrznych p³yn¹cych z otoczenia.
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1. PROLEGOMENA DO WSPÓ£CZESNYCH KONCEPCJI ZARZ¥DZANIA
Funkcje procesu kierowania mog¹ byæ sprawowane ró¿nie przez kierownika,
zale¿nie od niego samego i sytuacji kierowania. Na sytuacjê kierowania (Ratajczyk 1991: 342) sk³adaj¹ siê inni ludzie bêd¹cy w pewnej mierze rodkami dzia³ania kierownika zadania, które nie mog¹ byæ zrealizowane jednoosobowo oraz
okrelone regu³y wspó³dzia³ania.
Ka¿dy kierownik ma swój styl dzia³ania, styl pracy, a tak¿e styl kierowania.
Styl kierowania charakteryzuje ca³okszta³t sposobów (metod, technik i instrumentów oddzia³ywania kierownika na podw³adnych w celu wywo³ania u nich w³aciwego nastawienia do swoich zadañ i sk³onienia ich do mo¿liwie najlepszego ich
wykonania) (Penc 1997: 427). Wyró¿niamy dwa podstawowe style kierowania: autokratyczny i demokratyczny (Bajor 2003: 160). Stosuj¹c styl autokratyczny, kierownik mo¿e sprawowaæ swoje funkcje w sposób dyrektywny, pozbawiaj¹c tym
samym ca³kowicie swoich podw³adnych wp³ywu na podzia³ zadañ i sposoby ich
realizacji oraz podejmuj¹c decyzje samodzielnie bez konsultacji. Stosuj¹c ten styl,
ogranicza on pole swobody podw³adnych, nie anga¿uje ich we wspó³zarz¹dzanie
i rozwi¹zywanie problemów, nie traktuje ich te¿ jako partnerów, którzy pracuj¹ na
jego sukces, lecz wymaga od nich ca³kowitego podporz¹dkowania siê jego woli.
Styl autorytatywny oznacza brak zaufania. Kierownik autokrata ogranicza swobodê swoich podw³adnych, nie zezwala im na samodzielnoæ, indywidualny styl pracy ani na ponoszenie odpowiedzialnoci. Uwa¿a on, ¿e bez jego pomocy nie dadz¹ sobie rady. Przywódcê autokratycznego charakteryzuje s³aba wspó³praca nacechowana obaw¹ i nieufnoci¹, nie cieszy siê on zbytni¹ lojalnoci¹ podw³adnych
i czêsto musi dzia³aæ samotnie, choæ skutecznie (Wachowiak 2001: 23 i nast.). Styl
ten mo¿e byæ stosowany w dwóch formach: 1) Autorytaryzmu charyzmatycznego
 jest to najbardziej twarda odmiana stylu autokratycznego, w którym pos³uszeñstwo podw³adnych wzglêdem prze³o¿onego wynika z przes³anek emocjonalnych;
kierownik podejmuje decyzje i przekazuje je do realizacji w formie rozkazu, bez
potrzeby wyjaniania w³asnych motywów i przekonywania o ich s³usznoci; 2) Autorytaryzmu perswazyjnego – w tym przypadku kierownik poczuwa siê do obowi¹zku racjonalnego wyjanienia i uzasadnienia podw³adnym przyczyn podjêtej decyzji.
Wp³ywa on na ludzi przez swoj¹ osobowoæ, a nie przez pozycjê.
Styl autorytatywny by³ skuteczny i powszechnie stosowany w przesz³oci. Dzisiaj potrzebne jest ju¿ inne podejcie do procesu kierowania. Nowoczesne kierowanie wymaga nie autokracji i dominacji, lecz demokracji i wspó³dzia³ania, otwartej
i pe³nej komunikacji, otwartych i swobodnych dyskusji, wspólnego ustalania celów
i rodków ich realizacji. Przedsiêbiorstwo kierowane przez szefa autokratê (dyktatora), który chce podejmowaæ tylko dyktatorskie decyzje, a podw³adni z uwagi na
otrzymywane wynagrodzenie potakuj¹ i milcz¹co spe³niaj¹ swoje obowi¹zki, jest
dzisiaj z góry skazane na pora¿kê na rynku i w walce konkurencyjnej.
Dzisiaj bardziej potrzebny jest integratywny styl kierowania. Podstawê integratywnego stylu kierowania stanowi partnerstwo, stwarza ono podstawy rzeczy-
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wistej integracji wokó³ zadañ, sprzyja wytwarzaniu siê atmosfery zaanga¿owania
oraz odpowiedzialnoci za wyniki i wizerunek firmy. Kierownik stosuj¹cy integratywny styl zarz¹dzania, wiadomie rezygnuje z przys³uguj¹cego mu prawa do jednoosobowego podejmowania decyzji i ustala z podw³adnymi podzia³ zadañ i sposób ich wykonania. Kierownik demokrata deleguje swoje uprawnienia na ni¿sze
szczeble zarz¹dzania lub bezporednio na podw³adnych i przenosi na nich wspó³odpowiedzialnoæ za wyniki wspólnie ustalonych zadañ.
Kierownik decyduj¹cy siê na styl integratywny, rezygnuje ca³kowicie z premiowania takich zadañ, jak pos³uszeñstwo wobec w³adzy czy uleg³oæ, na rzecz premiowania za wiedzê, pomys³owoæ i inwencjê, preferowania osobistej odpowiedzialnoci, zainteresowania rezultatami w³asnych dzia³añ (Katz, Kahn 1979: 701).
W organizacji zarz¹dzanej przez kierownika demokratê wszystkich ³¹czy silna
wiê z grup¹ i stosunek wzajemnej zale¿noci. Pracownicy nie s¹ traktowani instrumentalnie, jako rodki, poprzez które przedsiêbiorstwo realizuje swoje cele,
a wiêc jako wykonawcy zadañ, ale s¹ równie¿ twórcami: maj¹ wiêksz¹ samodzielnoæ i szersze pole do przejawiania w³asnej inicjatywy, mo¿liwoæ wysuwania
i poszukiwania optymalnych rozwi¹zañ i podejmowania decyzji okrelaj¹cych cele
i sposoby postêpowania grupy, sami te¿ wykonuj¹ czêæ tych funkcji, które autorytarne kierownictwo rezerwuje dla siebie.
Ten styl kierowania zasadza siê na tzw. optymistycznej koncepcji cz³owieka,
która g³osi, ¿e przeciêtny cz³owiek potrafi sob¹ kierowaæ i sam siebie kontrolowaæ, chêtnie powiêca swoje umiejêtnoci i energiê dla realizacji celów, które
uzna za w³asne, a to, czy je uzna, zale¿y od tego, czy wspó³uczestniczy on w ich
formu³owaniu. Ten styl zarz¹dzania zasadza siê na zaufaniu, które rozwija siê
w wyniku osobistego dowiadczenia, poprzez sukcesy w realizacji kolejnych zadañ, których poziom ryzyka powoli i stopniowo siê podnosi (Lambert 1998: 77).
Jeli styl integratywny ma byæ rzeczywicie skuteczny, to samo zaufanie nie
wystarcza. Do tego potrzebna jest doskona³a organizacja pracy i wspólna wizja
przysz³oci (Senge 1998: 151-152).
Dzisiaj przyjmuje siê, ¿e w kreowaniu stylu kierowania najwa¿niejsze s¹ dwa
elementy: zadowolenie i akceptacja przez podw³adnych stosowanego stylu oraz
jego efektywnoæ, czyli wynik pracy zespo³u lub indywidualnego pracownika.
Odchodzi siê wiêc od starego paradygmatu kierowania. W miejsce 3K (komenderowanie, korygowanie i kontrolowanie) wprowadza siê regu³ê 3W (wymaganie,
wspomaganie i wi¹zanie) dla pobudzenia inwencji i kreatywnoci pracowników,
a nie tylko ¿¹dania od nich dobrego wykonania polecenia.
Obecnie uwa¿a siê, ¿e najwa¿niejszymi zasobami przedsiêbiorstwa nie s¹ ju¿
surowce, kapita³ czy wartoci materialne, lecz pracownicy. St¹d te¿ troskê o ich
rozwój i sukcesy zawodowe traktuje siê jako klucz do osi¹gania sukcesów we
wspó³zawodnictwie i na rynku. Formu³uje siê nawet tzw. pi¹t¹ funkcjê zarz¹dzania rozumian¹ jako rozwijanie sprawnoci i zdolnoci ludzi, przyjmuj¹c, ¿e na
rozwój produktywnoci w przedsiêbiorstwie najwiêkszy wp³yw ma motywacja
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pracowników oraz ich zdolnoæ do kreatywnego mylenia i kultura organizacyjna
(Kostera 1990: 12-13).
Wybór sposobu kierowania zale¿y od osobowoci i wiedzy kierownika, osobowoci i kwalifikacji podw³adnych oraz sytuacji, w jakiej znajduje siê prze³o¿ony.
Tote¿ nie ma doskona³ego stylu kierowania przydatnego w ka¿dych okolicznociach.
Ka¿dy ze znanych stylów mo¿e byæ bardziej lub mniej efektywny, zale¿nie od sytuacji, w jakiej jest stosowany. Sytuacja bowiem czêsto rozstrzyga o okrelonym zachowaniu siê kierownika, a nawet je wymusza (Solarz 1984: 10 i nast.)
Jedn¹ z nowszych interpretacji wyboru stylu kierowania jest teoria cie¿ki do
celu opracowana przez R. Housea. Wed³ug tej teorii do zadañ kierownika nale¿y
pomaganie podw³adnym w osi¹ganiu ich celów oraz wskazywanie im kierunków
dzia³ania lub wspieranie ich albo jedno i drugie, dla zapewnienia, by ich cele by³y
zgodne z ogólnymi celami grupy czy organizacji. Termin cie¿ka do celu wynika
z przekonania, ¿e skuteczni przywódcy wskazuj¹ tê drogê do celu z miejsca,
w którym siê znajduj¹ i u³atwiaj¹ im podró¿ po niej, zmniejszaj¹c znajduj¹ce siê
na niej przeszkody i pu³apki (Martyniak 1996: 125 i nast.).

2. W£ADZA, PRZYWÓDZTWO I AUTORYTET MENED¯ERA
Zgodnie z t¹ teori¹, zachowania kierownika s¹ przez pracowników akceptowane w takim stopniu, w jakim s¹ przez nich postrzegane, jako przynosz¹ce im od
razu zadowolenie lub jako rodek do osi¹gania zadowolenia w przysz³oci. Zachowanie kierownika jest motywuj¹ce, je¿eli:
 uzale¿nia zaspokojenie przez podw³adnych ich potrzeb od efektywnoci dzia³ania,
 szkoli ich, kieruje nimi, wspiera i zapewnia nagrody potrzebne do efektywnego dzia³ania.
Dla osi¹gniêcia tych celów kierownik mo¿e przyj¹æ cztery zachowania przywódcze, a wiêc mo¿e wystêpowaæ jako:
1) Przywódca dyrektywny: powiadamia podw³adnych o tym, czego od nich oczekuje, programuje pracê do wykonania i udziela szczegó³owych wskazówek co do
sposobu wykonania zadañ;
2) Przywódca wspieraj¹cy: jest przyjazny i wykazuje troskê o potrzeby podw³adnych, wspiera ich we wszystkich staraniach, w osi¹ganiu lepszych rezultatów;
3) Przywódca partycypacyjny: zasiêga opinii podw³adnych i korzysta z ich wskazówek przed podjêciem decyzji;
4) Przywódca nastawiony na osi¹gniêcia: wyznacza trudne cele i oczekuje od
podw³adnych najwy¿szej efektywnoci.
Efektywni mened¿erowie odznaczaj¹ siê zw³aszcza umiejêtnociami przyjmowania ró¿nych postaw, któr¹ to zdolnoæ zale¿nie od okolicznoci potrafi¹ wyko-
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rzystaæ. Traktuj¹ wiêc s³usznie proces zarz¹dzania jako funkcjê swej osobowoci
i dojrza³oci zawodowej wspó³pracowników oraz sytuacji kierowania, rozumianej
jako uk³ad interakcji i transformacji miêdzy nimi a podw³adnymi i otoczeniem
przedsiêbiorstwa. Funkcja tych trzech zmiennych decyduje o operatywnoci ich
dzia³ania, wiadomym d¹¿eniu do maksymalizacji okazji (Penc 1998: 99). Co
wiêc powoduje, ¿e ludzie podporz¹dkowuj¹ siê swoim kierownikom?
Na pierwszym miejscu trzeba wymieniæ formalny autorytet kierownika. Pos³uch jest rezultatem uznania formalnej w³adzy mened¿era  jego prawa do wydawania poleceñ. Polecenia s¹ wykonywane, poniewa¿ pracownicy zdaj¹ sobie sprawê, i¿ podpisuj¹c umowê o pracê, dobrowolnie zobowi¹zali siê do pos³uchu wobec osób obdarzonych przez organizacjê prawem do wydawania poleceñ. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e w warunkach nowoczesnej cywilizacji przemys³owej jest to najbardziej uniwersalna przes³anka w³adzy mened¿era. Czy jednak formalny autorytet
kierownika wystarcza do skutecznego kierowania organizacj¹? Skuteczne kierowanie ludmi we wspó³czesnych organizacjach gospodarczych opiera siê na kombinacji ró¿nych róde³ w³adzy. W³adza oparta na jednorodnym ródle (np. tylko na
formalnym autorytecie i mo¿liwoci karania) bywa zazwyczaj mniej skuteczna.
Przywództwo jest jednym z wymiarów kierowania ludmi w organizacji. Skuteczne przywództwo zale¿y od wielu nie do koñca uchwytnych czynników i o niektórych tylko kierownikach mo¿emy powiedzieæ, ¿e s¹ dobrzy. Jak pisze Lester
R. Bittel, przywództwo (Bittel 1994: 156 i nast.) jest tym aspektem zarz¹dzania,
który pozwala mened¿erowi przekonywaæ innych, by entuzjastycznie d¹¿yli do okrelonych celów. Jest wiêc jakby wyrazem osobistej w³adzy mened¿era, niewynikaj¹cej bezporednio z organizacyjnego wyposa¿enia w formalne rodki kierowania.
Mówi¹c ogólnie, przewodzenie to proces oddzia³ywania na zachowania cz³onków
grupy w celu ich dobrowolnego uczestnictwa w realizacji celów organizacji.
Rozwijaj¹c tê ogóln¹ definicjê, mo¿emy wskazaæ cztery charakterystyczne cechy przywództwa:
 Przywództwo jest zaprzeczeniem przymusu  istnieje dopóty, dopóki pracownicy dobrowolnie podporz¹dkowuj¹ siê woli przywódcy. Je¿eli kierownik nakazuje
pracownikowi wykonanie pewnych czynnoci pod grob¹ kary, to nie jest to typowe
zachowanie przywódcze. Dlatego, aby byæ skutecznym przywódc¹, mened¿erowi
potrzebne s¹ przede wszystkim okrelone umiejêtnoci i cechy osobowoci, a nie
formalna w³adza i rodki motywowania.
 Podstaw¹ przywództwa s¹ procesy komunikacji miêdzyludzkiej. Chc¹c osi¹gn¹æ zamierzone efekty, przywódca apeluje, perswaduje, przekonuje, mobilizuje,
nak³ania, daje przyk³ad itp.
 Uwypuklaj¹c ró¿nicê pomiêdzy motywowaniem a przewodzeniem, powiemy,
¿e w wypadku motywowania podporz¹dkowanie ma charakter zdecydowanie bardziej instrumentalny ni¿ w wypadku przewodzenia.
 Efektywnoæ przywództwa mierzona jest nie tyle stopniem zadowolenia podw³adnych, ile skutecznoci¹ realizacji celów grupy.
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Zjawisko przewodzenia w grupie mo¿emy analizowaæ jako przyczynowe sekwencje zachowañ (zachowania przywódcy – reakcja grupy), rezultaty tych sekwencji (stany po¿¹dane z punktu widzenia celów grupy/organizacji) lub powody,
dla których sugestie przywódcy s¹ respektowane (cechy przywódcze kierownika,
u¿yte rodki perswazji itp.).
Skutecznoæ przywództwa odnosi siê do zwi¹zków pomiêdzy tym, jak postêpuje mened¿er, a tym jak sprawnie grupa realizuje przepisane cele. Przysz³oæ zarysuje niew¹tpliwie wyraniejsze kontury nowego wizerunku mened¿era. Globalna
konkurencja spowoduje powstanie nowych problemów, a przede wszystkim zaostrzy wymagania wobec „doskona³oci mened¿erów. Aby siê utrzymaæ w wycigu ekonomicznym, niezbêdne bêdzie systematyczne wprowadzanie innowacji: nowych produktów, us³ug i procesów, a wiêc rozwój techniczny, stosowanie tzw.
Totalnej Jakoci (TQH)  pracy bez defektów, nadmiernych zapasów, przestojów,
opónieñ i rozbudowanej dokumentacji, a tak¿e wprowadzanie nowych form marketingu i promocji przedsiêbiorstwa. W przedsiêbiorstwie przysz³oci, obok jakoci i innowacji, badañ i marketingu, niew¹tpliwie najwa¿niejszym kryterium sprawnoci mened¿era bêd¹ stosunki z ludmi, gdy¿ bêd¹ oni najwiêkszym dobrem
przedsiêbiorstwa. Skuteczne za kierowanie ludmi to w³aciwe postêpowanie
i s³uszne decyzje, a nade wszystko pobudzanie ich inwencji twórczej i rozwoju
osobowoci.
Przywódcê kreuj¹ przede wszystkim jego indywidualne cechy charakteru, dla
mened¿era za wa¿ne jest, w jaki sposób podejmuje on decyzje, jaka jest ich jakoæ
i jak traktuje ludzi w przedsiêbiorstwie (umiejêtnoci decyzyjne i interpersonalne).
S¹ to oczywicie dzia³ania wymagaj¹ce du¿ych umiejêtnoci, których mo¿na siê
w znacznym stopniu nauczyæ. Jednak¿e, jeli chce siê byæ dobrym mened¿erem,
wszystko to nie wystarcza. Od mened¿era wymagana jest bowiem silna osobowoæ
i charakter, a gruntowne wykszta³cenie i specjalizacja fachowa stwarzaj¹ dopiero ich
podstawy. Tylko bowiem taki mened¿er potrafi przeobraziæ to, co potencjalne, w to,
co rzeczywiste, i zwyk³ych ludzi sk³oniæ do robienia rzeczy niezwyk³ych.
Na ka¿dym polu ludzkiego wysi³ku  w wojsku, polityce, sporcie  pojawiali
siê wybitni przywódcy. Nie mniej przyk³adów tego typu znaleæ mo¿na w takich
dziedzinach, jak handel czy szkolnictwo. Naukowcom nie uda³o siê do tej pory
uzgodniæ listy cech efektywnego lidera, wiadomo jednak, ¿e jeli mened¿er pragnie staæ siê przywódc¹, musi anga¿owaæ siê w ró¿ne sfery dzia³ania (Hannaway
1994: 49)
W³adza nie jest równoznaczna z autorytetem. Mened¿erowi potrzebny jest zarówno autorytet formalny, jak i nieformalny.
Potrzebuje autorytetu formalnego, aby wymuszaæ pos³uszeñstwo i pos³uch dla
podejmowanych decyzji oraz egzekwowania ich wykonawstwa, a tak¿e do funkcjonowania w uk³adach systemu organizacyjnego przedsiêbiorstwa, czyli zarz¹dzania. Nominacja na stanowisko mened¿era daje autorytet formalny, co upowa¿nia
do podejmowania decyzji, np. awansowania podw³adnego na wy¿sze stanowisko,
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podniesienia uposa¿enia, zmiany warunków pracy, przyznania nagrody lub udzielenia nagany.
Chc¹c dobrze kierowaæ przedsiêbiorstwem (Zaj¹c 2007: 25 i nast.), trzeba jednak mieæ równie¿ autorytet moralny, który zdobywa siê w codziennej pracy godn¹
postaw¹, zaanga¿owaniem, solidarnoci¹, kulturalnym zachowaniem i sta³ym podnoszeniem poziomu wiedzy. Tylko taki prze³o¿ony budzi sympatiê i szacunek, nie za
wymuszony pos³uch. Jest on wiêc potrzebny mened¿erowi do takiego oddzia³ywania
na ludzi, aby z w³asnej woli starali siê w³aciwie realizowaæ wyznaczone cele. Mened¿er posiadaj¹cy autorytet moralny nie komenderuje ludmi, nie pokrzykuje i nie
podkrela swojej roli. Do takiego prze³o¿onego pracownicy zwracaj¹ siê, prosz¹c
o poradê nawet w najtrudniejszych sprawach osobistych. Chc¹c mieæ autorytet
moralny, nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie wynika on tylko i wy³¹cznie z cech posiadanych,
lecz jest on raczej rezultatem cech przejawianych.
Osobowociowo-sytuacyjne style kierowania uwzglêdniaj¹ cechy osobowociowe kierowników, czynniki sytuacyjne oraz mo¿liwoci dostosowywania zachowañ
kierowniczych do wymagañ sytuacji. Podstawowym pojêciem tych stylów jest inteligencja emocjonalna jako cecha osobowa, która obejmuje takie elementy, jak:
zdolnoæ motywacji i wytrwa³oæ w d¹¿eniu do celu mimo niepowodzeñ, umiejêtnoæ panowania nad popêdami i od³o¿enia na póniej ich zaspokojenie, umiejêtnoæ regulowania nastroju i niepoddawania siê zmartwieniom upoledzaj¹cym
zdolnoæ mylenia, umiejêtnoæ wczuwania siê w nastroje innych osób i optymistycznego patrzenia w przysz³oæ (Goleman 1997: 67). Inteligencji emocjonalnej
(Caruso, Salovey 2009: 31 i nast.) mo¿na siê nauczyæ bez wzglêdu na usytuowanie w hierarchii oraz wiek, mened¿er jest w stanie korygowaæ w pewnym stopniu
tak¿e swój charakter.
Wymienione w³aciwoci nie wyczerpuj¹ wszystkich cech osobowoci sk³adaj¹cych siê na sylwetkê idealnego kierownika (Goleman, Boyatzis, Mckee 2002:
57-58). Mo¿na je uzupe³niæ jeszcze innymi, takimi jak: silna wola, prawy charakter, pamiêæ i fantazja, szczeroæ i godnoæ osobista, spostrzegawczoæ i wyobrania, ambicja i punktualnoæ. Ujawnienie siê poszczególnych cech stanowi zawsze
wypadkow¹ ró¿nych czynników dzia³aj¹cych w zak³adzie pracy i poza nim.
Od ka¿dego mened¿era, bez wzglêdu na zajmowane stanowisko, wymaga siê
skutecznoci (Zbiegieñ-Maci¹g, Wiernek, Pawnik, D³ugosz-Truszkowska 1996: 110).
Podstawowym warunkiem wszelkiej skutecznoci s¹ odpowiednie kompetencje, tj.
uprawnienia, wiedza i zdolnoci do dzia³ania w celu uzyskania w³aciwego rezultatu w danej sytuacji przy u¿yciu danych rodków i uwzglêdnieniu ograniczeñ
zewnêtrznych, p³yn¹cych z otoczenia.
Odpowiednie kompetencje oznaczaj¹, ¿e mened¿er powinien:
 mieæ w³aciwe uprawnienia formalne, czyli w³adzê,
 umieæ spe³niaæ w³aciwe przypisane jego stanowisku role,
 mieæ wystarczaj¹ce dla spe³nienia tych ról umiejêtnoci i predyspozycje zawodowe.
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Poziom zachowañ organizacyjnych mened¿era wi¹¿e siê z takim wa¿nymi elementami struktury jego psychiki, jak: procesy percepcyjne, zdolnoci i inteligencja, osobowoæ, temperament, charakter, system potrzeb i motywacja (Nogalski,
niadecki 2001: 95-96)

3. SPECYFIKA ZARZ¥DZANIA PARAFI¥
Podstawowe pytanie w zarz¹dzaniu parafi¹ brzmi: na ile wspó³czesny ksi¹dz
jest w stanie byæ autorytetem dla swoich parafian? Jest ono wa¿ne przede wszystkim dlatego, ¿e wspó³czesne koncepcje zarz¹dzania opieraj¹ siê na osobistych
przymiotach zarz¹dzaj¹cego. Jeli takowe przymioty posiada, wówczas jego zarz¹dzanie jest skuteczne. Autorytetu skutecznie nie mo¿na urzêdowo stworzyæ ani
arbitralnie powo³aæ do istnienia. Jest on budowany powoli i stanowi rezultat ca³ego szeregu czynników, które cz³owiek w ¿yciu realizuje, a które wprost z ide¹ autorytetu mog¹ nie mieæ nic wspólnego. Co mo¿na powiedzieæ na temat autorytetu
w Kociele, patrz¹c z perspektywy podobieñstw i ró¿nic miêdzy autorytetem kap³ana i osoby wieckiej? Ró¿nice s¹ doæ istotne i wynikaj¹ przede wszystkim
z innych ról spo³ecznych, jakie pe³ni¹ duszpasterz i osoba wiecka. Dotycz¹ one
przede wszystkim ró¿nych sposobów zdobywania autorytetu.
Zacznijmy od samego sposobu budowania autorytetu. Z pewnoci¹ ksi¹dz jest
w lepszej sytuacji od osoby wieckiej. Swój autorytet opiera na instytucji Kocio³a, który dla znacznej czêci spo³eczeñstwa by³ podstawowym wyznacznikiem
wartoci i spo³ecznie uznawanych zachowañ, opiera siê na nim równie¿ istotny
dorobek kulturowy. Wspó³czenie jest to jednak tylko pewien posag, który mo¿e
wykorzystaæ lub nie, ale w innych sytuacjach mo¿e byæ balastem. Teraz autorytet
ksiêdza nie powstaje na mocy samych tylko wiêceñ  musi go zdobyæ. Obecnie
sutanna mo¿e byæ dla wielu tylko wyznacznikiem przynale¿noci do grupy zawodowej. Przynale¿noæ do stanu duchownego nie zapewnia mu udzielenia mandatu
zaufania w rodowisku, w którym funkcjonuje. Jego autorytet nie staje siê automatyczny. rodowisko musi go zweryfikowaæ. W sytuacji, gdy spe³ni oczekiwania
rodowiska w wymiarze ¿ycia duchowego, bêdzie prezentowa³ okrelone predyspozycje intelektualne oraz w wymiarze ludzkim da siê poznaæ jako ¿yczliwy i szczery w stosunku do wiernych s³uga Bo¿y, pozyska spo³eczny szacunek, a w przysz³oci mo¿e byæ parafialnym autorytetem. Jeli jednak jego predyspozycje osobowociowe i pos³uga kap³añska stoj¹ na przeciêtnym poziomie, bêdzie postrzegany
jedynie, jako przyzwoity kocielny urzêdnik i administrator.
Jest równie¿ druga wa¿na ró¿nica miêdzy ksiêdzem i osob¹ wieck¹. Oczekiwania dotycz¹ce autorytetu osoby wieckiej wyranie siê rozgranicza: z jednej
strony wynikaj¹ z pe³nienia roli zawodowej, a z drugiej  z funkcjonowaniem
w rodzinie i mikrostrukturach spo³ecznych. Duchowny natomiast w rodowisku
istnieje jako cz³owiek zupe³ny. Ta zupe³noæ polega na tym, ¿e pozostaje
duchowym przywódc¹ w kwestiach zwi¹zanych z wiar¹, a jednoczenie ma spe³-
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niaæ oczekiwania w wymiarze spo³ecznym, prezentowaæ okrelone walory moralne, realizowaæ okrelony styl ¿ycia. W wielu wypadkach to, co jest dopuszczalne
w zachowaniach zwyk³ego parafianina, jest niemo¿liwe w odniesieniu do ksiêdza.
Niezale¿nie od zwi¹zku z Kocio³em, ka¿dy chce widzieæ w ksiêdzu wzór w ka¿dej dziedzinie. W efekcie autorytet ksiêdza jest autorytetem z³o¿onym. Powinien
on byæ równoczenie kap³anem, nauczycielem, specjalist¹ w sprawach, którymi ¿yje
wspólnota oraz wzorcem osobowym i moralnym. Nadto, jak pisa³ W. Goddijn,
ksi¹dz jest wziêty w dwa ognie  ma zadowoliæ oczekiwania parafian i oczekiwania biskupa (Goddijn 1996: 210).
Ten ogrom pok³adanych w ksiêdzu nadziei mo¿e stanowiæ jedn¹ z podstawowych przeszkód w realizacji spo³ecznego autorytetu ksiêdza. Istnieje realna trudnoæ, by zrealizowaæ tê wieloæ zadañ. Niewielu jest w stanie spe³niæ oczekiwania, które istniej¹ na continuum: od sprawnego administrowania, poprzez powiernika spraw osobistych parafian i uznanego lokalnego wieckiego autorytetu, do
spraw teologiczno-duchowych. Uznawany autorytet nie wi¹¿e siê ju¿ z faktem
piastowania urzêdu, lecz musi byæ osobicie zdobyty. Nastêpuje desakralizacja autorytetu, który nie jest ju¿ jakby ontologicznie uwiêcony przez nominacjê i wiêcenia kap³añskie, ale bywa mierzony spe³nianymi funkcjami. Czysto zewnêtrzne
podpory autorytetu w postaci na przyk³ad insygniów w³adzy, dystynkcji itp. s¹
traktowane jako tchn¹ce archaicznoci¹. Nosiciele urzêdu nie s¹ ipso facto sakralni, nietykalni, ale poddani jak inni sprawdzaj¹cej krytyce i kontroli. Musz¹ tak jak
inni «zarabiaæ» na swój autorytet. Równoczenie musz¹ dbaæ o to, by jakim nieadekwatnym zachowaniem nie podwa¿yæ podstaw swojego autorytetu (Mariañski
1984: 112).
By sprostaæ tym wymogom, s¹ formu³owane nowe postulaty w stosunku do
codziennej wspó³pracy duchowieñstwa z wiernymi. W jednym z wydañ Tygodnika Powszechnego Wojciech Bonowicz formu³uje dziewiêæ rad w stosunku do
m³odych ksiê¿y. Maj¹ one zapewniæ odpowiednie relacje z cz³onkami parafialnej
wspólnoty. Pomimo ¿e s¹ one kierowane do ksiê¿y, powinnoci wynikaj¹ce z samej pos³ugi kap³añskiej nie s¹ tu najwa¿niejsze. Liczy siê w nich przede wszystkim utrzymywanie odpowiednich relacji miêdzyludzkich. Ten katalog rad jest nastêpuj¹cy: Rada pierwsza: ¿yj blisko ludzi. To bardzo wa¿ne: przyjmuj¹c wiêcenia, nie przechodzisz do innego wiata, ale zostajesz w tym, z którego Bóg Ciê
powo³a³. B¹d uwa¿ny: s³uchaj ludzi, pytaj ich o zdanie, interesuj siê tym, jak
¿yj¹, jakie maj¹ problemy. Rada druga: s³uchaj dzieci. One pierwsze zwróc¹ Ci
uwagê, je¿eli bêdziesz robi³ co nie tak. Rada trzecia: b¹d pilny. W sprawowaniu
liturgii, w przygotowywaniu homilii i katechezy, w ka¿dym innym dzia³aniu, którego siê podejmiesz  b¹d pilny. Je¿eli bêdziesz swoje obowi¹zki wykonywa³
byle jak, ta bylejakoæ udzieli siê innym. Rada czwarta: zapomnij o karierze. Je¿eli skupisz siê na tym, by znaleæ sobie w strukturach Kocio³a miejsce wygodne lub odpowiadaj¹ce Twoim aspiracjom, wiele po drodze stracisz. Wiedz, ¿e
w oczach Boga nie ma lepszych i gorszych parafii. Rada pi¹ta: troszcz siê o ubogich. Rada szósta: b¹d odwa¿ny. Strze¿ siê hipokryzji, podwójnego mylenia. Nie
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mów prze³o¿onym tego, co chc¹ us³yszeæ, ale to, co uwa¿asz za prawdê. Nie daj
siê szanta¿owaæ dobrem Kocio³a, jeli sumienie mówi Ci, ¿e w danej sprawie
trzeba zaj¹æ inne stanowisko. B¹d wierny w przyjaniach i staraj siê mówiæ przyjacio³om prawdê. Rada siódma: b¹d kulturalny. Staraj siê stosowaæ do przyjêtych
regu³, nawet, jeli inni siê do nich nie stosuj¹. Rada ósma: b¹d sob¹. Nie udawaj
innego, ni¿ jeste. Je¿eli nie jeste szczególnie pobo¿ny, pracuj nad tym, ale nie
odgrywaj przed ludmi wi¹tobliwego, bo szybko siê zorientuj¹, ¿e to przedstawienie. Nie zazdroæ innym kolegom. Pogód siê z samym sob¹ i lecz siê z kompleksów. Rada dziewi¹ta: przylgnij do Jezusa. Nie ¿a³uj Mu swojego czasu. Niech
odmawianie brewiarza nie bêdzie jedyn¹ rozmow¹, jak¹ z Nim prowadzisz. Dbaj
o to, aby rozmaite aktywnoci nie przes³oni³y Ci Jego osoby. Czêsto wracaj do
Ewangelii (Bonowicz 2009).
Pisany poradnik ma przede wszystkim uczyniæ z ksiêdza autorytet sam w sobie, ma mu daæ podstawy, by byæ wewnêtrznie pozytywnie postrzeganym i akceptowanym. Z drugiej strony, pozwoli widzieæ wiat w wielu jego odcieniach. Da
szansê na dialog z osobami aktywnie zaanga¿owanymi w sprawy Kocio³a, jak
równie¿ z tymi, którzy od Kocio³a uciekaj¹, krytykuj¹ go czy te¿ jest on dla nich
obojêtny.
Kolejna specyfika zarz¹dzania parafi¹ wynika z zasad funkcjonowania Kocio³a jako instytucji. Pierwszy wymiar, który zosta³ przeanalizowany wy¿ej, mia³ mikrospo³eczny charakter i odnosi³ siê przede wszystkim do relacji interpersonalnych. Ten drugi obszar zagadnieñ jest w niewielkim stopniu zale¿ny od pojedynczego kap³ana.
Jak pisze J. Mariañski: W systemie kierowania Kocio³em dominuje jednoosobowe podejmowanie decyzji. T¹ osob¹ decyduj¹c¹ jest papie¿, biskup, proboszcz jako podstawowe instancje «liniowe» w Kociele. Kierownicy «liniowi»
czêsto osobicie ustalaj¹ podstawy do powziêcia decyzji lub zlecaj¹ jednej osobie
zaufanej zebranie materia³u i w oparciu o dostarczone informacje podejmuj¹ decyzjê (Mariañski 1984: 62) Ten model zarz¹dzania nie zawsze wspó³czenie siê
sprawdza. Przy organizacji liniowo-sztabowej skuteczna jest zasada jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialnoci. Wspó³czenie d¹¿y siê do
wspó³pracy wszystkich ogniw organizacji, a decyzje s¹ efektem konsensusu i podejmowane dla dobra ca³ej organizacji. Jak jednak zauwa¿a cytowany wczeniej
Autor: wspólne wypracowywanie decyzji nie podwa¿a zasady jednoosobowego
kierownictwa, czêsto wzbogaca j¹ o g³êbsze i bardziej istotne treci (Tam¿e: 62).
Preferuje siê zatem raczej demokratyczne systemy zarz¹dzania. Przy czym na
gruncie Kocio³a nie zawsze to siê udaje. Jak zauwa¿a J. Mariañski: zachêty do
stosowania stylu demokratycznego brzmi¹  byæ mo¿e – nazbyt ogólnikowo. Niekiedy proboszczowie deklaruj¹cy siê teoretycznie lub dla pozoru (pozostawiaj¹
pewn¹ samodzielnoæ w mniej wa¿nych sprawach) za stylem demokratycznym
w gruncie rzeczy stosuj¹ styl autorytatywny. Trudno tak¿e przypuciæ, by proboszcz stosuj¹cy autorytatywny styl kierowania przeszed³ nagle na bardziej demokratyczne formy zarz¹dzania parafi¹. Osoby o rozwiniêtej potrzebie dominacji
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z trudem bêd¹ przyswajaæ sobie umiejêtnoci zwi¹zane z demokratycznym stylem
kierowania. Ewolucja stosunków wewn¹trzparafialnych coraz czêciej jednak bêdzie zmuszaæ kierowników parafialnych do odwo³ywania siê do dobrej woli i zrozumienia koniecznoci mechanizmów wspó³dzia³ania (Tam¿e: 87).
Zmiana stylu kierowania parafi¹ jest rzecz¹ niezbêdn¹. Proboszcz musi odchodziæ z autorytatywnego stylu zarz¹dzania na styl demokratyczny. Powinien zacz¹æ
byæ dyrygentem a nie jednoosobow¹ orkiestr¹. To przejcie jest zwi¹zane ze
zmian¹ funkcjonowania parafii i reorganizacj¹ ról spo³ecznych pe³nionych przez
parafian oraz zmian¹ wizji duchowieñstwa w parafii. Wierni s¹ doæ niekonsekwentni w swoich zachowaniach. Z jednej strony, chcieliby, by proboszcz rozwi¹zywa³ problemy, nie absorbuj¹c ich, ale jednoczenie, z drugiej strony, chc¹
byæ uczestnikami wspólnoty parafialnej, którzy nie s¹ przymuszani tylko do stosowania siê do regu³ ustalonych przez proboszcza.
Skutecznie zarz¹dzaj¹cy parafi¹ proboszcz w aktualnych realiach (pomimo
zasady jednoosobowej odpowiedzialnoci) nie utrzymuje sztywnego podzia³u na
zwierzchników i podw³adnych oraz na osoby podejmuj¹ce decyzje i zwyk³ych
wykonawców. Traktuje parafian jak wspó³pracowników. Wystrzega siê rozkazodawstwa, narzucania bez dyskusji w³asnych rozwi¹zañ, liczy siê ze zdaniem parafian, przekonuje, dopuszcza swobodê wypowiedzi, w sytuacjach spornych wyjania kwestie, decyzje s¹ negocjowane.
Te nowe wymagania zmuszaj¹ do nowych form kszta³cenia. Dotychczasowe
formowanie duchownych w seminariach nie jest wystarczaj¹ce. Mamy zapewne na
ró¿nych szczeblach kierowania kocielnego du¿¹ liczbê dobrych kierowników
wspólnot religijnych, rozumiej¹cych koniecznoæ wprowadzania nowych i udoskonalania dotychczasowych metod kierowania parafi¹. Wszelka modernizacja pracy
parafialnej, niezale¿nie od jej konkretnych kszta³tów, wi¹¿e siê z regu³y z modernizacj¹ duchowieñstwa. Ró¿ne instytucje kieruj¹ obecnie ofertê dla ksiê¿y, by
wspomagaæ ich pozareligijne kwalifikacje, mno¿¹ siê oferty studiów podyplomowych, banki zapraszaj¹ ksiê¿y na szkolenia z zarz¹dzania finansami.

4. MO¯LIWOCI REALIZACJI PRZYWÓDZTWA KSIÊDZA W WIEJSKIEJ PARAFII
W WIETLE BADAÑ
Kolejna czêæ analizy odnosi siê do tego, na ile w lokalnej wspólnocie duchowieñstwo mo¿e realnie oddzia³ywaæ na parafialn¹ wspólnotê, byæ jej liderem
i przywódc¹. By tak by³o, wa¿ne jest to, na ile formalnie wartoci religijne oraz
propaguj¹cy je we wspólnocie ksiê¿a s¹ w stanie kreowaæ konkretne zachowania
parafian. W zarz¹dzaniu firm¹ prze³o¿ony ma doæ du¿e mo¿liwoci, by modyfikowaæ zachowania swoich podw³adnych. Sposób funkcjonowania firmy sprawia,
¿e brak podporz¹dkowania decyzjom prze³o¿onych powoduje konkretne sankcje.
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Podw³adni maj¹ równie¿ obowi¹zek przyj¹æ konkretny system norm, który obowi¹zuje w firmie. Mówi siê, ¿e pracownicy realizuj¹ wspólnie jedn¹ misjê. Wytyczne kierowane od zwierzchników, niezale¿nie od stopnia ich wewnêtrznej akceptacji przez pracowników, musz¹ byæ przestrzegane. Wiele dylematów, w tym
moralnych, jakie maj¹ pracownicy, jest rozwi¹zywane poprzez pryzmat dobra firmy. Indywidualne cele i systemy wartoci s¹ odk³adane na bok, wszak sukces ¿yciowy jest doæ czêsto widziany poprzez realizacjê celów firmy. Z firm¹ i jej celami pracownicy siê uto¿samiaj¹.
Zdecydowanie inaczej jest wspó³czenie w wiejskiej wspólnocie parafialnej.
Na pytanie o to, które z ni¿ej przedstawionych przes³anek s¹ najwa¿niejsze przy
rozwi¹zywaniu konfliktów moralnych, uzyskalimy nastêpuj¹ce odpowiedzi prezentowane na diagramie 1.
Diagram 1. Czynniki uwzglêdniane przy rozwi¹zywaniu konfliktów moralnych
Nauki Kocio³a
Rady rodziny
W³asne sumienie
Ustalone ogólnie sposoby
postêpowania
7,2

Rady ksiê¿y (spowiedników)

10,3

Rady przyjació³, znajomych
Inne
Nie umiem powiedzieæ

1,1
4,2

Dane nie sumuj¹ siê do 100,0, gdy¿ badani wskazywali na wiêcej ni¿ jedn¹ wartoæ.
ród³o: opracowanie w³asne.

Jak widaæ, badani (badania autora dotycz¹ce wiejskich parafii na Podkarpaciu
z 2006-2007 roku) eksponuj¹ swoj¹ podmiotowoæ i indywidualizm w podejmowaniu decyzji. W swoich wyborach mieszkañcy przede wszystkim zdaj¹ siê na
siebie. Wszak a¿ 86,6% badanych dowodzi, ¿e w³asne sumienie jest dla nich inspiracj¹ przy podejmowaniu decyzji moralnych. Drugim z kolei znacz¹cym ród³em inspiracji wyznaczaj¹cym swoje zachowania moralne s¹ nauki Kocio³a. Ta-
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kich deklaracji pochodziùo od mniej niý 1/4 badanych (23,7% odpowiedzi). Jako
kolejny czynnik wskazano rady rodziny. Ta kategoria ma podobny odsetek wyborów jak Nauki Kocio³a (23,7% respondentów). Pozosta³e odpowiedzi nie by³y ju¿
tak licznie wskazywane. Wybiera³ je tylko co dziesi¹ty badany. Jest rzecz¹ ciekaw¹, ¿e stosunkowo rzadko wskazywano na rady ksiê¿y  tylko co czternasty badany (7,2% respondentów). Wynik ten jest zbie¿ny z innymi pytaniami, w których
pytano o autorytet i zaufanie do duchowieñstwa. Polska wie powoli odchodzi od
absolutnego (doæ czêsto w przesz³oci urzêdowego) autorytetu ksiêdza. Ogólnie
rzecz bior¹c, polska wie staje siê w swoich wyborach moralnych bardziej samodzielna i czyni w³asne sumienie g³ównym ród³em indywidualnych decyzji ¿yciowych.
Zmieniaj¹ siê w konsekwencji oczekiwania w stosunku do ksiê¿y. Zaczyna
powszechnie dominowaæ pogl¹d, ¿e ksiê¿a powinni swoj¹ aktywnoæ koncentrowaæ przede wszystkim na sprawach religijnych i kreowaæ konkretny wzorzec moralny wród parafian. W dalszej czêci badañ pytano respondentów o ich oczekiwania w stosunku do duchowieñstwa. Uzyskane wyniki prezentuj¹ diagramy 2 i 3.
Diagram 2. Oczekiwania badanych kierowane w stosunku do ksiê¿y, cz. 1

Upowszechnienie odpowiedniego
wzorca moralnego
Administrowanie sakramentami
Organizacja ¿ycia pozareligijnego
we wspólnocie
Organizacja wy³¹cznie ¿ycia
religijnego wspólnoty parafialnej
Indywidualna pomoc psychiczna
i psychologiczna wiernym
Pomoc materialna parafianom
Upowszechnienie wiedzy religijnej
S³u¿enie rad¹ i pomoc¹ parafianom
w sferach pozawyznaniowych

Dane nie sumuj¹ siê do 100,0, gdy¿ badani wskazywali na wiêcej ni¿ jedno oczekiwanie.
ród³o: opracowanie w³asne.
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Diagram 3. Oczekiwania badanych kierowane w stosunku do ksiê¿y, cz. 2

Organizowanie pomocy charytatywnej
Wspó³dzia³anie z lokaln¹ w³adz¹
Piêtnowanie nagannych zachowañ
wiernych
Udzielanie rad w ró¿nych sytuacjach
¿yciowych
Udzielanie rad jak powinno siê zachowaæ
w ¿yciu politycznym (jak np. g³osowaæ)
Nie mam sprecyzowanych oczekiwañ
wobec ksiê¿y
Inne

2,5

1,7

1,4

Dane nie sumuj¹ siê do 100,0, gdy¿ badani wskazywali na wiêcej ni¿ jedno oczekiwanie.
ród³o: opracowanie w³asne.

Interesuj¹ce jest to, ¿e niewielka grupa badanych nie ma oczekiwañ w stosunku do ksiê¿y. Tylko co ósmy badany wskaza³ na tê kategoriê, mo¿na wiêc uznaæ,
¿e ksiê¿a w rodowisku wiejskim nie s¹ osobami, które s¹ dla mieszkañców wsi
obojêtne. Jednak mo¿na z uzyskanych wyników wnosiæ, ¿e mieszkañcy wsi nie
maj¹ konkretnie sprecyzowanych oczekiwañ wobec duchowieñstwa.
Analiza wypowiedzi osób ankietowanych pozwala wyró¿niæ trzy sfery spraw
o ró¿nym stopniu akceptacji, bêd¹cych przedmiotem oczekiwañ w stosunku do
duchowieñstwa. Pierwsz¹ sferê tworz¹ kwestie zwi¹zane z upowszechnianiem odpowiedniego wzorca moralnego. Ponad po³owa badanych twierdzi, ¿e ksi¹dz powinien przede wszystkim upowszechniaæ odpowiedni wzorzec moralny (53,2%
odpowiedzi). Oczekuje siê wiêc od duchownego, by by³ stra¿nikiem i propagatorem wartoci moralnych. Co ciekawe, dopiero na drugim miejscu jest szerzenie
wiedzy religijnej (38,7 respondentów). Wydawaæ by siê mog³o, ¿e ta sfera oczekiwañ powinna byæ najczêciej wybierana, tak jednak nie jest. W tym drugim
obszarze oczekiwañ jest równie¿ administrowanie sakramentami oraz organizowanie ¿ycia religijnego w parafii. Trzecia sfera oczekiwañ nie jest bezporednio
zwi¹zana z funkcj¹ religijn¹ kap³ana. Oczekuje siê od duchowieñstwa obecnoci
w ¿yciu pozareligijnym  odnosi siê to do wspó³pracy z instytucjami funkcjonuj¹cymi w obrêbie parafii, jak równie¿ indywidualnej pomocy konkretnemu parafianinowi.
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W dziedzinie spraw religijnych kap³an uwa¿any jest za naturalnego profesjonalistê, a jego doradztwo parafianom, wynikaj¹ce z pe³nionej funkcji spo³eczno-religijnej,
jest w pe³ni akceptowane. W wiadomoci parafian sfera dzia³ania ksiêdza rozci¹ga
siê poza sprawy kocielno-religijne. Daje szansê rozszerzania autorytetu ksiê¿y.
Z powy¿szymi wynikami koresponduj¹ te, w których pytano o szczególnie
cenne wartoci, jakimi powinien charakteryzowaæ siê ksi¹dz. By³o to poszukiwanie swoistego wizerunku duchownego w wiadomoci wspó³czesnych mieszkañców wsi. Oczekiwania odnosz¹ce siê do cech osobowych ksiêdza s¹ warunkowane historycznie i rodowiskowo. L. Dingemans twierdzi, ¿e postrzeganie ksiêdza
jest uwarunkowane ogólnymi wartociami uznawanymi przez spo³eczeñstwo. Po³o¿enie duchowieñstwa zmieni³o siê znacznie w wiecie wspó³czesnym. W spo³eczeñstwie czêciowo zdechrystianizowanym, nastawionym na rozwój techniczny
i spo³eczny, w którym rola duchowieñstwa zacienia siê coraz bardziej do funkcji
wy³¹cznie religijnych, ksi¹dz wydaje siê wielu ludziom obcy, a nawet aspo³eczny
(Dingemans 1962: 159-160).
Diagram 4. Najbardziej cenione cechy u ksiê¿y

Tolerancja i wyrozumia³oæ
Cz³owieczeñstwo i dobry stosunek
do wszystkich ludzi
Wykszta³cenie

5,1

Skromnoæ i brak wynoszenia siê
ponad innych
Zrozumienie dla ludzich spraw
Dba³oæ o sprawy parafii
(bycie dobrym gospodarzem)
Nieobci¹¿anie parafian zbyt
du¿ymi obci¹¿eniami fiansowymi
¯ycie wg g³oszonych zasad etycznych
Gorliwoæ w pe³nieniu s³u¿by Bo¿ej
Dostosowanie siê do wspó³czesnoci
Inne

2,0

Dane nie sumuj¹ siê do 100,0, gdy¿ badani wskazywali na wiêcej ni¿ jedn¹ cechê.
ród³o: opracowanie w³asne.
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W tym modelu mieszcz¹ siê postulowane i oczekiwane sposoby zachowania
siê ksiê¿y, przymioty, którymi powinni siê oni charakteryzowaæ. W sytuacji konfliktu pomiêdzy modelem ksiêdza a konkretnymi zachowaniami ksiê¿y w parafii
ujawnia siê nie tylko krytyka duszpasterzy, ale równie¿ zmniejsza siê ich autorytet.
Podstawowe przymioty dobrego ksiêdza s¹ lokowane przede wszystkim
w jego umiejêtnociach kreowania odpowiednich relacji miêdzyludzkich w parafii.
Jeli ksiêdza cechuje otwartoæ na potrzeby i problemy wiernych, jest ¿yczliwy
i ma partnerski stosunek do nich, nie eksponuje swojego urzêdowego autorytetu
wobec parafian, ma umiejêtnoæ wspó³¿ycia z ludmi, to bêdzie cieszy³ siê du¿ym
uznaniem wród parafian.
Diagram 5. Deklaracje chêci skorzystania z porady ksiêdza
Tak o problemach wiary
Tak o problemach moralnych

3,9

Tak o sprawach ¿yciowych
W w¹tpliwociach sumienia
W chwilach zw¹tpienia
Tak o mojej pracy zawodowej i sprawach
ekonomiczno-gospodarczych
Tak o wychowaniu dzieci i ¿yciu rodzinnym

1,1
4,8

Nie

Dane nie sumuj¹ siê do 100,0, gdy¿ badani wskazywali na wiêcej ni¿ jedn¹ cechê.
ród³o: opracowanie w³asne.

Szczegó³owa analiza cenionych cech u ksiê¿y (diagram 4) pokazuje, ¿e najbardziej cenione jest cz³owieczeñstwo i dobry stosunek do parafian (47,9% odpowiedzi). Do tej samej grupy cech mo¿na zaliczyæ zrozumienie dla ludzkich spraw
(25,4% respondentów) oraz skromnoæ i brak wynoszenia siê ponad innych
(38,6% badanych). W sferze eksponujêcej relacje miêdzyludzkie podkrelano równie¿, by duchowny by³ tolerancyjny i wyrozumai³y wobec zachowañ wiernych. Ta
cecha by³a wskazywana wród ponad 1/4 respondentów (27% odpowiedzi). W drugiej grupie cech znajduj¹ siê te, które s¹ zwi¹zane z pe³nieniem funkcji kap³añskiej,
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przy czym czêciej widzi siê te elementy, które wi¹¿¹ siê z zarz¹dzaniem i byciem gospodarzem parafii. Wyranie widaæ, ¿e ksi¹dz jest postrzegany w dwóch
perspektywach: jako organizator kultu religijnego, nauczania wiernych, udzielaj¹cego wiernym sakramentów w. oraz prowadz¹cego katechizacjê najm³odszego pokolenia. Z drugiej strony, widzi siê jego troskê o materialny wymiar istnienia parafii, powinien dbaæ o wyposa¿enie kocio³a, nale¿ycie administrowaæ kocielnym
maj¹tkiem. Przy czym dominuje przeakcentowanie w aktywnoci ksiêdza jego inicjatyw gospodarczo-inwestycyjnych w parafii. Widz¹c go w tej roli, jednoczenie
prawie co dziesi¹ty badany chce, aby ksi¹dz nie obci¹¿a³ parafian zbyt du¿ymi
obowi¹zkami finansowymi.
Dane prezentowane w diagramie 5 pokazuj¹, ¿e prawie 2/3 badanych nie odczuwa potrzeby porozmawiania z ksiêdzem w trudnych dla siebie sytuacjach (62,1%
badanych). W¹ska grupa respondentów, którzy chcieliby porozmawiaæ z ksiêdzem,
widzi tak¹ rozmowê jako bardziej zró¿nicowan¹, a sprawy religijne nie by³yby tu
najwa¿niejsze. Wszak o problemach zwi¹zanych z wiar¹ chcia³oby rozmawiaæ tylko
14,6% badanych. Pozosta³e wyniki pokazuj¹, ¿e respondenci w trakcie takiej rozmowy chcieliby uzyskaæ wsparcie i poradê w kwestaich ¿yciowych (14,9% odpowiedzi). Z tych deklaracji wyranie wynika, ¿e badani widz¹ w ksiêdzu osobê, która
z racji wykszta³acenia oraz funkcji pe³nionej w parafii jest predystynowana do tego,
by kompetentnie rozmwaiæ o sprawach zwi¹zanych z sumieniem cz³owieka czy jego
¿yciowymi wyborami. Jednak nie jest to zbyt liczna grupa respondentów.
Statystycznie istotna jest przede wszystkim grupa deklaruj¹cych niechêæ do rozmowy z ksiêdzem. Na diagramie 6 przedstawiono przyczyny niechêci do skorzystania z rozmowy z ksiêdzem w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Respondenci jako
dwie podstawowe przyczyny wskazali niski autorytet ksiêdza (27,1% badanych) oraz
brak tradycji w rodowisku wiejskim, by rozmawiaæ indywidualnie z ksiêdzem
(25,6% odpowiedzi). Jako trzeci powód, pod wzglêdem czêstotliwoci wystêpowania, badani wskazywali to, ¿e porada ksiêdza by³aby stronnicza i uwzglêdnia³aby
tylko kryteria zwi¹zane z religi¹ (22,7% odpowiedzi). Ponad 1/5 badanych nie
chcia³aby rozmawiaæ z ksiêdzem dlatego, ¿e wstydzi³aby siê otworzyæ przed ksiêdzem ze swoimi problemami (21,7% odpowiedzi). Dla co ósmego badanego ksi¹dz
nie ma dostatecznej wiedzy, by rozwi¹zaæ problemy respondentów. Z kolei co dziesi¹ty badany twierdzi³, ¿e porada ksiêdza by³aby nie¿yciowa. Ta kategoria koresponduje z twierdzeniem, ¿e ksi¹dz w swojej poradzie by³by stronniczy i uwzglêdni³ tylko wartoci wynikaj¹ce religii.
Religijnoæ i pozycja duchowieñstwa w rodowisku wiejskim ulega zmianie.
Zmieniaj¹ siê równie¿ wzajemne relacje pomiêdzy laikatem a kap³anami. Pe³ne
i absolutne podporz¹dkowanie siê wiejskich parafian ksiêdzu s³abnie. Nadal utrzymuje siê na przyzwoitym poziomie kr¹g tych, którzy uwa¿aj¹ siê za katolików,
jednak cechuj¹ siê s³absz¹ wiêzi¹ z Kocio³em. Wielu wiejskich parafian, nawet mocno zwi¹zanych z religi¹, w wa¿nych problemach spo³ecznych i etycznych nie uznaje
standardów moralnych g³oszonych przez Koció³. Kszta³tuj¹ oni swoj¹ indywidualn¹ religijnoæ, niekiedy w opozycji do instytucjonalnych wymiarów katolicyzmu.
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Diagram 6. Przyczyny niechêci do skorzystania z porady ksiêdza

Porada ksiêdza by³aby nie¿yciowa
Wstydzi³bym siê pokazaæ ksiêdzu
moje problemy
Ksi¹dz nie ma dostatecznej wiedzy,
by rozwi¹zaæ moje problemy
Porada ksiêdza by³aby stronnicza,
widziana wg religijnych wartoci
Ksi¹dz nie jest dla mnie autorytetem
Nie ma takich tradycji
w moim rodowisku
Ksi¹dz jest nieprzystêpny

1,9

Ksi¹dz nie dysponuje czasem dla takiej
formy wspó³dzia³ania z wiernymi
Inne
Dane nie sumuj¹ siê do 100,0, gdy¿ badani wskazywali na wiêcej ni¿ jedn¹ przyczynê.
ród³o: opracowanie w³asne.

5. KONKLUZJE
Obni¿enie siê autorytetu (Hoefnagels 1969: 28 i nast.) ksiêdza jest zwi¹zane
z ogólnym spadkiem zaufania do Kocio³a, przyczyniaj¹cym siê do wystêpowania
pewnych przejawów krytycyzmu. Jest to spowodowane nie tylko procesem pluralizacji i indywidualizacji w spo³eczeñstwie, ale i dzia³alnoci¹ samych instytucji
kocielnych, które w tradycyjny sposób chc¹ podtrzymywaæ w znacznym obszarze
funkcje represyjno-kontrolne w stosunku do parafian. W spo³eczeñstwie polskim
Koció³ katolicki wp³ywa³ i wp³ywa decyduj¹co na kszta³t religijnoci, a tzw. religijnoæ kocielna charakteryzuje wiêkszoæ ludzi wierz¹cych. Jednak deklarowane emocjonalne zaufanie spo³eczne do Kocio³a ewoluuje, poniewa¿ kszta³tuje siê
pod wp³ywem bie¿¹cych zdarzeñ i konkretnej dzia³alnoci instytucji kocielnych.
Wa¿ne jest, by w tej ewolucji rodzi³a siê kultura zaufania wobec Kocio³a i jego
przedstawicieli. Nieufnoæ w relacjach duchowieñstwo  wieccy mo¿e sprzyjaæ
erozji partnerskich stosunków. Nie jest to dobre, wszak wspó³czeni parafianie
d¹¿¹ do partnerstwa i podmiotowoci w sferze religijnej.
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Funkcjonowanie ksiêdza w lokalnej wspólnocie wymaga zmiany w charakterze
wzajemnych relacji duchowieñstwo  parafianie. Te zmiany powinny iæ w kierunku odchodzenia od centralizmu do decentralizacji decyzji i ograniczonej podmiotowoci struktur kocielnych, minimalizowania koncepcji kierownictwa autorytatywnego na rzecz dowartociowywania demokratycznego. Kap³añska pos³uga powinna siê zmieniaæ z duszpasterstwa w³adzy w duszpasterstwo s³u¿by. Proces
komunikacji w parafii powinien przestaæ byæ mechanizmem jednostronnym, polegaj¹cym na biernym informowaniu o decyzjach na rzecz partycypacji w decyzjach. Wiernym nie wystarcza urzêdowa legitymizacja autorytetu ksiêdza wynikaj¹ca z faktu bycia reprezentantem Kocio³a, oczekiwania id¹ w kierunku autorytetu osobowego. W konsekwencji zmieniaj¹ siê relacje miêdzyludzkie w parafii,
schodz¹ one z kontaktów porednich na osobowe i bezporednie. Wierni nie chc¹
byæ jednoczenie obiektem pe³nej kontroli. Kontrola totalna, zewnêtrzna i drobiazgowa zmienia siê na kontrolê normatywn¹ i samokontrolê.
Konkluzje  zmiany w zarz¹dzaniu w rodowisku wiejskim, oczekiwania rodowiska:
 Pozycjê ksiêdza w lokalnej wspólnocie sprowadza siê przede wszystkim do
spraw religijnych;
 Dobry zarz¹dca parafii to ten, który sam rozwi¹zuje problemy zwi¹zane
z funkcjonowaniem parafii;
 Istniej¹ doæ du¿e oczekiwania, by proboszcz pe³ni³ rolê w rozwi¹zywaniu
spraw spo³ecznych parafii;
 Dobry proboszcz to g³ównie ten, który zbytnio nie absorbuje parafian;
 Spada autorytet proboszcza i nie przypisuje siê mu wiêkszej roli w rozwi¹zywaniu spraw ogólnych parafii. Doæ czêsto dominuje wizja ksiêdza jako formalnego
przywódcy, mniej wynikaj¹ca z jego osobistych przymiotów;
 W rodowisku wiejskim nie ma tradycji, aby wchodziæ w relacje osobowe
z ksiêdzem, najczêciej wystarczaj¹ kontakty urzêdowe. Nie ma nawyku, by radziæ
siê w sprawach osobistych;
 Wspó³czenie ksiê¿a w parafii maj¹ coraz mniejsze szanse, by byæ liderami
i nieformalnymi przywódcami wiejskiej parafii. Ich role najczêciej sprowadza siê
do tych, które wynikaj¹ z pos³ugi przy o³tarzu.
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STRESZCZENIE
Tekst jest powiêcony zarz¹dzaniu w parafii. W pierwszej czêci dokonano krótkiej syntezy
odnosz¹cej siê do wiedzy o zarz¹dzaniu ludmi. W drugiej czêci omówiono specyfikê zarz¹dzania parafi¹. Zosta³y wskazane specyficzne zasady rz¹dz¹ce relacjami duchowieñstwo  parafianie
w wiejskim rodowisku. Pokazano, ¿e wspó³czenie, by zarz¹dzaæ, nale¿y mieæ przede wszystkim
konkretne predyspozycje osobowe. Aktualnie nie jest mo¿liwe, by duchowieñstwo wykorzystywa³o w relacjach z parafianami wy³¹cznie swój urzêdowy autorytet. Trzecia czêæ to analiza badañ,
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w których omówiono relacje i oczekiwania w stosunku do duchowieñstwa w rodowisku wiejskim.
W konkluzjach prezentowanego tekstu wskazuje siê, ¿e jest wiele przes³anek, by traktowaæ ksiêdza w wiejskiej wspólnocie czêciej jako administratora spe³niaj¹cego pos³ugê przy o³tarzu, mniej
jako lidera i przywódcê wiejskiej wspólnoty

S³owa kluczowe
zarz¹dzanie parafi¹, przywództwo, religijnoæ wiejskiej parafii, autorytet ksiêdza

SUMMARY
The present text is devoted to parish management. The first part of the text concerns a short
synthesis of knowledge about human resources management. The second part analysis the parish
management specificity. There have been indicated peculiar principles that are in charge of clergyparishioner relationship in rural environment. It is proved that these days the clergy hare to have
personal predispositions in order to manage successfully. Currently, as far as their relationship with
the parishioners is considered, it is not possible for the clergy to use only their official authority.
The third part of the text provides a research analysis which discusses attitudes toward and
expectations regarding the clergy in rural environment. The conclusion of the presented text states
that there are reasons to treat a priest rather as an administrator serving the altar than as a leader of
rural community.

Key Words
parish management, leadership, rural parish religiosity, priests authority
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Hierokracja w modelach Kocio³a
Z pojêæ socjologii populacji kocielnej
Hierocracy in the models of church. From sociological terms of church population

1. HIEROKRACJA, CZYLI PROBLEM PEWNEJ ELITY
W ZAPOMNIANYCH MODELACH SPO£ECZEÑSTWA
Teza g³ówna: pozycja kocio³ów w strukturze i procesach zmian spo³ecznych
okrelona jest strukturaln¹ determinacj¹ oraz kapita³em kulturowym i spo³ecznym
ich elit hierokratycznych. Stanowi¹ one nowoczesny wariant struktur porednictwa
w procesie spo³ecznej konstrukcji zale¿noci w polu spo³eczno-kulturowych nierównoci. Warunki empiryczne tej tezy spe³nione s¹ w szczególnoci w Kociele katolickim w Polsce. Odnosz¹ siê doñ po wyczerpaniu kryteriów kategorii populacji kocielnej, to jest zbiorowoci, której cz³onkowie wyra¿aj¹ intencjonalnie i w okrelonych wzorach dyskursu przynale¿noæ do kocio³a jako podstawowej instytucji ich
religijnoci.
Niepodobna zaprzeczyæ, ¿e gwa³towne zmiany, zgodnie ze sw¹ logik¹ przypieszenia, wskazuj¹ na nowe konfiguracje zasobów spo³ecznych. Wzory ich dystrybucji przekszta³caj¹ przyzwyczajenia ich percepcji. Instytucjonalne i spo³eczne wielkoci tych zasobów zmieniaj¹ siê wedle zgo³a newtonowskiego wzoru, gdzie samo
przyspieszenie jest ilorazem si³y i masy. Do g³osu dochodz¹ arywistyczne pragnienia przechodz¹ce w rywalizacjê o pozycjê w strukturach bogactwa, wp³ywów, w³adzy. O ile w spo³eczeñstwach skrajnie zapónionych, gwa³townoæ zmian wyzwoli³a
ruch konstrukcji swoistej plutokracji, w spo³eczeñstwach mniejszych zapónieñ
i nêdzy, jak w Polsce, konstrukcja plutokracji by³a uznanym w regu³ach transformacji ruchem spo³ecznym i ekonomicznym. W spo³eczeñstwach historycznej biedy zjawiskom tym towarzyszy rekonstrukcja ³adu kulturowego na elementarnym poziomie, na którym dochodzi do g³osu spychany przez lata represji i ograniczeñ Koció³
i eksploduj¹ nowe zjawiska religijne. W spo³eczeñstwach tradycyjnego bogactwa,
jak w USA czy Wielkiej Brytanii, w tym samym czasie zdominowanym przez ideologie i urz¹dzenia neoliberalne lat 80. XX wieku, trwa wzglêdnie sta³y przyp³yw
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i odp³yw procesów prywatyzacji religii z jednoczesnym, choæ ma³o nag³anianym
wzmacnianiem siê kocio³ów g³ównego nurtu. Procesy prywatyzacji w spo³eczeñstwach biedy Europy Centralnej i Wschodniej nie ogarniaj¹ religii. Kocio³y i religie
nie daj¹ siê sprywatyzowaæ ani zindywidualizowaæ w takim samym stopniu jak ród³a dochodów, maj¹tek czy zasoby. Jeli pojawiaj¹ siê jakie inicjatywy takiego ruchu, zachêcaj¹ do pospolitej patologii, jawnego oszustwa, organizacji religijnej instytucji dla mniej czy bardziej ewidentnie przedsiêbiorczych zadañ. Nie brakuje
wród nich zwyrodnieñ czy azylu skromnych charyzmatycznie wyczynów, których
s³aboæ spo³eczna jest zgo³a pospolita w jêzyku socjologicznych obserwacji: ruch
czy inicjatywa religijna bez zaplecza instytucjonalnego i instytucjonalnych rodków
nie ma co marzyæ o sukcesie w rodowisku silnych struktur kocielnych. Propaganda
nowych horyzontów religii zatrzymuje siê na instytucji Kocio³a, bo te¿ z jego krytyki
czerpie swe udane przedsiêwziêcia o tyle tylko, o ile jest jego negacj¹. Indywidualizm
czy prywatyzacja religii nie ma innych spo³ecznych wartoci ni¿ w ruchu swoistego
spo³ecznego protestu przeciwko temu, co jest jego elementarnym ród³em. Takie reakcje poza sytuacj¹ opozycji  pisa³ w 1965 roku Leszek Ko³akowski  poza swoim
okreleniem negatywnym skazane s¹ na pozornoæ, niczym krzyk w pró¿ni. Istniej¹
realnie przez to, czego s¹ przeciwieñstwem, ale opór zorganizowanych form religijnych nie daje siê pokonaæ indywidualnym protestem, poniewa¿ protest w za³o¿eniu
ustanawiaj¹cy antagonizm wiadomoci religijnej i Kocio³a niezdolny jest na mocy
w³asnych za³o¿eñ staæ siê si³¹ rozsadzaj¹c¹ kocio³y; ta sama rzeczywistoæ spo³eczna, jak¹ s¹ kocio³y, jest tedy dla anty-konfesjonalistów warunkiem egzystencji realnej i zarazem powodem nieskutecznoci tej egzystencji ( ) Wszelki tak zwany indywidualizm religijny ¿yje o tyle, o ile jest negacj¹ jakiego spo³ecznego porz¹dku,
¿yje wiêc jako protest spo³eczny, realizuje siê przez zaprzeczenie tej zasadzie, na
której istnienie swoje ustanawia (Ko³akowski 1965: 499). Dowodzi jednak znaczeñ
procesów na³o¿onych na ró¿ne pasma sekularyzacji, i¿ przewidywany przez jej teorie zmierzch religii jest z³udzeniem pewnej kultury, tej mianowicie, która praktykuje
swe teorie wy³¹cznie w jej zaprzeczeniu.
Religia w formach zaprzeczonych to fenomen nowych modeli spo³eczeñstwa,
które w miejsce religii wstawiaj¹ jej ukryte formy w postaci kryptoreligii, kryptoteologii, przymus egzystencji tak bardzo uwolnionej od religii, i¿ nijak bez si³y z jej
opozycji utwierdziæ siê nie mo¿e. Ta regularnoæ wskazuje na swoist¹ bezu¿ytecznoæ jej aspiracji. ¯¹da ona decyzji i wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu (wyrok z dnia 2 listopada 2009 roku w sprawie wieszania krzy¿y w jednej ze szkó³ we W³oszech) w sprawie uznania jej prawa do uniwersalnoci
jako mniejszoci. Dopuszcza tedy przemoc instytucji prawa na materiale, który chce
od przemocy wszelkiej uchroniæ. Korzyæ spo³eczna tego wydarzenia tkwi w tym,
¿e s¹downicza operacja dodatkowo uwiadamia, i¿ kocio³y odtwarzaj¹ pozycje
w warunkach, które testuj¹ ich zdolnoæ asymilacji zmian i czyni¹ to ze stratami
typowymi dla szoków ich transformacyjnej historii. Jeli szukaæ odpowiedzi na pytanie o czynniki instytucjonalne wewn¹trz kocio³ów g³ównego nurtu, którym przypisaæ mo¿na konstrukcje i transfer ³agodzenia traumy transformacyjnej zarówno dla
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siebie, jak i zbiorowoci, które obs³uguj¹, rysuje siê perspektywa szczególnego miejsca dla elit hierokratycznych w Kocio³ach, tej czêci duchowieñstwa, które faktycznie tworz¹ spo³eczne formacje elit kapita³u kulturowego i spo³ecznego religii zinstytucjonalizowanej. Ich pozycje wewn¹trz swych kocio³ów decyduj¹ o pozycji
kocio³ów w strukturze i procesach zmian. W Polsce wspó³czesnej daj¹ siê one
z ³atwoci¹ policzyæ. W ich sk³ad wchodz¹ cz³onkowie episkopatu Kocio³a katolickiego, zwierzchnicy formacji i zgromadzeñ zakonnych, osoby z instytucjonalnej produkcji dóbr i us³ug religijnych, w tym wiedzy i nauk kocielnych, nie wchodz¹ za
duchowni ni¿szego szczebla poni¿ej proboszczów, cz³onkowie zakonów i zgromadzeñ zakonnych, których pozycje wewn¹trz nich ograniczaj¹ siê do ról s³u¿ebnych
wzglêdem dominuj¹cego establishmentu. S³owem, elity w kociele to osoby z pozycji gwarantuj¹cych wp³yw na planowanie, organizacjê, kierowanie i kontrolê wszystkich sk³adników ¿ycia religijnego na danym terenie. Ich liczby s¹ rzecz prosta zmienne, ale struktury stabilne, bo te¿ brak stabilnoci skazywa³by je na spo³eczn¹ nieefektywnoæ. Jeli braæ dane z materia³ów urzêdowych z ostatniej dekady, tzn. od
2000 roku w Polsce, dane o elitach obejmuj¹ oko³o 25 tys. osób, bior¹c pod uwagê
charakterystyki z 2003 roku i licz¹c: 98 biskupów, 17 arcybiskupów, 6 kardyna³ów,
10 025 proboszczów od liczby parafii w tym czasie wchodz¹cych do ogólnej liczby
28 300 ksiê¿y, wy¿szych prze³o¿onych 85 zakonów i zgromadzeñ ¿eñskich i 73 zakonów i zgromadzeñ mêskich, rektoraty seminariów diecezjalnych i zakonnych, kierownictwo uniwersytetów katolickich i Papieskich Wydzia³ów Teologicznych dzia³aj¹cych na prawach papieskich akademii (Warszawa, Wroc³aw), kieruj¹cych szecioma wydzia³ami teologicznymi na uniwersytetach pañstwowych w Katowicach,
Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Toruniu i Szczecinie, tak¿e ludzi nauki tych orodków
o uznanych autorytetach i wp³ywach. Kszta³c¹ one oko³o 25 tys. studentów i alumnów. Liczba tych ostatnich w Polsce pokrywa 25% wszystkich alumnów Kocio³a
katolickiego w Europie. Równoczenie wed³ug statystyk watykañskich, ponad 20%
porzucaj¹cych w Europie kap³añstwo ksiê¿y pochodzi z Polski. Dane z Polski mówi¹, i¿ ze stanu duchownego odchodzi oko³o 60 ksiê¿y rocznie, za w Europie –
prawie 250. Dodajmy dla rachunku kosztorysowego, i¿ Koció³ katolicki w Polsce
jest w tym czasie w³acicielem 17 500 kocio³ów i kaplic, za cz³onkostwo w Kociele szacuje na 34,4 mln osób (populacja kocielna). Nietrudno policzyæ, ¿e cis³e
elity w tym Kociele to co najwy¿ej 0,07% osób nale¿¹cych doñ w ró¿ny sposób. Jeli
braæ pod uwagê jej rozszerzenie o osoby z instytucji i organizacji komunikacji spo³ecznej (mass media) i ekonomii kocielnej (produkcja i ca³y system komercjalizacji
¿ycia religijnego), wielkoæ elit w Kociele katolickim w Polsce ogarnie co najmniej
1% populacji kocielnej.
W porównaniu z tymi danymi wielkoci innych kocio³ów s¹ mniejsze, lecz
sama struktura elit jest wspó³mierna do liczby ich cz³onków. Mianowicie Koció³
prawos³awny liczy w tym okresie 509 700 cz³onków w 222 parafiach, szeciu diecezjach z 300 osobami duchownymi z porz¹dku wiêceñ. Proporcja elit do cz³onków
w tym Kociele wynosi mniej ni¿ w Kociele katolickim i sytuuje siê na poziomie
0,05% populacji kocielnej. Warto pytaæ, czy oprócz cile spo³ecznych warunków
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ró¿nic miêdzy tymi kocio³ami, ich charakterystyki eklezjologiczne, tzn. to¿samoæ
instytucjonalna daj¹ca siê odkryæ i opisaæ w jêzyku socjologicznych danych, analizy, interpretacji, nie wskazuj¹ równie¿ na ró¿nicê pozycji elit w tych populacjach
kocielnych.

2. ELITY W POLU STRUKTUR DOMINACJI I ZAKRESY ICH BADAÑ.
ZJAWISKO FINANSIALIZACJI, CZYLI ELITY JAKO GRUPY POREDNICTWA
W PROCESIE KSZTA£TOWANIA NOWYCH NIERÓWNOCI I NOWYCH STATUSÓW
Zainteresowania elitami w problematyce wspó³czesnej dynamiki zmian spo³ecznych zawsze dochodzi³o do interesuj¹cych i wa¿nych wyników w miarê jak one w³anie oddala³y siê od centralnych miejsc tej dynamiki. Znaczenie centralnych pozycji
w strukturze spo³ecznej tym bardziej by³o widoczne, im wyraniej rysowa³ siê horyzont ich utraty b¹d inauguracji. Takimi okolicznociami interpretuje siê zainteresowanie Maxa Webera szczególnym wyzwaniem dla patriarchalnych relacji na terytorium Prus w koñcu XIX wieku. Nie potrzebuje uzasadnienia koncentracja wszystkich prawie badañ Karola Marksa dooko³a roli klas rz¹dz¹cych, tego zw³aszcza
procesu, który wygenerowa³ przez ich aktywnoæ ekonomiczn¹ wstêpne fazy pierwotnej akumulacji kapitalistycznej. Radziæ dzi komu ponown¹, a pewnie w najczêstszych przypadkach, pierwsz¹ lekturê tych prac, nale¿y do zachêt z pewnoci¹
sp³acaj¹cych ryzyko ich g³oszenia. W latach teoretycznej popularnoci koncepcji
Pareto i Mosca w pierwszej po³owie XX wieku, tematy skupiaj¹ce uwagê socjologów zorganizowane by³y szczegó³owym badaniem roli elit w konstrukcjach struktur
w³adzy i zmiany spo³ecznej. W po³owie ubieg³ego wieku zainteresowania te uleg³y
niejakiej erozji i gdyby nie Elita w³adzy C. Wrighta Millsa (1956) kojarzona w popularnych i akademickich krytykach ze szczególn¹ lewicowoci¹, mog³o by siê zdawaæ, i¿ propagowany przez jego konkurenta co do znaczenia swych prac Alvina W.
Gouldnera kryzys socjologii (Gouldner 1970) okrelony by³ przez zmierzch elit, odst¹pienie przez nie centralnych miejsc klasom rednim. Bezsprzecznie Pierre Bourdieu nale¿y siê pierwszeñstwo w przywróceniu rangi badaniom nad elitami w socjologii wieku XX, jeli w ogóle nie prymat bezkonkurencyjny na tym polu, choæ pospolite jego dzie³ krytyki ograniczaj¹ je do zainteresowañ elitami w kulturze. Swoj¹
drog¹ krytyka ma racjê w tym, i¿ s³ynna Dystynkcja. Spo³eczna krytyka w³adzy s¹dzenia fascynuje powi¹zaniem kapita³ów w sensie Marksa i Webera z równym powodzeniem, jak uruchamia systematyczne studia nad nadzwyczajn¹ rol¹ kultury
w badaniach struktur spo³ecznych. John Scott, którego modele w socjologicznej teorii elit (Scott 1990) ³¹cz¹ problematykê struktur w³adzy, dominacji i ich opozycji
z tematami w³adzy interpersonalnej, proponuje odnowienie studiów nad elitami
z u¿yciem wszechstronnych zainteresowañ i narzêdzi niezbêdnych w identyfikacji
wspó³czesnych konfiguracji struktur spo³ecznego przymusu, wp³ywu, ich doktryn,
obs³uguj¹cych je praktyk wiedzy ekspertów, granic, które oddzielaj¹ elity od ich w³asnego spo³ecznego rodowiska. Millsa teoria elit prowadzi³a najczêciej do debat
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politycznych o doæ ostrym charakterze z przyjemn¹ do ogl¹dania demonstracj¹ wzajemnych wyklêæ i s³abn¹c¹ w czasie tolerancj¹ wzglêdem pogl¹dów przeciwnika.
Wed³ug propozycji Stevena Lukesa (Lukes 1975), nadmiar niechêci wzajemnej widoczny w tych dyskusjach pochodzi³ z nieuwzglêdnienia zasadniczo strukturalnego
charakteru dowolnego typu i rodzaju dominacji, gdy¿ ka¿da jej doktryna jest martwo urodzona, jeli brakuje jej zakorzenienia w metodologii badañ strukturalnych.
Elity nie zniknê³y z uwagi socjologów, owszem pojawi³y siê w badaniach ju¿
nie tego lub owego spo³eczeñstwa, ale jako grupa kwestii procesów globalizacyjnych w postaci klas transnarodowych (Sklair 2001). Nie rozpakowuj¹ one doszczêtnie z³o¿onych struktur lokalnych ani nie pozbawiaj¹ ich oczywistych argumentów
lokalnej specyfiki. wiat³ym wprowadzeniem do równoleg³oci badañ ich pozycji s¹
studia w trylogii Manuela Castellsa The Rise of the Network Society, w której zestawione s¹ kategorie teorii globalizacji z spokrewnionymi pojêciami wirtualnoci. Castells zauwa¿a, i¿ podstawowa forma dominacji w naszym wiecie ugruntowana
jest w organizacyjnej zdolnoci dominuj¹cej elity id¹ca rêka w rêkê ze zdolnoci¹
do dezorganizacji tych grup w spo³eczeñstwie, które choæ liczebnie przewa¿aj¹ce,
jeli w ogóle postrzegaj¹ swe interesy, to tylko bardzo w¹sko i wy³¹cznie w perspektywie interesów dominuj¹cych (Castells 1996: 415). Trochê wiêc dziwne, i¿ wbrew
poniek¹d znaczeniu tej obserwacji, na pozosta³ych blisko tysi¹cu trzystu stronach
swego traktatu, Castells nie podejmuje jakich istotnych konsekwentnie badañ tej
sprawy, choæ dowiadujemy siê o jej roli w przestrzeni publicznej, kim s¹ cz³onkowie
grup dominuj¹cych, jakie pe³ni¹ role, jak dochodz¹ do elitarnych pozycji. Retoryka
jednak przewa¿a w tym dziele nad empiri¹ i prób¹ konstrukcji socjologicznego modelu zjawiska, podobnie jak w pracy Zygmunta Baumana pt. Globalizacja (Bauman
2000). Czy problemy te dotycz¹ w podobnym sensie, zakresie czy funkcji Kocio³a
jako g³ównej formy instytucjonalnej religii chrzecijañskiej, przyjdzie jeszcze rozwa¿yæ. Wolno odnotowaæ ów bardziej retoryczny ni¿ teoretyczny nurt badañ elit.
Byæ mo¿e w fazie nowoczesnych form plutokracji i popkulturowej ciemnoty, a choæby tylko zauroczenia, od których nie s¹ wolne równie¿ niektóre wersje nauk spo³ecznych, socjologiczne teorie elit oddaj¹ znaczenie tych zajêæ badawczych swym
licznym teoriom spo³ecznym. Te za tkwi¹ w tak jawnych zale¿nociach od swych
struktur praktycznych, i¿ nie s¹ w stanie zaoferowaæ nic wiêcej ni¿ reprodukcjê teoretycznej ortodoksji. Chodzi za o okrelenie nowych teoretycznych narzêdzi i metodologiczn¹ innowacjê w identyfikacji procesów formowania siê elit w nowoczesnym spo³eczeñstwie i nowoczesnym kapitalizmie  w szczególnoci o powi¹zanie
teorii elit ze spo³eczn¹ analiz¹ pieni¹dza, finansów i w³adzy. Koncentruj¹ one uwagê
na rozwoju nowych rodków spo³ecznego porednictwa, które dzia³aj¹ jako nowoczesne instytucje brokerstwa na ró¿nych polach spo³ecznej i kulturowej aktywnoci.
Takiego badania domaga siê równie¿ nowoczesna socjologia religii i kocio³a. Jego
punkt wyjcia zarysowany jest projektem opisu róde³ upadku, wyczerpania siê tradycyjnych teorii elit. Niechybnie jest wród nich rozwój pozytywistycznej i neopozytywistycznej nauki spo³ecznej. Wewn¹trz teorii stratyfikacji i nierównoci zagubiono kategoriê elit na rzecz kategorii osi¹gniêtego statutu i klasowo struktural-
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nych modeli analizy. Centraln¹ w³aciwoci¹ owego metodologicznego przesuniêcia
kategorii by³a dominacja ilociowych technik badania, a próby sonda¿owe by³y
g³ównym instrumentem analizy spo³ecznej nierównoci. Elity ze swej natury stanowi¹ liczebnie ma³e zbiorowoci, wiêc regularnie wylizgiwa³y siê z tych badañ. Pod
ow¹ technikê pod³¹cza³y siê t³umnie strukturalistyczne i poststrukturalistyczne teorie spo³eczne. Pomawiany o antyhumanizm strukturalizm, zw³aszcza w pónych latach 60. XX wieku, doprowadzi³ do zanegowania wartoci koncentracji na tym co
mniejsze, elitarne. Nie obroni³y ich prace Michela Foucaulta, które wywlok³y na
wiat³o dzienne tê swoicie kapilarn¹, to znaczy zgo³a w³oskowat¹ w³adzê tych czynników we wspó³czesnym liberalnym czy neoliberalnym zarz¹dzaniu. Teoria sieci
dzia³aj¹cej jednostki wespó³ z po³¹czonymi sztabami studiów nauki i technologii dokoñczy³y dzie³a badañ nad rozproszeniem lokalnych, mobilnych relacji spo³ecznotechnicznych, w wietle których kategorie elit uchodzi³y za szczególne deux ex
machina. Owe dwie serie czynników okreli³y teoretycznie i metodologicznie wyczyszczenie problemu elit z terenu badañ socjologicznych pocz¹wszy od lat 70. ubieg³ego wieku. Niemniej wspó³czesny zwrot ku ich podjêciom jest niemniej znacz¹cy.
A chodzi w nich nie o to lub owo pojêcie nowoczesnego spo³eczeñstwa, raczej
o figurê elit w rozpoznaniu – w duchu dajmy na to Waltera Benjamina  ci¹g³oci,
z jak¹ znacz¹ce grupy spo³eczne organizuj¹ ca³e spo³eczeñstwo do realizacji w³asnych interesów. Poka¿e siê tedy, i¿ poddanie wszystkich procesów spo³ecznych
regu³om finansializacji, gdzie liczy siê g³ównie si³a finansowa organizacji, procesu
czy zachowania, co w Polsce w sposób skrajnie nowoczesny zrozumia³ i realizuje
dyrektor Radia Maryja, Tadeusz Rydzyk, okrela zmienne losy i fortuny elit, które
s¹ odzwierciedleniem przewartociowania samej w³adzy i korzyci elit potê¿nych
firm, które w wiecie przedponowoczesnym by³y podstaw¹ millsowskiej elity
w³adzy.
Koció³ jako firma czy korporacja to nie jest zagadnienie nowe. Ale koció³
jako nowoczesne centrum porednictwa z szeregiem jego licznych instytucji to kwestia ukszta³towana nieuchronnym procesem uzgadniania roli pieni¹dza jako podstawowego czynnika dzia³ania w polu religijnym w sensie P. Bourdieu. W zwi¹zku
z tym, niewielki opór budzi to, i¿ modelem spo³eczeñstwa dla problematyki elit jest
konstrukcja Bourdieu, bo ona dostarcza narzêdzi rozumienia elit nie jako tradycyjnych
filarów danej zbiorowoci, lecz jako grup porednictwa, których w³adza opiera siê na
zdolnoci tworzenia nowych wiêzi i zale¿noci spo³ecznych. W takiej perspektywie
organizacja dzia³añ spo³ecznych, dajmy na to Radia Maryja, jest pioniersk¹ prób¹
w Kociele katolickim w Polsce. Anga¿uje ono ortodoksyjne teorie spo³eczne wspólnoty religijnej i narodowej i przekszta³ca je w instrumenty statusu poszczególnego ich
zwolennika. Z pewnoci¹ temu Radiu, to znaczy jego w³adzom, nie brakuje orientacji
w zdobywaniu doæ gromadnej publicznoci, bez której ¿aden przemys³ rozrywkowy
nie wy¿yje. Jego barwny program nabo¿eñstw z pasjonuj¹cymi kazaniami i opowiadaniami o fantastycznych bitwach miêdzy bogiem a szatanem w wersji walk patriotów z lewactwem i neolibera³ami, z dziarsk¹ muzyk¹ w wykonaniu orkiestr wojskowych wcale ma³o praktykowan¹ w zajêciach pobo¿nych rodowisk o militarystycz-
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nych zami³owaniach i strategiach dzia³ania, dope³nia mobilizuj¹cy rynsztunek tego
przedsiêwziêcia. Wiele w nim uroku munduru, chóralnych recytacji, mobilizacji, manifestacji i pochodów, brakuje tylko porannej gimnastyki wojskowej.

3. KLUCZOWE PRZEKSZTA£CENIA POLA I METOD BADAÑ
Autorzy z krêgu ESRC (Economic and Social Research Council) Centre for
Research on Socio-Cultural Change (CRESC) czêsto podkrelali, i¿ problematyka
elit nale¿y do badañ zmiany spo³ecznej. Dziedzina ta za ma charakterystyczne techniki i metody badañ. Jej studia klasyczne czerpa³y dane i zbiera³y interpretacje
z analiz przypadku z u¿yciem mieszanych róde³ dokumentacji danych, wywiadami
pog³êbionymi i analiz¹ etnograficzn¹. Ten swoisty pluralizm metodologiczny porzucono w okresie dominacji technik sonda¿owych, które od lat 70. zmonopolizowa³y
narzêdzia badania spo³ecznej nierównoci. Od okresu fascynacji pracami Petera Blaua
miejsce elit zajmuje kategoria osi¹ganych statusów, a samo podejcie status attainment jest w standardzie ka¿dego porz¹dnie wykszta³conego socjologa. Jeli dowolnemu zawodowi przypisaæ pewn¹ sytuacjê statusow¹, mo¿liwa jest rejestracja wszystkich takich sytuacji w danej zbiorowoci. Nierównoæ pojawi siê nie tyle jako zbiór
relacji spo³ecznych, ile raczej uporz¹dkowana hierarchia. Krytyka takich badañ wskazywa³a (Goldthorpe 1980), i¿ zawody nale¿y usytuowaæ wewn¹trz wzglêdnie ma³ej
liczby klas spo³ecznych i badaæ je w terminach zmiennych kategorialnych z u¿yciem
standardowych metod log linearnych modeli, by obserwowaæ zale¿noci miêdzy pochodzeniem a pozycj¹ klasow¹. Jaka by nie by³a zajad³oæ w dysputach miêdzy zwolennikami podejcia statusowego i klasowego, ³¹czy je zaufanie do technik i danych
Generalnych Sonda¿y Spo³ecznych. Owszem, podejcie statusowe izloluje dane z kontekstu, w zamian operuje jednak klasyfikacj¹, w wietle której elity to zawsze jaka
mniejszoæ, pytanie tylko jaka. W badaniach Johna Goldthropea z Wielkiej Brytanii
i ich kontynuacji w ostatnich kilku latach to jakie 14% (15% mê¿czyzn z wy¿szych
klas i odpowiednio 7% kobiet z pozycji wy¿szych menad¿erów i zawodów wolnych). Rzecz tylko w tym, ¿e podejcie statusowe traktuje elity nie tyle jako ca³oci
spo³eczne, ile raczej jako zwieñczenie statusowej hierarchii.
Rysuje siê konkluzja ma³o buduj¹ca. Obecnoæ i znaczenie elit w ¿yciu spo³ecznym to tak¿e efekt dominacji pewnych metod w naukach spo³ecznych. Nie inaczej
ma siê sprawa badañ elit w kocio³ach chrzecijañskich czy szerzej w religiach.
Godzi siê spostrzec niechybnie, ¿e elity maj¹ rozstrzygaj¹cy wp³yw na struktury,
dzia³ania i funkcje Kocio³a, jego organizacjê, w szczególnoci na relacjê miêdzy
lokalnymi kocio³ami a Kocio³em powszechnym, tak¿e jego ni¿szych szczebli, miêdzy parafiami a diecezjami, w samych parafiach tak¿e. S³aboæ w ich badaniach
w czêci przynajmniej le¿y w ich s³u¿alczym wzglêdem samych elit po³o¿eniu. Bior¹ tedy na siebie wszelkie krytyki, które pierwotnie bra³y siê do rozprawy ze rodowiskami elit. Chroniczna dwuznacznoæ samego s³owa elita, który z równym powodzeniem, w zale¿noci od definicji spo³ecznych, stosowany by³ i jest wobec bi-
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skupów, intelektualistów, ludzi wp³ywu w kocio³ach, osoby w jego organizacjach
i instytucjach cis³ej administracji i w³adzy kocielnej, diecezjalnej i zakonnej, oprócz
tego w organizacjach i instytucjach wiedzy i nauk kocielnych, rozmywa³a granice
przynale¿noci.
Warto przyj¹æ stanowisko konstruktywizmu spo³ecznego i przygl¹daæ siê miejscu elit w kociele tak, jak wy³aniaj¹ siê one z jego konstrukcji. Nie obejdzie siê
w takim przypadku bez wgl¹du w pewne doktryny praktyczno-teologiczne. Owszem,
sam ruch konstruktywizmu czy konstrukcjonistyczne badania w socjologii s¹ g³osem reakcji na ustrój kocio³a jako szczególn¹ organizacjê, której natura przedustawna, przyjêta z góry, hierarchicznie stabilna, zamkniêta i zuniformizowana w formalnych regu³ach kontroli kodeksowych ustanawia model organizacji spo³eczeñstwa.
Ponadto, ustanawia dominuj¹ce wzory dyskursu, które chc¹ uchodziæ za wiedzê
o nim, gdy s¹, bo inaczej byæ nie mo¿e, sk³adnikiem ich szczególnej konstrukcji i podstawowym narzêdziem kontroli poziomu swej dominacji i wp³ywów. Rozpêd niektórych socjologów w badaniu kocio³a grzênie w nim nieuchronnie, gdy miast analizy recytuje jego zaklêcia.

4. OD SOCIETAS PERFECTA DO KONSTRUKCJI SPO£ECZNEJ
Protestantyzm równie¿, jeli badaæ jego organizacjê, tak¿e tê, co wyra¿a synodalna struktura kocielna, utwierdza siê na podstawie i w granicach formalnych urzêdów eklezjalnych i wspó³miernych im dyskursach. Doczeka³ siê on rekonstrukcji
w terminach organizacji biurokratycznych, ale tak¿e w terminach zarz¹dzania kolektywnego i heteronomii jako marginalizowanego wzoru dzia³ania. W reakcji na tê
tendencjê, wcale nie nadaremnie, uaktywni³y siê stanowiska g³osz¹ce potrzebê wiêkszej autonomii jednostki w kociele, apel o koció³ z do³u  ów Church from below,
koció³ otwarty na zmiany, w którym pluralizm ma nie tyle go ograniczaæ, co wzbogacaæ. W drugiej czêci XX wieku ewolucja tych stanowisk u³o¿y³a siê w seriê trzech
powtarzalnych akcji zarówno w obrêbie pastoralnych prac, katechez, praktycznej
teologii i ich krytyk. Logika ich sekwencji wypowiada siê wzajemnoci¹ wp³ywów
bez uniewa¿niania czy zaprzeczania historycznego znaczenia ka¿dej z nich z osobna. Owszem, mo¿na j¹ dostrzec w poszczególnych ich gatunkach i przejawach. Pierwsza faza wi¹¿e siê najcilej i najwyraniej ze zjawiskiem antropologicznego zwrotu
wewn¹trz rozmaitych religii i pól eklezjalnych. By³ on widoczny w latach 50. i 60.
Dokumentowa³ siê przesuniêciem uwagi z obiektywnoci doktryny i struktury Kocio³a ku ludziom wiary. Cz³owiek wiary jest aktywnym podmiotem Kocio³a  ta
teza penetrowa³a chrzecijañskie rodowiska kocielne z energi¹ w³aciw¹ dla profetycznego zapa³u, choæ bez jednoznacznej opinii w rodowiskach elit. Dowiadczenie modernizmu w Kociele katolickim, któremu mo¿na przypisaæ inspiracjê tej tezy,
nie os³ab³o na tyle, by wygasiæ w nim obawy przed niekontrolowan¹ czy niekrytyczn¹ jej asymilacj¹. W ka¿dym razie, dla doktryn struktury organizacyjnej kocio³a
czy jego samego jako organizacji zwrot antropologiczny wytycza³ nowy horyzont
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kocio³a jako wspólnoty, podporz¹dkowuj¹c organizacjê podmiotowi wiary. Jak g³osi³y popularne wyk³adnie tej nowej zale¿noci, koció³ jest tym, czym jest w dowiadczeniu jego ludzi, czym i jak siê ujawnia w dowiadczeniu religijnym. W konkrecie zastosowañ takich wyk³adni, elity, czyli powi¹zane licznymi interesami osoby w³adzy w kocio³ach, zmuszono do konstrukcji nowego miejsca dla laikatu.
W Kociele katolickim w szczególnoci, pojawi³y siê instytucje aktywnej roli pastoralnej ludzi wieckich i instytucje ról kocielno-religijnych spoza duchownych. Równoczenie, na prze³omie lat 60 i 70. ujawnia siê krytyka tych innowacji. Zwracano
mianowicie uwagê na okolicznoæ, i¿ koncentracja uwagi na relacji jednostka – koció³ gubi jej spo³eczne konteksty i ich rozwój. Pojêcie spo³ecznych kontekstów funduje krytykê ustanawiaj¹c¹ drugi trend tej samej ewolucyjnej tendencji, co mia³o
w konsekwencji doprowadziæ do konstrukcji nowych regu³ pozycjonowania kocio³a
w strukturze wp³ywów, dominacji, w³adzy. Jego idee i praktyki kr¹¿y³y wokó³ identyfikacji bie¿¹cych kontekstów spo³ecznych ka¿dej relacji jednostki w kociele, co
produkowa³o pytania o miejsce tradycji w kociele, kwestii jej znaczenia w kontekstach spo³ecznych jednostki, w osobliwoci i suwerennoci jej dowiadczenia religijnego. W dyskusjach tych natychmiast nastêpowa³y spiêtrzenia napiêæ wokó³ statusu Biblii, bo niechybnie dochodzi do postawienia, w kocio³ach protestanckich
mocniej, w Kociele katolickim stale na tym samym poziomie kontroli, po okresie
Bultmannowskiej demitologizacji, problemu jej autorytetu. Antropologiczny zwrot
przygotowa³ fazê unii kontekstów spo³ecznych z praktyk¹ konstrukcji organizacyjnej kocio³a.
Pojêcia otwarcia kontekstów problematyzowa³y drug¹ fazê nowych konstrukcji
kocio³ów. Pojawi³y siê starania w³¹czenia kocio³ów w debaty o rozwoju spo³ecznym  s³ynne spo³eczne encykliki Jana XXIII i Paw³a VI, roli kocio³a w procesach
demokratyzacji na skalach lokalnych i globalnych, pomno¿enia jego funkcjonalnoci i otwartoci. Zaryzykowano te¿ w badaniach, co nie bez znaczenia, ¿e przede
wszystkim w Holandii, potraktowanie go jako strukturê systemu otwartego (Weverbergh 1985; Pasveer 1992) z jednoczesnym badaniem jego strukturalnej zdolnoci
do utrzymywania w³aciwej mu to¿samoci (van Kessel 1989). Praktyczne i sytuacyjne odmiennoci tej fazy miêdzy podstawow¹ form¹ hierarchiczn¹ Kocio³a katolickiego a strukturami Kocio³ów kongregacjonalnych, mia³y swe rozwiniêcia
w wiêkszym zaawansowaniu tych drugich z równoczesnym os³abieniem ich kulturowej roli. Potrzeba wch³oniêcia kontekstów spo³ecznych w kongregacjonalnych kocio³ach okaza³a siê tak dominuj¹ca strategicznie, a¿ ich ca³a struktura zosta³a podporz¹dkowana funkcjonalnym wymogom procesów adaptacji z utrat¹ zdolnoci ich
religijnej i kocielnej autonomii. Koszty adaptacji kontekstów przeros³y zyski. Figur¹ spo³eczn¹ i socjologiczn¹ tego procesu by³y s³ynne póniej z operacji teologii
wyzwolenia wspólnoty podstawowe. Reakcj¹ na ten stan rzeczy by³a, z jednej strony, koncepcja, zw³aszcza w latach 80. ubieg³ego wieku, niedokoñczonego procesu
adaptacji do zmian, z drugiej za odwrotu od adaptacji do zmian jakichkolwiek,
w ka¿dym razie uaktywnienia rezerw tradycji dla podtrzymania kulej¹cej to¿samoci pierwotnej. Otwarcie kontekstowe oskar¿ano o jego granice chrzecijañskie
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z deficytem zainteresowañ wzglêdem nowoczesnej sekularyzacji i pluralizmu. Choæ
w szczegó³ach faza ta ma nieskoñczone zgo³a manifestacje, daje siê uogólniæ za pomoc¹ góruj¹cego w niej szczególnego jêzyka swych operacji. By³ nim jêzyk mistagogicznego spojrzenia na konkret zastosowañ chrzecijañstwa, preferencja empirycznych studiów, zalew wiadectw ¿ycia chrzecijañskiego, nieznony, gdy przechodzi
w normê, i pewna orientacja pragmatyczna. W wymianie ze swymi krytykami w fazie tej oferowano realistyczn¹ adaptacjê i akceptacjê istniej¹cej struktury eklezjalnej
w zamian za pomno¿on¹ uwagê wzglêdem pytañ o jej znaczenia dla poszczególnego
jej uczestnika. W licznych jej zastosowaniach i rozwiniêciach, zw³aszcza na terenie
Kocio³ów reformowanych, pojawi³a siê idea wspó³budowania obrazów, zachêt
do partycypacji, formacji samokontrolnych, czego, co potem zyska³o nazwê komunikatywnego rachunku sumienia. Podstawowa ró¿nica miêdzy t¹ faz¹ a jej poprzedniczk¹ polega³a na rezygnacji z problemów relacji organizacji i rodowiska i koncentracji
na kwestiach teorii i praktyki, idea³u i bytu rzeczywistego.

KONKLUZJA
Rzut oka na ewolucjê tych przekszta³ceñ pozwala ods³oniæ pewien ruch w stronê radykalizacji problemu autonomii i narastaj¹cej presji na samodeterminacjê struktury ogólnej i poszczególnych jej czêci, tak jakby one same by³y ma³ymi Kocio³ami
i poniek¹d replikowa³y na swych terenach wszystkie pytania dynamiki przekszta³ceñ. Aktywizowa³y tedy tematy autonomii jednostki i jej dochowania na terenie form
eklezjalnych. To samo dotyczy³o problemu autonomii poszczególnych instytucji i organizacji na terenie kocio³ów, tak¿e  rzecz prosta  autonomii kocio³a wzglêdem
jego otoczenia. Z pewnoci¹ pytania te i ich radykalizacje w dowolnej wersji najtrudniej by³o podj¹æ wewn¹trz Kocio³a katolickiego, bo problem uzgodnienia hierarchii i jej relacji ze wszystkimi podmiotami pola eklezjalnego i szerzej religijnego
ma jedynie satysfakcjonuj¹ce rozwi¹zania w modelach religijnoci instancjalizowanej i w obrêbie modeli kocio³a partycypacji. Ale i w nich równie¿ nie znikaj¹, przeciwnie, rozrastaj¹ siê sta³e napiêcia spo³eczne, tyle tylko, ¿e dzia³aj¹ w nich strategie pomniejszaj¹ce ich polaryzacje. Zdaje siê tedy, i¿ chroniczna dla samej zasady
hierarchii regu³a kontradykcji jest warunkiem religijnoci kocielnej i kocio³a jako
struktury podstawowej dla ka¿dego spo³eczeñstwa, które nie przekroczy³o pewnego
progu zró¿nicowania, poza którym nie ma ju¿ ¿adnych wa¿nych problemów uspo³ecznienia. Wygl¹da na to, i¿ nie nale¿y spodziewaæ siê innych wersji instytucjonalizacji kocielnej ni¿ ta, która historycznie dowiod³a efektywnoci w procesach adaptacji w ró¿nych warunkach zmian spo³ecznych. Jej typ idealny ma swoje najbli¿sze
realizacje w Kociele ³aciñskim i to jest dodatkowa okolicznoæ jego atrakcji dla
dowolnych konstrukcji instytucjonalizacji religijnoci. Jeli wiêc warto wyró¿niaæ
owe trzy fazy adaptacji kocio³ów do zmian, wolno je widzieæ i badaæ jako warianty
wspó³czesne notorycznego problemu elity uporz¹dkowanej hierarchicznie w zmiennym polu religijnym i spo³ecznym. Radykalizacje antropologicznego zwrotu czy to-
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warzysz¹ca mu problematyka autonomii jednostki w Kociele nie jest  co jest doæ
oczywiste  zagadnieniem jedynie religii. Owszem, konstytuuje wszystkie procesy
konstrukcji organizacji ¿ycia zbiorowego. W tworzywie szybkich zmian jednak i logiki przyspieszenia zmian spo³ecznych, wskazuje na now¹ konfiguracjê, tym razem
ujêt¹ od strony pozycji jednostki w procesie wewnêtrznej komunikacji Kocio³a i jej
w nim to¿samoci.
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STRESZCZENIE
Struktura Kocio³a mo¿e byæ badana w kategoriach dominuj¹cych i rywalizuj¹cych w niej elit.
Problem elit nale¿y do centrum zagadnieñ nowoczesnej socjologii, by³ nim tak¿e w okresie klasycznym. Krytyka nowego ujêcia elit domaga siê ponownego opracowania. Z punktu widzenia socjologii Kocio³a, ostatnie dekady ujawni³y otwarcie nowych perspektyw zmiany w spo³ecznej jego
konstrukcji. Zmiana ta, o charakterze ewolucyjnym, przebiega w trzech fazach. Pierwsza cile powi¹zana jest antropologicznym zwrotem w jego wszystkich sk³adnikach, druga z kontekstualnym
ich poszerzeniem, trzecia z krytyczn¹ rekonstrukcj¹ ró¿nicy miêdzy ich teori¹ i praktyk¹.
W pewnym sensie owe trzy fazy s¹ wariancj¹ antropologicznego zwrotu i problemu autonomii jednostki w Kociele. Opis i analiza wzorów religijnych i kocielnych po³o¿enia elit w Kociele nale¿y do centrum zagadnieñ dowolnej struktury hierarchicznej.

S³owa kluczowe
elity, populacja kocielna, paradygmat, podejcie konstrukcjonistyczne, antropologiczny zwrot,
kontekstualne poszerzenie, teoria i praktyka, Koció³ katolicki, kongregacjonalne kocio³y
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SUMMARY
Abstract: The structure of church can be seen in terms of dominant and competing elites.
A problem of elites was the central issue to the research of modern sociology as well as to its classic
era. A critique of the traditional approach to the elite involved an examination of new attention.
From the point of the sociology of the church opens up the new perspectives on the evolution of
church construction over the past few decades. This evolution proceeded globally in three phases.
First phase relates closely to what may be called anthropological turn; the second phase is named
by contextual broadening, and the third is constructed by the concentration of attention to the
relation between the theory and practice. In a sense the three phases may be seen as variants of
anthropological turn and the concomitant striving for the autonomy of individual believers. The
description and analysis of patterns of religious and church elites refer principally to the central
problem of any hierarchical structure.

Key Words
elites, church population, paradigm, constructionist approach, anthropological turn,
contextual broadening, theory and practice, Catholic Church, congregationalist church
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Asymetrycznoæ relacji laikatu i duchowieñstwa
w polskim kontekcie spo³eczno-kulturowym
Asymmetry of mutual relations between laity and clergy in Polish socio-cultural context

WPROWADZENIE
W tytule opracowania postawiono tezê o asymetrycznoci relacji laikatu i duchowieñstwa w konkretnym kontekcie spo³eczno-kulturowym. Teza ta nie jest jednoznaczna, mo¿e (i powinna) prowokowaæ dyskusjê. Zagadnienie relacji miêdzy
dwoma wa¿nymi stanami spo³ecznymi jest z³o¿one, wielow¹tkowe i z tej wieloci
aspektów mo¿liwych w jego analizowaniu, w niniejszym tekcie uwzglêdniono tylko dwa: uwarunkowania strukturalno-normatywne zwi¹zane ze struktur¹ organizacyjn¹ Kocio³a rzymskokatolickiego (wyranie okrelone pozycje i funkcje tych
dwóch stanów) oraz uwarunkowania wyp³ywaj¹ce z okrelonego kontekstu spo³eczno-kulturowego, modyfikuj¹ce normatywny wzorzec tych relacji. Kierunek i zakres
tej modyfikacji wynika z cech kontekstu spo³eczno-kulturowego, w obrêbie którego
funkcjonuj¹ (s¹ wprowadzone, zaadoptowane) normatywne zalecenia.
Relacje duchowieñstwa i laikatu analizujê z perspektywy socjologicznej, wykorzystuj¹c m.in. takie kategorie analityczne, jak pozycja spo³eczna, rola, status spo³eczny, normatywne wyznaczniki, spo³eczne wzory dzia³añ i relacji. Asymetrycznoæ relacji osób wieckich i duchownych pokazujê tylko na przyk³adzie Polski,
a wiêc w specyficznym kontekcie spo³eczno-kulturowym. Analiza tych relacji
w kontekcie kultury i tradycji innego spo³eczeñstwa  np. niemieckiego czy w³oskiego lub irlandzkiego – zapewne ukaza³aby nieco odmienne ich oblicze.
W czêci pierwszej opracowania odwo³ujê siê do wybranych dokumentów Kocio³a katolickiego normuj¹cych relacje pomiêdzy duchownymi i wieckimi, natomiast w drugiej koncentrujê siê na specyfice tych relacji w polskim kontekcie spo³eczno-kulturowym, próbuj¹c równoczenie odpowiedzieæ na pytanie, jakie s¹ g³ówne p³aszczyzny aktualizowania siê tych relacji.
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1. LAIKAT (WIECCY) I DUCHOWIEÑSTWO WED£UG DOKUMENTÓW KOCIO£A
1.1. Podzia³ na wieckich i duchownych
Termin laikat wywodzi siê z jêzyka greckiego (gr. laikós od laós), w którym by³o stosowane na oznaczenie ludu, pospólstwa. Rozró¿nienie stanu wieckiego
i duchownego (laicus et clerus) nieroz³¹cznie zwi¹zane jest z chrzecijañstwem, przy
czym w Kociele rzymskokatolickim termin laikat jest stosowany na oznaczenie
ogó³u osób wieckich – wierz¹cych chrzecijan, nienale¿¹cych do stanu duchownego. Granicê pomiêdzy jedn¹ i drug¹ zbiorowoci¹ spo³eczn¹ wyznaczaj¹  zgodnie
z tradycj¹ katolicyzmu – wiêcenia kap³añskie, które wprowadzaj¹ wyran¹ i znacz¹ca ró¿nicê miêdzy laikatem a klerem. Takiego rozró¿nienia nie ma w protestantyzmie, w którym obowi¹zuje koncepcja powszechnego kap³añstwa wszystkich wierz¹cych, a zatem nie wyodrêbnia siê laikatu i stanu duchownego, jedynie urzêdy
kocielne (duchowne) powo³ane do g³oszenia s³owa Bo¿ego i udzielania sakramentów (por. Gadacz, Milerski 2006, t. 6 i 3).
W ³aciñskich wersjach dokumentów Kocio³a katolickiego u¿ywa siê pojêcia
laici – tzn. wieccy oraz pojêcia christifideles laici, co w jêzyku polskim oznacza
wierni wieccy. W polskich t³umaczeniach tych dokumentów stosuje siê takie terminy jak: ludzie wieccy, wieccy, wierni, wierni wieccy (to ostatnie w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Katechizmie Kocio³a Katolickiego z 1992 r.)
w odró¿nieniu od wiêtych szafarzy (duchownych). Zacytujmy okrelenie z Katechizmu: Z ustanowienia Bo¿ego s¹ w Kociele wród wiernych wiêci szafarze,
których w prawie nazywa siê tak¿e duchownymi; pozosta³ych nazywa siê wieckimi.
S¹ tak¿e wierni, nale¿¹cy do jednej i do drugiej kategorii, którzy przez profesjê rad
ewangelicznych powiêcili siê szczególnie Bogu i w taki sposób s³u¿¹ pos³aniu Kocio³a (Katechizm Kocio³a Katolickiego 1994: 231 (par. 934)).

1.2. Laikat w ujêciu dokumentów Soboru Watykañskiego II
W dokumentach Soboru Watykañskiego II (obraduj¹cego w latach 1962-1965)
znajdujemy odejcie od dualistycznego podzia³u Kocio³a na duchownych i wieckich, charakterystycznego dla Kocio³a przedsoborowego. W ujêciu Vaticanum II
katolicy wieccy zostali bardzo dowartociowani, powierzono im konkretne, aczkolwiek odmienne od duchownych, zadania w ramach misji Kocio³a w wiecie.
(por. Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium 1968; Dekret o apostolstwie wieckich Apostolicam actuositatem 2003). W myl ustaleñ Soboru Watykañskiego II wieccy stali siê podmiotami pos³annictwa Kocio³a, upowa¿nieni do tego
przez chrzest i bierzmowanie  pozostaj¹c oczywicie w jednoci z Urzêdem Kocio³a. Zosta³ równie¿ wyeksponowany charakter s³u¿by hierarchii Kocio³a na
rzecz wieckich. Podmioty urzêdu w Kociele zosta³y ukazane jako swego rodzaju
wsparcie dla apostolatu wieckich w misji Kocio³a pe³nionej w wiecie. W soborowym dokumencie Dekret o dzia³alnoci misyjnej Kocio³a Ad gentes divinitus
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zapisano: Koció³ nie jest naprawdê za³o¿ony, nie ¿yje w pe³ni ani te¿ nie jest
doskona³ym znakiem Chrystusa wród ludzi, je¿eli wraz z hierarchi¹ nie istnieje
i nie pracuje autentyczny laikat. Ewangelia bowiem nie mo¿e zapuciæ g³êbokich
korzeni w umys³ach, w ¿yciu i pracy jakiego narodu bez czynnego udzia³u ludzi
wieckich. Dlatego ju¿ przy zak³adaniu Kocio³a nale¿y przywi¹zywaæ jak najwiêksz¹ wagê do tworzenia dojrza³ego, chrzecijañskiego laikatu. Wierni wieccy
bowiem nale¿¹ w ca³ej pe³ni równoczenie i do Ludu Bo¿ego, i do spo³ecznoci
cywilnej (DM: 21). Jak pisa³ kard. Karol Wojty³a, we wstêpie do polskiego wydania tekstów soborowych, nauka o wieckich ( ) stanowi jedno z najbardziej
znamiennych zadañ i osi¹gniêæ Vaticanum II. Program odnowy Kocio³a w tym
w³anie punkcie siêgn¹³ po element o tyle nowy, ¿e dawniejsze Sobory i dawniejsza te¿ wizja Kocio³a oraz apostolstwa powiêca³y mu stosunkowo niewiele miejsca (Wojty³a 1968: 16).
Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium zawiera rozdzia³ 2 pt. Lud
Bo¿y”, w którym wprowadzono pojecie Kocio³a jako Ludu Bo¿ego, rozumianego
jako jedna rzeczywistoæ z³o¿ona z elementu boskiego i ludzkiego. Podkrelono, ¿e
Koció³, czyli Lud Bo¿y, jest wewnêtrznie z³o¿on¹ ca³oci¹, która ma znamiê powszechnoci: (…) Lud Bo¿y nie tylko stanowi zgromadzenie rozmaitych ludów,
lecz tak¿e sam w sobie sk³ada siê z rozmaitych stanów. Istnieje bowiem wród jego
cz³onków rozmaitoæ  b¹d to wed³ug funkcji, wyra¿aj¹ca siê w tym, ¿e niektórzy
dla dobra braci swoich sprawuj¹ wiête szafarstwo, b¹d to wed³ug stanu i okrelonego sposobu ¿ycia, polegaj¹ca na tym, ¿e du¿a liczba ludzi w stanie zakonnym,
d¹¿¹c do wiêtoci bardziej strom¹ drog¹, przyk³adem swym dodaje bodca braciom.
St¹d te¿ we wspólnocie kocielnej prawomocnie istniej¹ partykularne Kocio³y korzystaj¹ce z w³asnych tradycji, przy czym nienaruszony pozostaje prymat Stolicy
Piotrowej, która ca³emu zgromadzeniu mi³oci przewodzi, nad prawowitymi odrêbnociami sprawuje opiekê, a równoczenie pilnuje, aby odrêbnoci nie szkodzi³y jednoci, lecz raczej jej s³u¿y³y. (…) Do tej zatem katolickiej jednoci Ludu Bo¿ego,
która jest znakiem przysz³ego pokoju powszechnego i do niego siê przyczynia, powo³ani s¹ wszyscy ludzie i w ró¿ny sposób do niej nale¿¹ lub s¹ jej przyporz¹dkowani, zarówno wierni katolicy, jak inni wierz¹cy w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy
w ogóle ludzie, z ³aski Bo¿ej powo³ani do zbawienia (Konstytucja dogmatyczna
o Kociele Lumen gentium 1968: par. 13, dalej: KK).
We wspólnocie Ludu Bo¿ego wyodrêbnia siê kap³añstwo powszechne wiernych
(ochrzczonych) oraz szczególne kap³añstwo urzêdowe  hierarchiczne, biskupów
i ksiê¿y. Elementem wyró¿niaj¹cym swoist¹, niepowtarzaln¹ rolê kocielnych podmiotów urzêdowych jest g³oszenie s³owa Bo¿ego i szafarstwo sakramentów. Okrelenie relacji pomiêdzy powszechnym kap³añstwem wiernych a kap³añstwem
urzêdowym” znajdujemy w Konstytucji dogmatycznej o Kociele Lumen gentium
w nastêpuj¹cym zapisie: Kap³an urzêdowy (…) dziêki w³adzy wiêtej, jak¹ siê cieszy, kszta³ci lud kap³añski i kieruje nim, sprawuje w zastêpstwie Chrystusa (in persona Christi) Ofiarê eucharystyczn¹ i sk³ada j¹ Bogu w imieniu ca³ego ludu; wierni
za na mocy swego królewskiego kap³añstwa wspó³dzia³aj¹ w ofiarowaniu Euchary-
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stii, pe³ni¹ to kap³añstwo tak¿e przez przyjmowanie sakramentów, modlitwê i dziêkczynienie, wiadectwo ¿ycia wi¹tobliwego, zaparcie siê siebie i czynn¹ mi³oæ
(KK: par. 10).
1.3. Rola i zadania wieckich
w wietle adhortacji Christifideles laici
W dwadziecia lat po Soborze Watykañskim II, na Synodzie Biskupów w padzierniku 1987 r. w Rzymie, podjêto szczegó³ow¹ i szeroko zakrojon¹ refleksjê nad
powo³aniem i misj¹ wieckich w Kociele i wiecie, której ustalenia zosta³y przedstawione w Posynodalnej adhortacji apostolskiej Christifideles laici ojca wiêtego
Jana Paw³a II o powo³aniu i misji wieckich w Kociele i w wiecie dwadziecia lat
po Soborze Watykañskim II (Jan Pawe³ II 1989). We Wprowadzeniu do tej adhortacji Jan Pawe³ II zaakcentowa³ wielk¹ aktualnoæ problematyki roli wieckich
w Kociele, podkrela³ rozwój ich zaanga¿owania w ramach Kocio³a w ci¹gu dwudziestu lat po Soborze, ale równoczenie zwróci³ uwagê na negatywny skutek tego
zaanga¿owania, mianowicie: dwie pokusy, którym wieccy nie zawsze umieli stawiæ czo³a: pokusa tak wielkiego anga¿owania siê w pos³ugi i zadania kocielne, ¿e
prowadzi³o to czêsto do zaniedbywania w praktyce specyficznych powinnoci na
polu zawodowym, spo³ecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym, oraz pokusa usprawiedliwiania niedopuszczalnego oddzielania wiary od ¿ycia, przyjêcia
Ewangelii od konkretnych dzia³añ w sferze ró¿nego rodzaju rzeczywistoci doczesnych i ziemskich (Jan Pawe³ II 1989: 7). Jak dalej czytamy w tym Wprowadzeniu,
g³ównym zadaniem tamtego Synodu Biskupów sta³o siê wytyczenie konkretnych
dróg, które pozwoli³yby przenieæ wspania³¹ soborow¹ «teoriê» laikatu w «praktykê» autentycznego ¿ycia Kocio³a (…)” oraz ustosunkowanie siê do problemów relatywnie nowych jak sprawa urzêdów i pos³ug kocielnych, które s¹ lub mog¹ byæ
powierzane wieckim, ekspansja i rozrost nowych, «ruchów» obok innych form zrzeszania siê wieckich oraz miejsce i rola kobiety zarówno w Kociele, jak i w spo³eczeñstwie (Jan Pawe³ II 1989: 8).
Adhortacja Christifideles laici sta³a siê kolejnym  po fundamentalnych dokumentach soborowych – dokumentem normuj¹cym uczestnictwo i zaanga¿owanie
wieckich w ¿yciu Kocio³a, wyranie wyznaczaj¹cym granice i formy tego zaanga¿owania. Sformu³owano w nim m.in. wytyczne dotycz¹ce pos³ugi wieckich w sprawowaniu liturgii, ich przynale¿noci do grup, ruchów i stowarzyszeñ oraz zaanga¿owania laikatu na poziomie Kocio³ów partykularnych i parafii.
W odniesieniu do potencjalnego sprawowania przez wieckich pewnych pos³ug, urzêdów i funkcji  w tym m.in. urzêdu lektoratu i akolitatu” – dobitnie
podkrelono zasadnicz¹ ró¿nicê miêdzy kap³añstwem urzêdowym i kap³añstwem
powszechnym, a co za tym idzie, tak¿e pomiêdzy pos³ugami, które wywodz¹ siê ze
wiêceñ kap³añskich, a tymi, które s¹ konsekwencj¹ Chrztu i Bierzmowania (Jan
Pawe³ II 1989: 60). Wyranie sformu³owano przestrogê przed tendencjami do bez-
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krytycznego szafowania terminem «pos³uga», do mylenia b¹d stawiania na równi
kap³añstwa powszechnego i urzêdowego, do nieprzestrzegania pewnych praw i norm
kocielnych, do zbyt dowolnej interpretacji «zastêpstwa», do «klerykalizowania»
wieckich (Jan Pawe³ II 1989: 57). Zosta³a powo³ana specjalna komisja, która mia³a wypracowaæ szczegó³owe zasady powierzania pewnych pos³ug liturgicznych osobom wieckim.
Wyrane granice zosta³y wytyczone równie¿ wobec zrzeszania siê katolików wieckich. Podkrelaj¹c prawo wiernych do zrzeszania siê (przyjête przez Sobór w Konstytucji dogmatycznej o Kociele oraz zagwarantowane w Kodeksie Prawa Kanonicznego1), okrelono piêæ podstawowych kryteriów legalizacji zrzeszeñ laikatu jako
zrzeszeñ o charakterze kocielnym. Kryteria te okrelono nastêpuj¹co:
Stawianie na pierwszym miejscu powo³ania ka¿dego chrzecijanina do wiêtoci (…);
Odpowiedzialnoæ w wyznawaniu wiary katolickiej (…);
wiadectwo trwa³ej i autentycznej komunii znajduj¹ce wyraz w synowskim odniesieniu do papie¿a, który jest trwa³ym i widzialnym ród³em jednoci Kocio³a
powszechnego i do biskupa, bêd¹cego «widzialnym ród³em i fundamentem Kocio³a partykularnego» (…);
Zgodnoæ z apostolskim celem Kocio³a i udzia³ w jego realizacji, czyli w «ewangelizacji i uwiêcaniu ludzi oraz urabianiu na mod³ê chrzecijañsk¹ ich sumienia, by
w ten sposób przepoiæ duchem ewangelicznym ró¿ne spo³ecznoci i rodowiska» (…);
Zaanga¿owana obecnoæ w ludzkiej spo³ecznoci, bêd¹ca zawsze  w wietle
spo³ecznej nauki Kocio³a  s³u¿b¹ na rzecz pe³nej godnoci cz³owieka (Jan Pawe³ II
1989: 77-80).
W odniesieniu do nowych stowarzyszeñ i ruchów sformu³owano wymóg koniecznoci oficjalnego uznania i wyranego zatwierdzenia przez kompetentne w³adze kocielne (Jan Pawe³ II 1989: 81). Przypomniano równie¿, ¿e sporz¹dzanie
wykazu zrzeszeñ oficjalnie uznanych przez Stolicê Apostolsk¹ nale¿y do kompetencji Papieskiej Rady wieckich. Szczegó³owe regulacje zak³adania stowarzyszeñ zawarte s¹ w 31 kanonach Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK 1984: kanony 298 do
329, ss. 143-153).
Kolejne zagadnienie to zaanga¿owanie wieckich na poziomie diecezji (Kocio³ów partykularnych). W myl zaleceñ sformu³owanych w adhortacji apostolskiej
Christifideles laici, zaanga¿owanie w strukturach kocielnych mo¿e obejmowaæ:
1
W kanonie 215 Kodeksu Prawa Kanonicznego czytamy: Wierni maj¹ prawo swobodnego
zak³adania stowarzyszeñ i kierowania nimi dla celów mi³oci lub pobo¿noci albo dla o¿ywienia
chrzecijañskiego powo³ania w wiecie, a tak¿e odbywania zebrañ dla wspólnego osi¹gniêcia tych
celów. Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu, Pallottinum, Poznañ 1984, s. 111.
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 Tworzenie diecezjalnych rad duszpasterskich, które w razie potrzeby spe³niaj¹ funkcje organów doradczych ( ), udzia³ wieckich w tych radach pozwoli rozszerzyæ zakres konsultacji, a zasada wspó³pracy, maj¹cej w pewnych przypadkach
charakter decyzjonalny, bêdzie stosowana szerzej i odwa¿niej;
 Udzia³ wieckich w synodach diecezjalnych, synodach partykularnych, prowincjonalnych lub plenarnych synodach przewidziany przez Kodeks Prawa Kanonicznego;
 Uwra¿liwienie wieckich na sprawy diecezji i parafii, gotowoæ podjêcia
dzia³ania na ich rzecz zawsze na wezwanie swego pasterza zaanga¿owaæ w³asne si³y
w przedsiêwziêcia diecezjalne;
 Podejmowanie przez wieckich wspó³pracy miêdzyparafialnej, miêdzydiecezjalnej, narodowej i miêdzynarodowej;
 W odniesieniu do samej parafii zdecydowanie zalecono bardziej stanowcz¹
ich odnowê poprzez podjêcie takich dzia³añ, jak: a) udzia³ wieckich w odpowiedzialnoci duszpasterskiej; b) tworzenie niewielkich podstawowych wspólnot kocielnych, zwanych tak¿e wspólnotami ¿ywymi, w których wierni mog¹ przekazywaæ sobie nawzajem S³owo Bo¿e, oraz s³u¿yæ innym i praktykowaæ mi³oæ.
Ponadto, na forum parafii, zalecono coraz szersze, mocniejsze i zdecydowane dowartociowanie parafialnych rad duszpasterskich w celu wspólnego omawiania
i rozwi¹zywania problemów duszpasterskich. W odniesieniu do wszelkich form zaanga¿owania wieckich w obrêbie parafii obowi¹zuje zalecenie ich realizacji w cis³ej jednoci ze swoimi kap³anami (Jan Pawe³ II 1989: 64-72).
W cytowanej adhortacji znajdujemy wielokrotnie powtarzane sformu³owania
wskazuj¹ce na doradcz¹, pomocnicz¹ funkcjê wiernych wobec duchowieñstwa. Jednak nie ka¿dy wiecki mo¿e byæ doradc¹, zasiadaæ w radach duszpasterskich czy
innych cia³ach kolegialnych. Wyrane okrelenie cech, jakimi powinni charakteryzowaæ siê wieccy predysponowani do doradzania duchowieñstwu, zawarto w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w czêci zatytu³owanej Obowi¹zki i prawa wiernych
wieckich. Czytamy tam: wieccy odznaczaj¹cy siê odpowiedni¹ wiedz¹, roztropnoci¹ i uczciwoci¹, s¹ zdolni do tego, by jako biegli lub doradcy wiadczyæ pomoc
pasterzom Kocio³a, tak¿e w radach dzia³aj¹cych zgodnie z przepisem prawa (KPK
1984: kan. 228, par. 2, s. 115).
Omówione wy¿ej trzy zagadnienia  pos³uga wieckich w liturgii, przynale¿noci do grup, ruchów i stowarzyszeñ kocielnych oraz zaanga¿owanie w doradztwo
i pomoc na terenie diecezji i parafii  s¹ wyranie normowane liter¹ prawa kocielnego i mo¿na stwierdziæ, ¿e ustawodawca kocielny w rêce duchowieñstwa odda³
decydowanie o tym, jakie s¹ kryteria, mo¿liwoci i granice zaanga¿owania wieckich w ramach Kocio³a.
W hierarchicznym ustroju Kocio³a jest wyrany podzia³ pozycji, ról, funkcji
i statusów spo³ecznych. Zakres normatywnie okrelonych pozycji duchownych i wieckich oraz normatywnie wyznaczony podzia³ funkcji tych dwóch stanów w obrêbie
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Kocio³a pokazuje nie tylko ich wyrane zró¿nicowanie strukturalno-funkcjonalne,
ale równie¿ wyznacza asymetrycznoæ w stosunku spo³ecznym pomiêdzy laikatem
i duchowieñstwem poprzez zdecydowanie nierówne pule praw i obowi¹zków przys³uguj¹ce ka¿dej ze stron.

2. RELACJE DUCHOWIEÑSTWA KATOLICKIEGO I LAIKATU
WE WSPÓ£CZESNEJ POLSCE Z PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNEJ
2.1. Dominacja tradycyjnych wzorców w relacjach duchowieñstwa i wieckich
Recepcja dokumentów Soboru Watykañskiego II dotycz¹cych roli wieckich
w Kociele i wiecie, a tym samym przebudowa relacji pomiêdzy laikatem a klerem,
rozpoczê³a siê w Polsce stosunkowo póno, znacznie póniej ni¿ w krajach Europy
Zachodniej. By³o to uwarunkowane zarówno sytuacj¹ polityczn¹ w Polsce, typem
religijnoci spo³eczeñstwa polskiego, jak i bardzo ostro¿nym podejciem reprezentowanym przez wielu biskupów z prymasem Stefanem Wyszyñskim na czele do
wprowadzania ustaleñ soborowych w funkcjonowanie Kocio³a w Polsce. Jedynym
powszechnie dostrzeganym znakiem reformy soborowej by³o relatywnie szybkie
wprowadzenie jêzyka polskiego do liturgii oraz zmiana usytuowania kap³ana przy
o³tarzu w trakcie odprawiania Mszy w. na twarz¹ do wiernych. Zdaniem ks. Piotra Mazurkiewicza, dopiero w po³owie lat 70. XX w. rozpocz¹³ siê powa¿niejszy
wysi³ek w kierunku przyswojenia sobie dorobku Soboru. Organizowano synody diecezjalne, w których akcentowano wymiar pastoralny. Do problematyki soborowej
nawi¹zywa³y równie¿ ogólnopolskie programy duszpasterskie. W latach póniejszych istotn¹ rolê odegra³o nauczanie Jana Paw³a II podczas jego pielgrzymek do
ojczyzny. Teksty tych wyst¹pieñ by³y wielokrotnie publikowane i komentowane. Lata
osiemdziesi¹te nie sprzyja³y wewnêtrznej pracy Kocio³a, kieruj¹c jego aktywnoæ
na sferê zewnêtrzn¹. W obszarze jego zainteresowania znajdowa³o siê g³ównie ¿ycie
spo³eczne narodu. W tym jednak¿e okresie nauczanie soborowe zosta³o w du¿ym
stopniu upowszechnione w krêgach elitarnych, takich jak rodowiska twórcze czy
opozycja polityczna (Mazurkiewicz 2000: 30).
Niekwestionowany autorytet Kocio³a i duchowieñstwa w Polsce wynika³ nie
tylko z funkcji religijnej, ale równie¿ z wielkiej roli w integrowaniu spo³eczeñstwa
przy równoczesnej niezale¿noci i opozycji wobec struktur w³adzy socjalistycznego
pañstwa. Koció³ by³ kluczow¹ instytucj¹ antytotalitarn¹, ³ami¹c¹ monopol pañstwa
na reprezentowanie interesów narodowych i spo³ecznych w relacjach miêdzynarodowych (m.in. przyk³ad z lat 60. Listu biskupów polskich do biskupów niemieckich,
za w latach 80. to Koció³ by³ instytucj¹ przyjmuj¹ca i dystrybuuj¹c¹ pomoc zagraniczn¹  tzw. dary). Pozycja Kocio³a, jak i ca³ego duchowieñstwa w ¿yciu publicznym, zosta³a znacznie wzmocniona po wyborze kardyna³a Karola Wojty³y na papie¿a. Pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski (z ogólnej liczby omiu pielgrzymek do
ojczyzny trzy mia³y miejsce w okresie PRL-u) gromadz¹ce wielkie rzesze ludzi, by³y
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– oprócz ich podstawowej funkcji religijnej – p³aszczyzn¹ kszta³towania solidarnoci i wspó³pracy miêdzy ludmi, generowania i umacniania postaw godnociowych,
okazj¹ pozbywania siê lêku przed opresyjnymi strukturami pañstwa, a równoczenie
pokazywa³y kreatywnoæ i umiejêtnoci organizacyjne duchowieñstwa, umacniaj¹c
tym samym jego wysoki autorytet.
Wydaje siê, ¿e znacz¹ca przebudowa relacji duchowieñstwa i wieckich w Polsce uwidoczni³a siê dopiero w latach 90. XX wieku i trwa nadal. Jest ona efektem
nie tylko przyspieszonej recepcji zaleceñ soborowych i nauczania papie¿a Jana Paw³a II oraz Benedykta XVI, ale równie¿ skutkiem splotu dynamicznych przemian
spo³eczno-politycznych dokonuj¹cych siê na fali transformacji ustrojowej, wymuszaj¹cych niejako zmianê tradycyjnego, charakterystycznego dla Polski modelu tych
relacji. Jedn¹ z jego w³aciwoci by³a i jest nadal wyrana dominacja duchowieñstwa przy równoczesnej biernoci wieckich. Model ten by³ petryfikowany przez lata,
jednak szczególne zas³ugi dla jego utrwalenia mo¿na przypisaæ okresowi socjalizmu, który  z punktu widzenia relacji wieckich i duchownych  bywa³ nawet nazywany wielk¹ ch³odni¹ (Holcer 1996: 19).
Paternalistyczne nastawienie duchowieñstwa wobec wieckich opisywali niejednokrotnie nie tylko polscy socjologowie religii (np. Piwowarski 1983, Ciupak 1961),
ale mówili o nim równie¿ ksiê¿a parafialni a nawet biskupi. Symptomatyczna jest tu
wypowied biskupa Tadeusza Pieronka z koñca lat 90. XX wieku: To prawda, ¿e
przez wieki ukszta³towa³ siê taki model Kocio³a, w którym czynna rola przypada³a
duchownym, a wieccy stanowili w nim element bierny. W polskiej historii ostatnich dziesi¹tków lat totalitarnego zniewolenia podzia³ miêdzy duchownymi a wieckimi uleg³ dalszemu pog³êbieniu ( ). Przyzwyczajeni do samodzielnoci ksiê¿a nie
umiej¹ lub nie chc¹ otworzyæ siê na szersz¹, czynn¹ obecnoæ wieckich, ci¹gle maj¹
co do ukrycia przed nimi, wieccy z kolei nie kwapi¹ siê specjalnie do podejmowania powa¿niejszej odpowiedzialnoci, zw³aszcza, ¿e nie maj¹ w tej dziedzinie dowiadczenia i nie s¹ przekonani, ¿e anga¿uj¹c siê w sprawy Kocio³a faktycznie pracuj¹ dla siebie (Pieronek 1998: 41-42).
Jan Pawe³ II, który mia³ wielki wp³yw na kszta³towanie linii programowej Kocio³a w Polsce, wielokrotnie apelowa³ o konsekwentne wprowadzanie w Polsce
dziedzictwa Soboru Watykañskiego II, wyra¿aj¹ce siê w otwartoci struktur Kocio³a
i duchowieñstwa na ludzi wieckich oraz na dialog ekumeniczny i miedzyreligijny.
Liniê Jana Paw³a II wobec Kocio³a w Polsce kontynuuje wyranie jego nastêpca,
Benedykt XVI. Uwidoczni³o siê to szczególnie podczas wizyty ad limina Apostolorum polskich biskupów w roku 2005. W przemówieniu wyg³oszonym z tej okazji
Benedykt XVI  odwo³uj¹c siê wielokrotnie do nauczania Jana Paw³a II – zachêca³
biskupów polskich do rachunku sumienia z realizacji w Polsce nauczania Soboru
Watykañskiego II, szczególnie w odniesieniu do relacji pomiêdzy duchowieñstwem
i wieckimi. Zaapelowa³ wyranie o harmonijn¹ wspó³pracê wszystkich stanów
w Kociele, o dobr¹ wspó³pracê wiernych wieckich z duchowieñstwem, o „aktywny udzia³ ludzi wieckich w tworzeniu wspólnoty parafialnej, szczególnie poprzez rady duszpasterskie i rady ds. ekonomicznych, o wspieranie przez duchowieñ-
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stwo kocielnych ruchów religijnych, ruchów i stowarzyszeñ ekumenicznych, a tak¿e o wspieranie i animowanie ró¿nych form wolontariatu (Benedykt XVI 2005:
17, 28, 30).
2.2. P³aszczyzny relacji laikatu i duchowieñstwa
Przyjmuj¹c jako cezurê okres trwania PRL-u (do symbolicznej daty 4 czerwca
1989 r.) i staraj¹c siê uporz¹dkowaæ p³aszczyzny, na jakich w tamtym okresie zachodzi³y relacje duchowieñstwo  wieccy, wydaje siê, ¿e mo¿na wymieniæ co najmniej
dziesiêæ takich p³aszczyzn, odrêbnych pod wzglêdem podstawowej treci, a równoczenie zachodz¹cych na siebie ze wzglêdu na uczestnicz¹ce w nich podmioty oraz
kocieln¹ legitymizacjê:
 p³aszczyzna stricte religijna, zwi¹zan¹ ze sprawowaniem liturgii i przyjmowaniem sakramentów w., lokuj¹ca siê g³ównie w ramach kocio³ów i kaplic;
 p³aszczyzna wizyty duszpasterskiej  cyklicznych odwiedzin ksiê¿y parafialnych u wieckich w ich prywatnych domach;
 p³aszczyzna katechetyczna  nauczanie religii w punktach katechetycznych
zlokalizowanych zarówno przy parafiach, jak i w domach prywatnych;
 p³aszczyzna stowarzyszeniowa  dzia³alnoæ zarówno tradycyjnych grup modlitewnych, jak i ruchów religijnych, poczynaj¹c od zainicjowanego w 1954 r. przez
ks. Franciszka Blachnickiego ruchu oazowego;
 p³aszczyzna mikrostruktur parafialnych  typowe dla statystycznej parafii to:
rada duszpasterska, parafialny zespól charytatywny (parafialne ko³o Caritas), parafialna poradnia rodzinna oraz  relatywnie najrzadziej wystêpuj¹ca  rada ds. ekonomicznych;
 p³aszczyzna dotycz¹ca renowacji i budowy obiektów sakralnych, charakteryzuj¹ca siê wielk¹ aktywnoci¹ lokalnych spo³ecznoci wznosz¹cych kocio³y parafialne (czasem równie¿ plebanie), najczêciej w formie czynu spo³ecznego miejscowej ludnoci pod przywództwem ksiê¿y parafialnych i nieformalnego komitetu
budowy kocio³a z³o¿onego z osób wieckich;
 p³aszczyzna kontaktów duchowieñstwa z urzêdowymi przedstawicielami ró¿nego rodzaju instytucji spo³ecznych, administracyjnych, us³ugowych;
 p³aszczyzna zwi¹zana z dzia³alnoci¹ opozycyjn¹ wobec w³adzy pañstwowej,
która lokowa³a siê zarówno w przestrzeni podleg³ej jurysdykcji kocielnej, jak i w pozakocielnych miejscach spotkañ opozycjonistów;
 p³aszczyzna zwi¹zana z dzia³alnoci¹ owiatowo-kulturaln¹ realizowan¹ przez
podmioty kocielne i w przestrzeniach sakralnych z udzia³em ludzi nauki, teatru,
sztuki;
 p³aszczyzna pielgrzymkowa  przed wyborem kardyna³a Wojty³y na papie¿a
by³y to g³ownie pielgrzymki do uznanych sanktuariów o zasiêgu krajowym (np. Czestochowa) lub regionalnym (np. Piekary l¹skie, Dêbowiec, Tuchów), natomiast
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w trakcie pontyfikatu Jana Paw³a II by³y to kilkudniowe pielgrzymki papieskie, gromadz¹ce w ró¿nych miejscach Polski niespotykane we wczeniejszym polskim dowiadczeniu religijno-spo³ecznym rzesze ludzi.
Ka¿da z wymienionych p³aszczyzn relacji laikatu i duchowieñstwa w Polsce
mo¿e byæ przedmiotem odrêbnego studium. Wiêkszoæ z nich jest aktualna równie¿
obecnie, po 20 latach transformacji ustrojowej, aczkolwiek widoczne s¹ zmiany
w formach aktualizowania siê relacji duchowieñstwo  wieccy w obrêbie poszczególnych p³aszczyzn. Natomiast dwie z wymienionych straci³y racjê bytu. Jedn¹
z nich jest p³aszczyzna wspó³pracy wieckich i duchownych w organizowaniu nauki
religii w punktach katechetycznych lub domach prywatnych, która sta³a siê nieaktualna wraz z wprowadzeniem na pocz¹tku lat 90. nauczania religii do szkó³ publicznych i etatowym zatrudnieniem ksiê¿y  katechetów oraz wieckich katechetów
w szkolnictwie. Drug¹ jest p³aszczyzna zwi¹zana z dzia³alnoci¹ opozycyjn¹ wobec
w³adzy pañstwowej. Po prze³omie ustrojowym nastêpowa³o powolne jej wygaszanie, ale wzory wypracowane w jej ramach w okresie PRL-u pobrzmiewaj¹ do dnia
dzisiejszego w retoryce i dzia³alnoci niema³ej czêci duchowieñstwa. By³o to widoczne szczególnie w pierwszej po³owie lat 90. w okresie kampanii wyborczych
(zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych). W niektórych rodowiskach ¿ywotnoæ tych wzorów widoczna jest nadal nie tylko w trakcie kolejnych kampanii
wyborczych. Wydaje siê równie¿, ¿e czêsto s¹ one obecne w retoryce interaktywnych audycji publicystycznych w Radiu Maryja (np. Rozmowy niedokoñczone).
W ostatnich latach, wraz ze mierci¹ papie¿a Jana Paw³a II, zasz³y istotne zmiany w p³aszczynie pielgrzymkowej. Jednak wzory dzia³añ i zachowañ, wzory interakcji miêdzy duchowieñstwem i wieckimi, które wytworzy³y siê przez lata pontyfikatu Jana Paw³a II, s¹ bardzo silnie utrwalone w spo³ecznej wiadomoci tak wieckich, jak i duchownych w Polsce, i od¿ywaj¹ w trakcie mszy rocznicowych w intencji
Jana Paw³a II i ró¿nych uroczystoci zwi¹zanych z Jego osob¹.
Powstaje pytanie, czy w ci¹gu mijaj¹cego dwudziestolecia wolnej Polski wykszta³ci³y siê jakie nowe p³aszczyzny relacji duchowieñstwa i laikatu? Zagadnienie
to nie jest rozpoznane socjologicznie, a przynajmniej nie s¹ mi znane ogólnopolskie
badania dotycz¹ce wprost tego zagadnienia. Na bazie potocznej obserwacji zasadnym wydaje siê mówiæ o wykreowaniu i dynamicznym rozwoju takich nowych
p³aszczyzn relacji pomiêdzy laikatem a klerem, jak:
 p³aszczyzna publicznych mass mediów tradycyjnych i elektronicznych  przed
rokiem 1989 wyst¹pienia ksiê¿y w mediach publicznych by³y raczej rzadkoci¹ (wyj¹tkiem by³y okresy pielgrzymek Jana Paw³a II oraz msza transmitowana w programie I Polskiego Radia), obecnie uczestnictwo duchownego w programach radiowych
lub telewizyjnych (zarówno w stacjach publicznych, jak i komercyjnych) nie jest
czym wyj¹tkowym;
 p³aszczyzna kocielnych stacji radiowych i telewizyjnych (np. Radio Plus, Radio Maryja, Telewizja Trwam, rozg³onie radiowe poszczególnych diecezji), agencji
informacyjnych (np. KAI) oraz rozwijaj¹ca siê szczególnie dynamicznie w ci¹gu
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ostatnich lat p³aszczyzna kocielnych portali i stron internetowych tworzonych i administrowanych przez ró¿nego rodzaju podmioty kocielne (np. KEP, poszczególne
diecezje, parafie, zakony, Caritas Polska) oraz fundacje i stowarzyszenia zwi¹zane
z Kocio³em;
 p³aszczyzna powsta³a jako konsekwencja powo³ania kapelanów w ró¿nego rodzaju instytucjach wieckich (np. wojsko, szpitale, wiêzienia, urz¹d Prezydenta RP,
policji w poszczególnych urzêdach powiatowych i wojewódzkich, Pañstwowej
i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, ZHP, ZHR, nawet w Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz w poszczególnych Izbach Celnych);
 p³aszczyzna formalnych kontaktów duchowieñstwa z rz¹dem i w³adzami lokalnymi (ró¿nego rodzaju komisje dwustronne, gremia eksperckie zarówno na forum
ogólnopolskim, jak i na szczeblu lokalnym);
 p³aszczyzna szkolnictwa publicznego i szkolnictwa katolickiego (wszystkich
szczebli)  zwi¹zana z nauk¹ religii w szko³ach publicznych, dzia³alnoci¹ niepublicznych katolickich przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ rednich,
katolickich uczelni wy¿szych oraz z powo³aniem wydzia³ów teologicznych na uczelniach publicznych;
 p³aszczyzna licznych fundacji i stowarzyszeñ prowadzonych przez podmioty
kocielne.
Nie jest to pe³na lista nowych p³aszczyzn, na których zachodz¹ ró¿nego rodzaju
relacje laikatu i duchowieñstwa. Jednak nawet wymienione pokazuj¹ ich wielkie
zró¿nicowanie. Wiêkszoæ z nich nie by³a  jak dot¹d  przedmiotem socjologicznej
eksploracji i mo¿na powiedzieæ, ¿e pozostaj¹ one socjologiczn¹ terra incognita.
2.3. Lokalny wymiar relacji laikatu i duchowieñstwa
Relacje pomiêdzy duchowieñstwem i laikatem w Polsce stosunkowo naj³atwiej
jest opisywaæ na poziomie lokalnym, w którym realizuj¹ siê kontakty, stycznoci
i stosunki spo³eczne, przebiega proces socjalizacji, w tym równie¿ socjalizacji religijnej, kszta³tuj¹ siê wiêzi spo³eczne oraz wzory postaw i zachowañ zarówno wieckich wobec duchownych, jak i duchownych wobec wieckich. Tu równie¿, w lokalnym rodowisku konkretyzuj¹ siê normatywne zalecenia Kocio³a odnonie do relacji tych dwóch stanów.
Poziom lokalny, a w nim przede wszystkim poziom parafii, wytwarza swoiste
dla konkretnego rodowiska wzory dzia³añ i zachowañ. Warto zauwa¿yæ, ¿e w procesie socjalizacji (szczególnie pierwotnej) wzory te s¹ przekazywane cz³onkom obydwu stanów  bowiem ksiê¿a zanim poszli do seminarium duchownego i otrzymali
wiecenia kap³añskie, byli najpierw ludmi wieckimi uczestnicz¹cymi (w mniejszym lub wiêkszym stopniu) w ¿yciu wspólnoty parafialnej i tu poznaj¹cymi relacje
pomiêdzy wieckimi a klerem parafialnym.
W socjologicznym ujêciu relacji duchowieñstwa i wieckich istotne jest zwrócenie uwagi na ich rodowiskowe zró¿nicowanie. Pozostaj¹c na poziomie para-
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fialnym, wa¿ne jest rozró¿nienie pomiêdzy parafiami wiejskimi, miejsko-wiejskimi
i miejskimi, a wród tych ostatnich na swoist¹ i wa¿n¹ subkategoriê  parafii wielkomiejskich. Wyodrêbnione typy rodowiska parafialnego ró¿ni¹ siê pod wzglêdem
sk³adu i struktury spo³eczno-zawodowej ludnoci, poziomu religijnoci, postaw osób
wieckich wobec parafii i duchownych, postaw duchownych wobec laikatu, stylu
¿ycia zarówno duchownych, jak i wieckich, infrastruktury sakralnej i generalnie 
infrastruktury spo³ecznej, ró¿ni¹ siê tak¿e liczebnoci¹ mieszkañców i wiernych, liczebnoci¹ ksiê¿y parafialnych oraz nasyceniem parafii mikrostrukturami i ruchami
religijnymi. Te wszystkie cechy maj¹ istotny wp³yw na formê i treæ relacji pomiêdzy laikatem i duchownymi. Zatem uwzglêdnianie zró¿nicowañ rodowiskowych
zdaje siê byæ nieodzownym uzupe³nieniem obrazu typowego (nierzadko maj¹cego
znamiona stereotypizacji) w skali kraju modelu relacji duchownych i wieckich, który
z racji swej typowoci jest obrazem zredukowanym, uproszczonym.
2.4. Badania socjologiczne na temat relacji laikatu i duchowieñstwa w Polsce
W ogólnopolskich badaniach socjologicznych zagadnienie relacji ksiê¿y i wieckich zosta³o po raz pierwszy uwzglêdnione w roku 1988 w badaniach zrealizowanych wród proboszczów w ramach jednego z tematów badawczych – Rola parafii
rzymsko-katolickiej w organizacji ¿ycia spo³ecznego na szczeblu lokalnym  nale¿¹cego do Centralnego Programu Badañ Podstawowych 09.8. (Firlit, Jarmoch, Rosa,
Zdaniewicz 1990). Zastosowany w tych badaniach kwestionariusz ankiety pocztowej, rozes³any do wszystkich proboszczów (z wyj¹tkiem ówczesnej diecezji przemyskiej, której ordynariusz bp Ignacy Tokarczuk nie wyrazi³ zgody na prowadzenie
badañ) zawiera³ trzy pytania dotycz¹ce relacji miêdzy wieckimi i ksiê¿mi parafialnymi:
 o czêstotliwoæ zwracania siê parafian do ksiê¿y parafialnych o pomoc lub
radê w rozwi¹zywaniu trudnych dla nich problemów ¿yciowych;
 o zwracanie siê przedstawicieli lokalnej w³adzy lub instytucji owiatowych/
zdrowotnych do proboszcza z prob¹ o og³aszanie ludziom pewnych informacji;
 o utrzymywanie przez ksiê¿y parafialnych kontaktów z takimi instytucjami
dzia³aj¹cymi w lokalnym rodowisku, jak: przedszkole, szko³a podstawowa, szko³a
rednia, gminna rada narodowa, ochotnicza stra¿ po¿arna, orodek zdrowia, ewentualnie inne instytucje.
Uzupe³nieniem powy¿szego pytania (zamkniêtego) by³o pytanie otwarte z prob¹ o okrelenie charakteru tych kontaktów oraz ich treci (Firlit i in. 1990: 168-176).
Wyniki tamtych badañ, w których respondentami byli proboszczowie (rozes³ano
kwestionariusze ankiet do 8636 proboszczów, zwroty otrzymalimy od 7578 respondentów  94,1%), pokazywa³y rozbudowane relacje (sieci relacji) duchowieñstwa
parafialnego tak z osobami wieckimi, jak i z instytucjami dzia³aj¹cymi w lokalnym
rodowisku. Warto przypomnieæ niektóre z tych wyników, tym bardziej, ¿e – jak
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dotychczas – nie zosta³y przeprowadzone ponowne ogólnopolskie i reprezentatywne
badania wród proboszczów, uwzglêdniaj¹ce problematykê relacji kleru parafialnego z osobami wieckimi i instytucjami w lokalnym rodowisku. Ich przeprowadzenie po up³ywie ponad 20 lat od realizacji tamtych badañ pozwoli³oby pokazaæ ci¹g³oæ i zmiany w tych relacjach.
Tabela 1. Relacje ksiê¿y parafialnych ze wieckimi
w wietle wypowiedzi proboszczów z 1988 roku, dane w %

Czêstotliwoæ zwracania siê mieszkañców
parafii do ksiê¿y parafialnych z prob¹
o radê lub pomoc (N=7303)
Czêstotliwoæ zwracania siê instytucji
wieckich do proboszcza z prob¹ o og³aszanie
informacji dla miejscowej ludnoci

czêsto

czasem/
rzadko

bardzo
rzadko

nigdy

brak
odp.

22,8

53,0

16,2

5,8

2,0

6,1

43,4



50,4

0,0

(N= 6724)
ród³o: Zestawienie w³asne na podstawie: E. Firlit, Ekstensywne funkcje parafii, w: E. Firlit, ks.
E. Jarmoch, K. Rosa, ks. W. Zdaniewicz, Rola parafii rzymsko-katolickiej w organizacji ¿ycia spo³ecznego na szczeblu lokalnym, Pallottinum, Warszawa 1990, s. 148; E. Firlit, Parafia a wa¿niejsze
orodki ¿ycia spo³ecznego na szczeblu lokalnym, w: E. Firlit i in., Rola parafii rzymsko-katolickiej , s. 175.

Tabela 2. Instytucje wieckie w lokalnym rodowisku, z którymi kontaktuj¹ siê
ksiê¿a parafialni w wietle wypowiedzi proboszczów z 1988 r., dane w %
Nazwa instytucji

N=7303

Szko³a podstawowa

56,1

Ochotnicza stra¿ po¿arna

43,0

Przedszkole

29,5

Orodek zdrowia

23,4

Gminna rada narodowa

18,9

Szko³a rednia

7,5

Inne instytucje

8,4

Uwaga: Odsetki w tabeli nie sumuj¹ siê do100,0  respondenci mogli wybraæ dowoln¹ liczbê instytucji.
ród³o: Zestawienie w³asne na podstawie E. Firlit, Parafia a wa¿niejsze orodki ¿ycia spo³ecznego , s. 170.
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Tabela 3. Typy kontaktów ksiê¿y parafialnych z instytucjami wieckimi w lokalnym
rodowisku w wietle wypowiedzi proboszczów z 1988 r., dane w %
Typ kontaktu

N=7303

Regularne, systematyczne

13,5

Rzadkie, sporadyczne

51,9

S³u¿bowe, formalne

39,5

Prywatne, nieformalne

4,2

Zarówno s³u¿bowe, jak i prywatne

21,8

Brak odp.

34,4

Uwaga: Odsetki w tabeli nie sumuj¹ siê do 100,0.
ród³o: Zestawienie w³asne na podstawie: E. Firlit, Parafia a wa¿niejsze orodki ¿ycia spo³ecznego , ss. 172-173.

W kolejnych badaniach ogólnopolskich, prowadzonych w latach 90. XX wieku,
jak równie¿ w obecnej dekadzie, zagadnienie relacji duchowieñstwa i wieckich
przedstawiane jest przede wszystkim od strony osób wieckich. Sonda¿e g³ównych
orodków demoskopijnych zajmuj¹cych siê m.in. badaniem religijnoci spo³eczeñstwa polskiego, realizowane s¹ na reprezentatywnych próbach badawczych rekrutowanych z osób wieckich. Wyj¹tek stanowi¹ dwukrotne – z 1998 i 2002 r. – badania
Instytutu Spraw Publicznych (ISP) na ogólnopolskich próbach ksiê¿y parafialnych,
ale by³y to badania dotycz¹ce g³ownie pogl¹dów ksiê¿y na temat integracji Polski
z UE. Zagadnienie relacji duchowieñstwa i wieckich by³o poruszone marginalnie
poprzez pytanie o autoocenê szacunku, jakim parafianie darz¹ swoich proboszczów
i wikariuszy (Kolarska-Bobiñska 2003: 74).
Zagadnienie relacji duchowieñstwa i laikatu by³o w dotychczasowych badaniach
ogólnopolskich analizowane poprzez uwzglêdnienie takich wskaników, jak:
 czêstotliwoæ zwracania siê o pomoc i radê do ksiê¿y parafialnych,
 zaufanie do poszczególnych kategorii hierarchii kocielnej  papie¿, biskup,
proboszcz, wikariusz,
 pozytywne i negatywne cechy ksiê¿y,
 partycypacja (aktualna i aspirowana) wieckich w decydowaniu o sprawach
parafii jako wspólnoty wiernych,
 przynale¿noæ do wspólnot i ruchów religijnych dzia³aj¹cych w parafii.
Wymienione piêæ wskaników s¹ uwzglêdniane w badaniach ISKK SAC, OSS
OPINIA realizowanych zarówno na próbach ogólnopolskich (zob. m.in. Zdaniewicz
2004: 107-120, 135-138, 160-170), jak i reprezentatywnych w skali 15 dotychczas
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przebadanych diecezji2, natomiast dwa ostatnie z nich s¹ uwzglêdniane równie¿
w sonda¿ach CBOS dotycz¹cych ¿ycia parafialnego i ksiê¿y parafialnych (CBOS
1995, CBOS 2008). W sonda¿ach realizowanych przez CBOS wystêpuj¹ jeszcze trzy
wskaniki charakteryzuj¹ce relacjê wieckich z duchowieñstwem parafialnym,
a mianowicie:
 okazje, w których rozmawia siê z proboszczem,
 cechy proboszcza i ocena jego troski o parafiê,
 sytuacja materialna i wykszta³cenie ksiê¿y parafialnych. (CBOS 1995).
Wymienione wy¿ej wskaniki s¹ stosowane (pojedynczo lub w pe³nym zestawie) równie¿ w badaniach przeprowadzonych na próbach badawczych reprezentatywnych w skali wybranych województw  np. badania z 1994 r. w województwie
nowos¹deckim i warszawskim na próbie proboszczów oraz osób wieckich (Firlit
1998), a tak¿e w licznych badaniach zrealizowanych na próbach celowych rekrutowanych ze spo³ecznoci osób wieckich (np. Baniak 1994; Baniak 1998; Grzesik,
Grygiel 2003; L. Gajos 2008).
Wyniki wiêkszoci ze wspomnianych wy¿ej badañ pokazuj¹ relacje wieckich
i duchownych przez pryzmat wypowiedzi osób wieckich. Nie jest to zatem obraz
pe³ny, gdy¿ brakuje tu wypowiedzi drugiego cz³onu tych relacji, czyli duchowieñstwa.
Odnosz¹c siê do dotychczasowych wyników badañ prowadzonych na ogólnopolskich próbach reprezentatywnych dla zbiorowoci osób wieckich, za przydatne
do charakteryzowania relacji laikatu i duchowieñstwa w Polsce wspó³czesnej uwa¿am nastêpuj¹ce wskaniki:
 poziom zaufania wieckich do duchownych,
 poziom szacunku i powa¿ania ksiê¿y przez wieckich,
 czêstotliwoæ zasiêgania przez wieckich porady w trudnych sytuacjach ¿yciowych u ksiê¿y,
 czêstotliwoæ zwracania siê do ksiê¿y z prob¹ o pomoc,
 opinie wieckich o kontaktach i p³aszczyznach wspó³pracy z ksiê¿mi w obrêbie parafii,
 przynale¿noæ wieckich do ruchów i grup religijnych dzia³aj¹cych w parafii,
 przynale¿noæ do mikrostruktur parafialnych,
2
Badania postaw spo³eczno-religijnych na reprezentatywnych próbach osób wieckich w poszczególnych diecezjach s¹ realizowane przez OSS OPINIA od 1996 roku. Dotychczas zrealizowano badania w nastêpuj¹cych diecezjach: w³oc³awska, sandomierska, katowicka, tarnowska, ³ódzka, gdañska, lubelska, ³om¿yñska, poznañska, czêstochowska, szczeciñsko-kamieñska, warszawska,
radomska, p³ocka, drohiczyñska i bydgoska. Zró¿nicowanie zaufania wieckich do biskupów i ksiê¿y parafialnych w 12 diecezjach przedstawi³am na ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w grudniu 2006 r. przez ISKK i KEP (Firlit 2006: 80-86).
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 partycypacja (aktualna i potencjalna) osób wieckich w decydowaniu o sprawach parafii jako wspólnoty wiernych.
Ostatnie badania ogólnopolskie, które uwzglêdni³y wiêkszoæ wymienionych
wy¿ej wskaników, zosta³y przeprowadzone 7 lat temu przez Zespó³ OSS OPINIA
(Zdaniewicz, Zarêba 2004).
Wydaje siê, ¿e dla uzupe³nienia obrazu relacji laikatu i duchownych w Polsce,
wynikaj¹cego z badañ socjologicznych realizowanych na próbach badawczych osób
wieckich, nale¿a³oby przeprowadziæ reprezentatywne badania wród duchowieñstwa
uwzglêdniaj¹ce wskaniki przynajmniej takich zagadnieñ, jak:
 poziom zaufania duchownych do wieckich,
 poziom szacunku i powa¿ania wieckich przez duchownych,
 opinie duchownych o kontaktach i p³aszczyznach wspó³pracy ze wieckimi
w obrêbie parafii,
 czêstotliwoæ korzystania przez osoby duchowne z porad i konsultacji osób
wieckich,
 kryteria rekrutowania osób wieckich przez duchowieñstwo do kocielnych
cia³ kolegialnych,
 wytyczne biskupów diecezjalnych dla proboszczów okrelaj¹ce wspó³pracê
ksiê¿y ze wieckimi,
 pozycja i rola wieckich i duchownych w kocielnych gremiach (np. rady parafialne),
 pozycja i rola ksiê¿y parafialnych w wieckich instytucjach i gremiach dzia³aj¹cych w lokalnych spo³ecznociach (np. szko³y i inne placówki owiatowe, zdrowotne, kulturowe, samorz¹dowe),
 postawy ksiê¿y wobec ugrupowañ i partii politycznych dzia³aj¹cych w lokalnym rodowisku.
Uwzglêdnienie w badaniach socjologicznych przynajmniej czêci z proponowanych wy¿ej wskaników relacji duchowieñstwa i laikatu zapewne przyczyni³oby siê
do ich szerszego rozpoznania, a otrzymane wyniki nie tylko wzbogaci³yby wiedzê
o relacjach pomiêdzy tymi dwoma wa¿nymi w polskim kontekcie spo³eczno-kulturowym stanami spo³ecznymi, ale równie¿ mog³yby pomóc w przezwyciê¿eniu istniej¹cych wzorów relacji, przyzwyczajeñ i stereotypów oraz przyczyniæ siê do wzajemnej otwartoci, kszta³towania partnerskiego dialogu i wspó³pracy.

REFLEKSJA KOÑCOWA
Potoczna obserwacja, jak i wyniki wielu badañ socjologicznych pokazuj¹ swoist¹ sprzecznoæ w relacjach laikatu i duchowieñstwa w Polsce. Oto mamy, z jednej
strony, relatywnie wysoki poziom zaufania laikatu do duchowieñstwa, nawo³ywania

ASYMETRYCZNOÆ RELACJI LAIKATU I DUCHOWIEÑSTWA

287

duchowieñstwa o odpowiedzialnoæ wiernych za struktury kocielne, deklaracje
wspó³pracy, chêæ partycypacji stosunkowo du¿ej czêci wieckich w ¿yciu parafii,
a z drugiej  stosunkowo niski poziom realnego uczestniczenia wieckich w kocielnych cia³ach kolegialnych  na poziomie diecezji i przede wszystkim parafii.
Ostatnie badania CBOS dotycz¹ce zwi¹zku Polaków z lokalna parafi¹ (CBOS
2008) pokazuj¹ wzrost w latach 2005-2008 odsetka osób przewiadczonych, ¿e nie
maj¹ wp³ywu na sprawy parafii, do której nale¿¹ (w 2008 r.  83%, od roku 2005
wzrost o 3 pkt proc.) oraz wzrost odsetka osób zarówno niemaj¹cych takiego wp³ywu, jak i niezainteresowanych jego posiadaniem (74% w roku 2008, wzrost o 6 punktów w porównaniu z 2005 r.). Ponadto z badañ CBOS wynika, ¿e przyby³o osób,
które nie maj¹ poczucia podmiotowoci i nie odczuwaj¹ potrzeby wspó³kszta³towania lokalnego rodowiska parafialnego (CBOS 2008).
Zagadnienie partycypacji wieckich w decydowaniu o sprawach parafii jako
wspólnoty wiernych jest w wielu dyskusjach traktowane jako elementarny wskanik
relacji duchowieñstwa i laikatu w Polsce. Z regu³y jest on wykorzystywany do ukazania biernoci wiêkszoci wieckich oraz niechêci duchowieñstwa do w³¹czenia
w sprawy parafialne nawet tych wieckich, którzy tak¹ chêæ deklaruj¹. Jako uwarunkowania tego faktu podaje siê najczêciej utrwalone przez lata paternalistyczne podejcie ksiê¿y do wieckich, autorytarny styl zarz¹dzania parafi¹ oraz biernoæ wieckich  innymi s³owy: przejawy asymetrycznoci relacji duchowieñstwa i wieckich
na poziomie parafialnym.
Powy¿sze konstatacje s¹ potwierdzane wynikami wielu badañ i nie sposób
z nimi polemizowaæ. Mo¿na jednak rozszerzyæ ich interpretacjê poprzez dok³adniejsze przyjrzenie siê uwarunkowaniom tej asymetrycznoci, której oczywicie nie
mo¿na redukowaæ tylko do zagadnienia partycypacji wieckich w sprawach parafialnych. Wydaje siê, ¿e do wyuczonej przez lata  i w jakim sensie „nagradzanej” –
biernoci i braku podmiotowoci wiêkszoci katolików wieckich w Polsce oraz do
zmonopolizowania przez duchowieñstwo wiêkszoci spraw zwi¹zanych tak z ¿yciem
religijnym ludnoci, jak i z funkcjonowaniem lokalnych struktur religijnych, do³¹czy³y w latach transformacji ustrojowej takie cechy, jak: koncentracja na w³asnych
sprawach, postêpuj¹ca obojêtnoæ na los drugiego cz³owieka, indywidualizm, rozbudzone i propagandowo podsycane orientacje na sukces i pieni¹dze. Atrybuty te
dotycz¹ nie tylko znacz¹cej czêci laikatu we wspó³czesnej Polsce, ale s¹ równie¿
obecne w szeregach duchowieñstwa skoncentrowanego w mijaj¹cym dwudziestoleciu w du¿ej mierze na umacnianiu instytucjonalnej pozycji struktur kocielnych
oraz stabilizacji w³asnej pozycji w obrêbie tych struktur, a w znacznie mniejszym
stopniu na budowaniu partnerskich, zrównowa¿onych relacji z osobami wieckimi.
W konsekwencji – jak siê wydaje – zarówno laikatowi (który w wiêkszoci w Polsce
cechuje siê s³ab¹ wiadomoci¹ eklezjaln¹), jak i duchowieñstwu (przyzwyczajonemu do wysokiego presti¿u spo³ecznego, stabilnej pozycji spo³ecznej i zawodowej)
coraz mniej zale¿y na pog³êbianiu wzajemnych relacji. Ich asymetria mo¿e byæ zwyczajnie wygodna, bo niewymagaj¹ca od ¿adnej ze stron zmiany dotychczasowych
wzorów zachowañ.
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STRESZCZENIE
Zagadnienie relacji miêdzy dwoma wa¿nymi stanami spo³ecznymi jest z³o¿one, wielow¹tkowe i z tej wieloci aspektów mo¿liwych w jego analizowaniu, w niniejszym tekcie uwzglêdniono
tylko dwa: uwarunkowania strukturalno-normatywne zwi¹zane ze struktur¹ organizacyjn¹ Kocio³a (wyranie okrelone pozycje i funkcje tych dwóch stanów) oraz uwarunkowania wyp³ywaj¹ce
z okrelonego kontekstu spo³eczno-kulturowego, modyfikuj¹ce normatywny wzorzec tych relacji.
Kierunek i zakres tej modyfikacji wynika z cech kontekstu spo³eczno-kulturowego, w obrêbie którego funkcjonuj¹ (s¹ wprowadzane, zaadoptowane) normatywne zalecenia.
Relacje duchowieñstwa i laikatu analizujê z perspektywy socjologicznej, wykorzystuj¹c m.in.
takie kategorie analityczne, jak: pozycja spo³eczna, rola, status spo³eczny, normatywne wyznaczniki, spo³eczne wzory dzia³añ i relacji. Asymetrycznoæ relacji osób wieckich i duchownych pokazujê tylko na przyk³adzie Polski, a wiêc w specyficznym kontekcie spo³eczno-kulturowym. Analiza tych relacji w kontekcie kultury i tradycji innego spo³eczeñstwa  np. niemieckiego, w³oskiego
lub irlandzkiego  zapewne ukaza³aby nieco odmienne ich oblicze.
W czêci pierwszej opracowania odwo³ujê siê do wybranych dokumentów Kocio³a normuj¹cych relacje pomiêdzy duchownymi i wieckimi, natomiast w drugiej koncentrujê siê na specyfice
tych relacji w polskim kontekcie spo³eczno-kulturowym, próbuj¹c równoczenie odpowiedzieæ na
pytanie, jakie s¹ g³ówne p³aszczyzny aktualizowania siê tych relacji.

S³owa kluczowe
laikat, duchowieñstwo, asymetrycznoæ relacji, kontekst spo³eczno-kulturowy,
aspekt normatywny, p³aszczyzny relacji

SUMMARY
The issue of mutual relations between laity and clergy i.e. two important social estates is
complex and can be analyzed from a number of perspectives. In the paper the author has, however,
chosen to limit his analysis to just two aspects out of a broad spectrum of analytical options relating
to the above subject. Firstly, the author considers structural and normative determinants of
relationships between clergy and laity that are grounded in organizational structure of the Catholic

290

EL¯BIETA FIRLIT

Church (clearly defined roles and functions of both estates). Secondly, the paper discusses
determinants that arise from socio-cultural context and modify normative pattern of these
relationships. The direction and scope of the above modifications is determined by the features of
socio-cultural context in which normative directives are introduced or adopted.
The author analyzes relations between clergy and laity from a sociological perspective and
applies such analytical categories as social position, role, social status, normative indicators, social
patterns of actions and relations. The asymmetry of relations between priests and laypeople is
analyzed only in Polish, i.e. a specific socio-cultural context. Therefore it shall be stressed that
basing upon an analogous analysis conducted in a context of culture and tradition of another society
(e.g. German, Italian or Irish) one would need to construct a somewhat different image of these
relations.
The first part of the paper refers to selected documents of the Catholic Church that aim at
regulating relations between laypeople and priests. The second part focuses on the other hand on
the specificity of these relationships in Polish socio-cultural context and attempts to identify main
areas on which they have been modified over time.

Key Words
laity, clergy, asymmetry of relations, socio-cultural context, normative aspect,
areas of relations
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Rodzina w dialogu z duchowieñstwem w parafii
Die Familie im Gespräch mit dem Klerus in der Pfarrei
Dlaczego ¿yjemy, je¿eli nie dlatego,
aby czyniæ sobie wzajemnie ¿ycie mniej trudniejszym?
George Eliot

WPROWADZENIE
Problematyka dialogu pomiêdzy systemem rodzinnym a duchowieñstwem parafialnym nie nale¿y do zagadnieñ ³atwych w aspekcie podejmowanej naukowej refleksji. Równoczenie tego rodzaju kwestie stanowi¹ czêsto zbyt delikatn¹ materiê,
aby podejmowaæ j¹ na publicznym forum. Mog¹ bowiem one stanowiæ zarzewie
konfliktu miêdzy wspomnianymi wczeniej stronami dialogu. Z drugiej jednak strony problem ten jest bardzo ciekawy z wielu aspektów poznania, m.in. teologii, pedagogiki, teorii komunikacji, psychologii oraz socjologii.

1. POJÊCIE PARAFIA
Parafia jest podstawow¹ struktur¹ duszpastersk¹ i miejscem spotkania chrzecijanina z Kocio³em. To w³anie w parafii Koció³ urzeczywistnia siê jako prawdziwa wspólnota ludu zjednoczonego moc¹ S³owa Bo¿ego, liturgii, zw³aszcza Eucharystii, a tak¿e mi³oci braterskiej (Kamiñski 2007: 133). Pojêcie rzeczownikowe parafia ma swoje ród³a w greckim paroikia oraz ³aciñskim paroecia. Termin parafia
pochodzi wprost od greckiego s³owa paroiken i oznacza: mieszkaæ obok, byæ
przybyszem. Jest to okrelona wspólnota wiernych ustanowiona na sposób sta³y
w Kociele partykularnym, nad któr¹ pastersk¹ pieczê, pod w³adz¹ biskupa diecezjalnego, powierza siê proboszczowi jako jej w³asnemu pasterzowi (Kodeks Prawa Ka-
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nonicznego 1984, kan. 515 § 1). W Starym Testamencie s³owo paroikos oznacza³o
cz³owieka obcego, który zamieszka³ w Ziemi Izraelskiej. Terminem tym byli okrelani tak¿e ¯ydzi w czasie pobytu w Egipcie. Natomiast Nowy Testament u¿ywa
s³owa paroikia na okrelenie obecnego stanu Kocio³a na ziemi jako przebywania na
obczynie w odró¿nienia od w³aciwej ojczyzny w wiecznoci. Od koñca I wieku
terminu paroikia u¿ywano na oznaczenie Kocio³a istniej¹cego w danym miejscu.
By³ to Koció³ lokalny, na czele którego sta³ biskup (Kamiñski 2006: 587). Warto
dodaæ, ¿e probostwo stanowi podstawow¹ jednostkê organizacyjn¹ nie tylko Kocio³a katolickiego, ale tak¿e wielu innych wyznañ chrzecijañskich. Centralnym orodkiem ¿ycia parafii jest koció³ parafialny (farny).
Do najwa¿niejszych substruktur parafialnych nale¿¹: ¿ycie wspólnotowe prezbiterium parafialnego, parafialna rada duszpasterska oraz ma³e wspólnoty religijne.
Nowa sytuacja spo³eczno-gospodarcza oraz religijna spo³eczeñstwa polskiego
wymaga od parafii odnowy nie tylko tradycyjnie pe³nionych funkcji, ale tak¿e zaktywizowania funkcji nowych, bêd¹cych reakcj¹ na wspó³czesne potrzeby. Nale¿y do
nich funkcja rozwijania ma³ych grup religijnych, funkcja reewangelizacyjna oraz
specyficzna funkcja spo³eczno-humanistyczna (Kamiñski 2006: 594). W tym obszarze mo¿na by umieciæ udzia³ parafii w duszpasterstwie rodzin.

2. SPECYFIKA SYSTEMU RODZINNEGO A WSPÓLNOTA PARAFIALNA
Rodzina jest najbardziej naturalnym systemem spo³ecznym, stanowi specyficzny uk³ad wiêzi wewnêtrznych zachodz¹cych pomiêdzy ma³¿onkami, rodzicami oraz
miêdzy rodzeñstwem (Sidor 2005: 15). Samo pojêcie systemu rodzinnego wywodzi
siê od twórcy ogólnej teorii systemów L.v. Bertalanffyego. Okrela³ on system jako
skomplikowany uk³ad strukturalny, z³o¿ony ze wzajemnie powi¹zanych jednostek
sk³adowych (Bertalanffy 1967: 69; por. Stepulak 1995).
Warto podkreliæ, i¿ rodzina jako system naturalny jest elementem wiêkszego
systemu. W tym przypadku wchodzi ona w system, którym jest wspólnota parafialna. Ca³a rzeczywistoæ bowiem ujmowana bywa jako zhierarchizowany uk³ad systemów lub jako jeden wielki system z licznymi podsystemami. Adekwatnie funkcjonuj¹cy system rodzinny podejmuje szereg rozmaitych wysi³ków zmierzaj¹cych do
tego, aby aktywnie podj¹æ dialog ze wspólnot¹ parafialn¹ i jej duchowieñstwem.
Bardzo ciekaw¹ prawid³owoci¹ systemu rodzinnego w kontekcie ¿ycia parafialnego jest z jednej strony to, ¿e rodzina musi wypracowaæ w³asn¹ to¿samoæ,
z drugiej za odpowiadaæ zmian¹ wewnêtrzn¹ na wci¹¿ nowe okolicznoci zewnêtrzne. To¿samoæ rodziny jest zabezpieczona przez dwa systemy podtrzymuj¹ce dany
uk³ad regu³ i zasad rodzinnych. Jeden z nich to system uniwersalnych zasad dotycz¹cych tego, w jaki sposób rodzina ma byæ zorganizowana, drugi  to system utrzymuj¹cy sta³oæ rodzinnych regu³, zespó³ norm dotycz¹cych zachowania siê cz³onków rodziny (Bertalanffy 1967: 112; por. Stepulak 1995).
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Kolejn¹ w³aciwoci¹ systemu rodzinnego jest jego zdolnoæ adaptacji do wydarzeñ
typowych dla procesów rozwojowych, np. narodziny czy odejcie kogo z cz³onków
rodziny. Radykalna zmiana oznacza zatem modyfikacjê ogólnych zasad kieruj¹cych systemem oraz zasad okrelaj¹cych wspó³istnienie poszczególnych elementów (Bertalanffy
1967: 112; por. Stepulak 1995). Pojawiaj¹ siê przy tym powa¿ne trudnoci zwi¹zane
z podjêciem dialogu z innymi osobami, w tym tak¿e z duchowieñstwem parafialnym.
Wszelkie relacje zachodz¹ce pomiêdzy cz³onkami rodziny s¹ okrelane jako
otwarte. Ich uczestnicy bowiem wchodz¹ w bogatsze relacje z otoczeniem zewnêtrznym. Systemy otwarte wymieniaj¹ energiê z otoczeniem, poniewa¿ ich granice s¹
elastyczne. Dziêki temu umo¿liwiaj¹ cz³onkom rodziny uczestniczenie w szerszych
grupach spo³ecznych, takich jak parafia (Stepulak 2007: 113).
Specyfika systemu rodzinnego wobec wspólnoty parafialnej polega na tym, i¿
rodzina jako mniejszy system (podsystem) ze swojej natury jest gotowa na podjêcie
relacji i osobowego dialogu z cz³onkami parafii i jej duchowieñstwem.

3. ZADANIA PARAFII WOBEC RODZIN
Warto w kontekcie tej publikacji zwróciæ szczególn¹ uwagê na duszpasterstwo
rodzin. Istnieje kilka zasadniczych form duszpasterstwa rodzin podejmowanych
przez parafie. Mo¿na zatem wymieniæ takie, jak: nauczanie naturalnych metod planowania rodziny, obrona dziecka poczêtego, tzw. kursy dla narzeczonych, poradnictwo rodzinne, wychowanie dzieci i m³odzie¿y do mi³oci czy te¿ liturgia ¿ycia rodzinnego. Podstawowym zadaniem parafii wobec ma³¿eñstwa i rodziny jest trzyetapowe przygotowanie: dalsze, bli¿sze i bezporednie. Przygotowanie dalsze siêga do
dzieciñstwa i dokonuje siê w ci¹gu okresu szkolnego i katechetycznego. Jednak¿e
powinno siê ono odbywaæ przede wszystkim w rodzinie. Rodzice bowiem maj¹ podstawowe prawo i obowi¹zek do pe³nego, osobowego wychowania swoich dzieci,
w tym równie¿ wychowania religijnego (Mierzwiñski 2006: 740).
Przygotowanie bli¿sze odnosi siê do m³odzie¿y w wieku ponadgminazjalnym.
Jest ono form¹ katechumenatu wiod¹cego do wyboru drogi ¿yciowej. Ma³¿eñstwo
jako trwa³y zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety, podniesiony do godnoci sakramentu, winno byæ ukazywane jako chronologicznie pierwsze i podstawowe powo³anie cz³owieka. Poprzez prze¿ycie wspólnotowe w parafii i rzetelny dialog nale¿y pog³êbiæ wiedzê m³odzie¿y na temat ma³¿eñstwa i rodziny (Mierzwiñski 2006: 740).
Przygotowanie bezporednie skierowane jest do narzeczonych. Elementami tego
przygotowania maj¹ byæ: spotkanie z duszpasterzem przynajmniej trzy miesi¹ce
przed lubem; trzy katechezy przedlubne, obejmuj¹ce teologiê ma³¿eñstwa i rodziny, etykê ¿ycia ma³¿eñskiego; przynajmniej trzy spotkania w poradni ¿ycia rodzinnego, spowied przedlubna, rozmowa dotycz¹ca wiedzy religijnej narzeczonych.
Innym wa¿nym zadaniem parafii wobec rodzin jest poradnictwo rodzinne. Chodzi w tym przypadku o pospieszenie z kompetentn¹ i skuteczn¹ pomoc¹ ma³¿eñ-
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stwom i rodzinom w sytuacji wielu wspó³czesnych zagro¿eñ i wyzwañ wspó³czesnoci. Narzeczonym daj¹ tak¿e szansê zapoznania siê z zasadami odpowiedzialnego rodzicielstwa (Mierzwiñski 2006: 741).
Kolejnym wa¿nym elementem formacji rodzin do zadañ apostolskich jest pomoc w kszta³towaniu ¿ycia religijnego w obrêbie rodziny oraz wsparcie apostolatu
rodziny w wiecie wspó³czesnym. Rodzina ukszta³towana w duchu chrzecijañskim
powinna staæ siê wspólnot¹ ewangelizuj¹c¹ we w³asnym gronie, w najbli¿szym s¹siedztwie, w rodowisku pracy, w Kociele i w pañstwie, a tak¿e w ¿yciu gospodarczym, spo³ecznym i politycznym.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na duszpasterstwo rodzin w sytuacjach szczególnych.
Wymienione przypadki to: bezdzietnoæ, niepe³nosprawnoæ, uzale¿nienia, uci¹¿liwoci zwi¹zane z podesz³ym wiekiem, wdowieñstwem, samotnoci¹ i wypadkami
losowymi. Sytuacje nieprawid³owe to zw³aszcza rodziny rozbite i zwi¹zki niesakramentalne (Mierzwiñski 2006: 741-742).
W powy¿szym kontekcie wydaje siê, i¿ zadania parafii wobec rodzin s¹ cile
ustalone i jasne.

4. RODZINA A DUCHOWIEÑSTWO
W P£ASZCZYNIE ADEKWATNEGO DIALOGU
Dialog realizuje siê na p³aszczynie spotkania osób lub grup spo³ecznych. Ró¿nicuj¹ go natomiast d¹¿enia partnerów do zmaterializowania obranej idei, do konfrontacji i wzajemnej wymiany w³asnych przekonañ czy te¿ do wspó³dzia³ania wed³ug okrelonego programu. Wa¿ne dla analizy struktury dialogu s¹ jego uwarunkowania, a tak¿e jego podstawowe zasady. St¹d te¿ wiadomo, ¿e partnerzy dialogu
poprzez wzajemn¹ wymianê myli, dowiadczeñ i dzia³añ staj¹ siê po czêci wspó³twórcami osi¹gniêæ z uwagi na zgodnoæ pogl¹dów oraz ich jednokierunkow¹ aplikacjê w stosunku do wyznaczonego celu (£ukaszyk 1985: 1259). Tego rodzaju dialog kooperacyjny zawsze pozostaje w cis³ym zwi¹zku z budowaniem systemu oraz
zaprogramowanymi metodami badañ lub dzia³ania. Warto dodaæ, i¿ obowi¹zuje
w nim intelektualna uczciwoæ i obiektywizm, a nade wszystko wyrzeczenie siê jakiegokolwiek nacisku czy te¿ podstêpu w stosunku do wspó³partnerów dialogu.
Uwzglêdniaj¹c psychologiczny punkt odniesienia w dialogu, powy¿sze postawy zawodz¹ w dialogu partnerów reprezentuj¹cych odmienne przekonania wyznaniowe,
religijne czy te¿ wiatopogl¹dowe. W takiej sytuacji bowiem zaanga¿owana jest
wolitywna i emocjonalna sfera osobowoci cz³owieka, akcentuj¹cego sw¹ autonomiê wraz z nieograniczon¹ wolnoci¹, domagaj¹c¹ siê tolerancji.
Natomiast z socjologicznego punktu widzenia na dialog sk³adaj¹ siê trzy komponenty:
 wewnêtrzne uwarunkowania osób lub grup spo³ecznych,
 reprezentowane przez te osoby wartoci,
 rodki przekazywania myli (£ukaszyk 1985: 1259).
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W tym kontekcie postawa partnera dialogu jest uwarunkowana, z jednej strony
osobowociowo i rodowiskowo, co oznacza, ¿e mog¹ nast¹piæ konflikty wynikaj¹ce z otwarcia siê na dialog, a z drugiej  podwiadomie funkcjonuj¹cym egocentryzmem. Istotnym faktorem wp³ywaj¹cym na partnerów dialogu s¹ przyjête przez grupê normy spo³eczne i wzorce kulturowe. Dlatego te¿ na przekonania, które s¹ kulturowym wyznacznikiem postawy partnerów dialogu, sk³adaj¹ siê wartoci, obyczaje
oraz standardy spo³ecznego, moralnego i religijnego postêpowania. Pomocniczym
instrumentem powodzenia dialogu jest jego propagowanie oraz informowanie o jego
przebiegu, a przez to wywieranie wp³ywu na opiniê publiczn¹. Sytuacyjn¹ p³aszczyzn¹ dialogu jest pluralizm teologiczny, wyznaniowy, religijny lub wiatopogl¹dowy,
poniewa¿ wspó³istnienie i wspó³¿ycie ludzie o ró¿nych orientacjach domaga siê wzajemnej wspó³pracy. Dialog w takiej sytuacji staje siê zupe³nie zbêdny w spo³eczeñstwie ideowo monolitycznym, gdy¿ percepcja przyjêtych wartoci przez jednostkê
dokonuje siê niejako automatycznie w przeciwieñstwie do spo³eczeñstwa pluralistycznego (£ukaszyk 1985: 1260).
Mo¿na w tym kontekcie powiedzieæ, ¿e religijny dialog miêdzy rodzin¹ a duchowieñstwem posiada przynajmniej potrójn¹ perspektywê: dogmatyczn¹, ascetyczn¹ oraz psychologiczn¹.
Perspektywa dogmatyczna. Zadaniem Kocio³a nie jest tylko g³oszenie krzy¿a
i zmartwychwstania Jezusa, nie tylko tego, aby ludzie uwzglêdnili w swym ¿yciu
i osobowym rozwoju prawdy religijne chrzecijañstwa, ale to, by wprowadziæ ludzi
w rzeczywistoæ Wcielenia i Odkupienia, bo dziêki temu ludzie s¹ na nowo objêci
ojcowsk¹ mi³oci¹ Boga. W takiej perspektywie rozwój duchowy osoby ludzkiej
i ca³ej rodziny nie jest tylko przyswajaniem nauki g³oszonej przez Koció³, przejmowaniem d³ugiej tradycji, ale tak¿e  a mo¿e przede wszystkim  pozostawaniem w dialogicznych relacjach z osob¹ Chrystusa, który udostêpnia nam w sobie nasze powi¹zanie z Bogiem przez mi³oæ. To powi¹zanie z Bogiem w realnym obszarze osoby
Chrystusa, powi¹zanie wiêc najpierw z Chrystusem czyni nas Kocio³em (Gogacz
1982: 45-46).
Perspektywa ascetyczna. Ascetyka w tym aspekcie oznacza³aby zachêcanie do
nawrócenia, jednak¿e w taki sposób, by stawa³a siê ona skutkiem naszego trwania
w dialogu i relacjach mi³oci, wiary i nadziei, ³¹cz¹cych nas z Bogiem, gdy to trwanie zabezpieczamy przez sw¹ obecnoæ w rzeczywistoci Wcielenia i Odkupienia
dziêki ogarniaj¹cej nas mi³oci Ojca, odzyskanej dla nas przez Chrystusa i wspomaganej przez Ducha wiêtego. Ascetyczna obecnoæ w krzy¿u i zmartwychwstaniu
naszego Pana to wyra¿enie mi³oci i wiernoci Chrystusowi przez oddawanie Mu
w dialogu naszych cierpieñ i przez budowanie nadziei zbawienia na prawdzie
o mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, uprawianego modlitw¹, op³akiwaniem
grzechów i pokut¹, aby utrwali³ na zawsze nasze spotkanie z Trójc¹ wiêt¹ w rzeczywistoci odkupienia (Gogacz 1982: 47).
Perspektywa psychologiczna. Dotyczy ona prze¿ywania, zwi¹zanego z naszym
poznawaniem. Jednak¿e w poznaniu bezporednim, które ma naturê zmys³owo-umy-
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s³ow¹, nigdy nie ujmujemy Boga. Nie oznacza to jednak, ¿e w takim stanie nie mo¿na podj¹æ ¿adnego dialogu. Szczególny jego rodzaj podejmowany jest w poznaniu
mistycznym. Bóg staje siê obecny w osobie ludzkiej, przechodzi w obszar w³adz
duszy. Staje siê wtedy na chwilê, w nieoczekiwany sposób istniej¹cym bezporednio
przedmiotem odbioru (Wojty³a 1972: 167).
Maj¹c na myli dialog religijny, mówimy tak¿e o dialogu zbawczym. Pojêcie
zbawienia nale¿y w tym przypadku rozumieæ szeroko, zarówno w sensie realizacji
wiêtoci osobowej, jak i promocji ludzkiej oraz odnowy porz¹dku doczesnego
w duchu Ewangelii (Wal 2006: 178).
Do struktury dialogu mo¿na by tak¿e zaliczyæ pewne jego zasady. Podstawow¹
zasad¹ dialogu jest poszanowanie godnoci oraz wolnoci osobistej ka¿dej osoby
ludzkiej, pomimo wiatopogl¹dowego pluralizmu, a tak¿e wzajemna tolerancja przy
jednoczesnym d¹¿eniu do wzbogacenia swych pogl¹dów i przekonañ (zob. Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes, Dekret o apostolstwie wieckich Apostolicam actuositatem, Dekret o wolnoci religijnej Dignitatis humanae).
Dialog w kontekcie rozwoju osobowego w rodzinie mo¿na opisaæ na podstawie
wielu dowiadczeñ. Wymienione ni¿ej typy dowiadczeñ dialogicznych s¹ charakterystyczne dla religii:
 Poczucie bojani i czci. Ludzie od pocz¹tku swego istnienia podejmowali dialog z Nieskoñczonym. Dowiadczeniu temu towarzyszy³o poczucie tajemnicy, podziwu, wiêtoci i uwiêcenia.
 Zjednoczenie mistyczne. Mistycy wielu religii mówi¹ o dowiadczeniu jednoci wszechrzeczy. Twierdz¹, ¿e jednoæ mo¿na odnaleæ zarówno w g³êbi w³asnej
duszy, jak i w wiecie przyrody.
 Powinnoæ moralna. Decyzje w kwestiach moralnych wymagaj¹ dialogu
z drug¹ osob¹ i Bogiem. Wi¹¿¹ siê one z podjêciem odpowiedzialnoci i czêsto podporz¹dkowania w³asnych sk³onnoci wartociom wy¿szym. G³os sumienia mo¿e
sk³oniæ cz³owieka do dzia³añ moralnych, nawet pod grob¹ utraty ¿ycia.
 Nawrócenie i pojednanie. W codziennym ¿yciu uznanie winy ze skruch¹ wi¹¿e siê z postaw¹ dialogiczn¹ i mo¿e prowadziæ do odczucia przebaczenia. Osoby,
które nie mog¹ zaakceptowaæ samych siebie, staj¹ siê w niewyt³umaczalny sposób
do tego zdolne. Dzieje siê to za spraw¹ nawrócenia, które zawsze ma dialogiczny
charakter.
 Relacje miêdzy osobami. Niektóre z relacji miêdzy dwiema osobami s¹ charakteryzowane za pomoc¹ takich pojêæ, jak bezporednioæ, bliskoæ, wzajemnoæ,
autentyczny dialog. Martin Buber uwa¿a³, ¿e relacja Ja-Ty implikuje dostêpnoæ,
wra¿liwoæ, otwartoæ, odpowiedzialnoæ. Wyró¿nia j¹ tak¿e niewymuszony charakter i zaanga¿owanie ca³ej osoby. Buber twierdzi³, ¿e mo¿na interpretowaæ potrzeby
bliniego jako wezwanie Bo¿e. Spotkanie i dialog z Ty ludzkim jest jedn¹ z form
spotkania z odwiecznym Ty. Warto przy tym zdawaæ sobie sprawê z tego, i¿ Bóg
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przemawia do nas za porednictwem zdarzeñ. Dwiêkami, z jakich sk³ada siê ta
mowa, s¹ zdarzenia z powszedniego ¿ycia cz³owieka. Ze swej strony cz³owiek odpowiada równie¿ mow¹ swojego ¿ycia, odpowiada swymi uczynkami. Zdarzenia
z codziennoci mog¹ byæ wiêc interpretowane jako dialog osobowy z Bogiem (Buber 1937; ten¿e 1947).
 Kluczowe wydarzenia historyczne. Obok jednostkowych dowiadczeñ istniej¹
równie¿ dowiadczenia ca³ych spo³ecznoci, powstaj¹ce jako swoisty dialog wobec
wydarzeñ historycznych.
Wspó³czesny dialog chrzecijanina z Bogiem rozgrywa siê na p³aszczynie doczesnego zaanga¿owania, które p³ynie z przekonania o wartoci spraw doczesnych.
Ludzkie ¿ycie i zdrowie somatyczne i psychiczne, wszechstronny rozwój cz³owieka,
wszystko od najbardziej codziennych, znikomych spraw do niezwyk³ych, brzemiennych w skutki ludzkich osi¹gniêæ, posiada autentyczn¹ wartoæ, której lekcewa¿enie
oznacza³oby lekcewa¿enie Boga  Stwórcy i Zbawiciela wiata i cz³owieka (Zuberbier 1979: 314-315).
Powy¿sze refleksje teoretyczne pozwalaj¹ nam zwróciæ szczególn¹ uwagê na
specyfikê dialogu rozgrywaj¹cego siê pomiêdzy systemem rodzinnym a duchowieñstwem parafialnym.

5. TRUDNOCI W DIALOGU MIÊDZY SYSTEMEM RODZINNYM
A DUCHOWIEÑSTWEM
Codzienna praktyka pokazuje nam wprawdzie przypadki adekwatnego dialogu,
jednak¿e zauwa¿a siê wiele powa¿nych przeszkód w tym obszarze kontaktów. Mo¿na bowiem zaobserwowaæ pewne trudnoci w adekwatnym podjêciu i prowadzeniu
dialogu. Pierwsz¹ przeszkod¹ jest dyferencjalizm. Nastêpuje to wtedy, kiedy cz³onkowie systemu rodzinnego operuj¹ zwykle tak niespójnymi pojêciami i tak ró¿ne s¹
ich oczekiwania zwi¹zane z dialogiem, ¿e ju¿ na starcie skazuj¹ siebie na pora¿kê,
bo ka¿dy z nich chce przez dialog osi¹gn¹æ zupe³nie inne cele. W takim kontekcie
trudno o autentyczne spotkanie i rzetelny dialog (Wal 2006: 179). Objawia siê to
zwykle przyjmowaniem postaw roszczeniowych przez rodziców, a tak¿e ich dzieci.
Staraj¹ siê oni przez to zdominowaæ dialog z duchowieñstwem, a nawet do takiego
dialogu nie dopuszczaæ1.
Przyk³adem tego mo¿e byæ konflikt w jednej z podlubelskich parafii, w który to zaanga¿owa³a siê pewna grupa parafian. Postanowili oni sprzeciwiæ siê w³adzy kocielnej i nie zgodziæ siê
na odejcie dotychczasowego proboszcza i przyjêcie nowego. W dalszej konsekwencji ludzie ci nie
chcieli podj¹æ dialogu z w³adz¹ kocieln¹ ani z nowym proboszczem. Ich ¿¹dania nie tylko ¿e by³y
dalekie od kompromisu, ale zatraci³y cechy jakiegokolwiek dialogu, bazuj¹c jedynie na grupowym,
wybitnie roszczeniowym monologu. Pozostali cz³onkowie parafii mieli zupe³ni inny pogl¹d na tê
sam¹ sprawê, a nawet cz³onkowie rodzin pozostali ze sob¹ w konflikcie interesów.
1
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Dla adekwatnego prowadzenia dialogu niezbêdne s¹ konkretne dyspozycje moralne, takie jak: uczciwoæ, szczeroæ, prawdomównoæ, cierpliwoæ, roztropnoæ,
rzetelnoæ, delikatnoæ. Rodzina nie podejmuj¹c ascezy i pracy nad sob¹, nie mo¿e
spe³niæ podstawowych wymagañ moralnych, jakie jego uczestnikom stawia dialog.
J. Wal uwa¿a, i¿ ludzkie ograniczenia dotycz¹ nie tylko sfery moralnej, ale odnosz¹ siê tak¿e do pewnych u³omnoci intelektualnych (dogmatyzm, relatywizm)
oraz emocjonalnych (niemia³oæ, podejrzliwoæ, nieufnoæ). Razem mog¹ stanowiæ
powa¿ne utrudnienie w dialogu (Wal 2006: 179). Bardzo czêsto zaburzenia w relacji
rodzina  duchowieñstwo parafialne powstaj¹ na bazie niedomogów w sferze moralnej rodziny. Cz³onkowie zaburzonego czy dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego
nie s¹ w stanie b¹d nie chc¹ zaakceptowaæ nauki Kocio³a w sferze etycznej i moralnej. Chc¹ byæ wprawdzie katolikami, ale na zasadach ustanowionych przez siebie. Domagaj¹ siê na przyk³ad pozwolenia na sakrament ma³¿eñstwa, ale nie chc¹
ochrzciæ w³asnych dzieci, twierdz¹c, ¿e to one, kiedy dorosn¹, zadecyduj¹ czy przyj¹æ ten sakrament. S¹ te¿ takie rodziny katolickie, w których preferuje siê liberalnopermisywny model wychowania seksualnego. W zwi¹zku z tym akceptuje siê antykoncepcjê i aborcjê, nie widz¹c w tym jakiej sprzecznoci z nauk¹ Kocio³a. Czêsto
stosuj¹ swoisty szanta¿: je¿eli ksi¹dz nie zaakceptuje ich pogl¹dów, to odejd¹ z parafii i z Kocio³a.
Papie¿ Pawe³ VI za przeszkody w podejmowaniu dialogu (równie¿ miêdzy
cz³onkami systemu rodzinnego a duchowieñstwem parafialnym) uwa¿a irenizm
i synkretyzm (Ecclesiam suam, Encyklika Paw³a VI o Kociele, 6 VIII 1964, nr 88).
Irenizm polega na tym, ¿e by nie uraziæ partnera, nie podejmuje siê dialogu w sprawach istotnych i trudnych, lecz jedynie drugorzêdnych i zastêpczych. Synkretyzm
za wi¹¿e siê z minimalizmem ¿yciowym. Poprzestaje siê tutaj na powierzchownej
zgodnoci, nie docieraj¹c do sedna prawdy. Osi¹gniêta w ten sposób jednoæ jest
powierzchowna i pozorna (Ecclesiam suam, Encyklika Paw³a VI o Kociele, 6 VIII
1964, nr 88).
Bardzo czêsto jest to dialog niedojrza³y. Proboszcz prowadz¹cy prace budowlane lub remontowe wchodzi w dialog z rodzinami, nie zwracaj¹c uwagi na ich stan
religijny i moralny. Rodziny takie dysponuj¹ bowiem du¿ymi mo¿liwociami finansowymi, bywaj¹ sponsorami kosztownych prac przy parafii. W takiej sytuacji duchowni uciekaj¹ przed dra¿liwymi tematami, poniewa¿ nie chc¹ takich sponsorów
straciæ. Prowadzony dialog nie ma zatem charakteru religijnego (zbawczego), ale
posiada wy³¹cznie charakter doczesny. Nie mo¿na tak¿e w tym wypadku mówiæ
o dialogu autentycznym.
Inn¹ przeszkod¹ w dialogu mo¿e byæ neognostycyzm. Przejawia siê to w absolutyzacji dialogu i przekonaniu, ¿e za pomoc¹ dialogu uda siê rozwi¹zaæ wszystkie
problemy. Niebezpieczny dla dialogu mo¿e te¿ byæ werbalizm. Werbalizm oznacza
wypowied odznaczaj¹ca siê nadmiarem formy i brakiem treci, frazes bez znaczenia lub z jego nik³ym ladem. Werbalizm mo¿na tak¿e rozumieæ jako akt wyra¿enia
siebie za pomoc¹ s³ów b¹d te¿ wielomównoæ (Reber 2000: 817). Zdarza siê, ¿e
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tego rodzaju dialog podejmowany jest przez poszczególnych cz³onków systemu rodzinnego z duchownymi w parafii. Dotyczy to m.in. kwestii zwi¹zanych z obrzêdami liturgicznymi, a nawet przy okazji przyjmowania sakramentów, np. Pierwsza Komunia wiêta dziecka, chrzest, bierzmowanie, sakrament ma³¿eñstwa oraz takich obrzêdów, jak pogrzeb cz³onka rodziny.
Werbalizm nie wa¿y s³ów, nie przywi¹zuje do nich specjalnego znaczenia, co w konsekwencji prowadzi do zaniku szacunku dla prawdy, a tak¿e nies³ownoci, sprawiaj¹cej, ¿e
partnerowi nie mo¿na ufaæ (Reber 2000: 817).

Sporód pozosta³ych zagro¿eñ dialogu rodziny z duchowieñstwem w parafii
mo¿na wskazaæ na instrumentalizm. Jest on urzeczowieniem partnera dialogu i chêci pos³ugiwania siê nim dla realizacji w³asnych ukrytych celów. B³êdy w tym obszarze pope³niane s¹ przez obie strony dialogu, zdarza siê bowiem, i¿ cz³onkowie
rodziny traktuj¹ instrumentalnie kap³anów, jako tylko zwyk³ych urzêdników, wiadczeniodawców, ale bywa i tak, ¿e duchowni traktuj¹ instrumentalnie cz³onków rodziny. W grê wchodziæ mo¿e rutyna b¹d te¿ syndrom wypalenia zawodowego duchownych, przed którym nale¿y siê wczeniej broniæ.
Niebezpieczny jest tak¿e utylitaryzm, który okrela siê poprzez szukanie w³asnych korzyci, a nie ubogacanie siê wszystkich uczestników dialogu (Reber 2000:
817). W tym przypadku obie strony dialogu mog¹ zapominaæ o tym, co jest fundamentalnych celem dialogu religijnego. Dialog pomiêdzy cz³onkami rodziny i duchownymi ma bowiem dotyczyæ wspólnego zbawienia, a nie realizacji w³asnych,
prywatnych celów o charakterze doczesnym.
W dialogu mo¿e pojawiæ siê te¿ spektakularyzm. Ma on miejsce wtedy, kiedy
nastêpuje nag³anianie spraw. Efektem tego jest to, ¿e w dialogu zaczyna liczyæ siê
uznanie i zwyciêstwo, a nie wiernoæ i s³u¿ba prawdzie. Mo¿na podkrelaæ zaradnoæ rodzin czy duszpasterzy niekonieczne w zgodnoci z zasadami ewangelicznymi. Wi¹¿e siê to te¿ z nag³anianymi akcjami, którym towarzyszy czêsto dobry cel,
ale kosztem dobra obiektywnego i obiektywnej prawdy. Warto te¿ wspomnieæ o ludyzmie2, bowiem niektórzy ludzie posiadaj¹ zabawow¹ mentalnoæ i ci¹gle goni¹ za
rozrywk¹.
Tak¿e dialog mog¹ potraktowaæ jako rozrywkê, a nie ¿mudny, twórczy wysi³ek zbli¿aj¹cy cz³owieka do prawdy i pozwalaj¹cy mu wspó³tworzyæ dobro wspólne. Dla takich ludzi wa¿niejszy jest sam proces dialogowy ni¿ jego rezultaty. Aby unikn¹æ dodatkowych
utrudnieñ w dialogu, nale¿y pamiêtaæ, ¿e w dialogu nale¿y szukaæ prawdy, a nie forsowaæ tylko w³asne racje. Nie wolno przesadzaæ z gotowoci¹ do kompromisów. Istniej¹
bowiem granice kompromisu. Nie mo¿e byæ kompromisu w zakresie wartoci podstawowych: prawdy, dobra i piêkna (Wal 2006: 180).

2
Ludyzm (³ac. ludus = gra, zabawa). W psychologicznym rozumieniu oznacza to sk³onnoæ
do bawienia siê, do zabaw, odczuwanie potrzeby rozrywki.
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Zdarza siê, ¿e w wielu parafiach wierni traktuj¹ obrzêdy religijne jako okazjê do
zabawy, towarzyskich spotkañ, podejmowania o¿ywionego dialogu nawet w czasie
sprawowanej Mszy wiêtej. Tego rodzaju ludyczny dialog podejmowany jest
w czasie zawierania sakramentu ma³¿eñstwie, kiedy to kap³an i szafarze sakramentu
(m³oda para) z humorem i beztrosk¹ tworz¹ wietny spektakl, aby przypodobaæ
siê m³odej parze i pozosta³ym uczestnikom, zapominaj¹c o wiêtoci miejsca i chwili oraz o obecnoci samego Boga.
Wymienione powy¿ej trudnoci we w³aciwym prowadzeniu dialogu miêdzy
rodzin¹ a duchowieñstwem stanowi¹ jedynie wycinek ca³ego obszaru problemów
zwi¹zanych z procesem dialogu.

6. DIALOG DUCHOWIEÑSTWA Z RODZIN¥
W LISTACH PAPIESKICH DO KAP£ANÓW
Wiele propozycji dla kap³anów w kontekcie dialogu z cz³onkami rodzin mo¿na
odnaleæ w licie Benedykta XVI do kap³anów na Rok Kap³añski. Znamienne s¹
zatem s³owa odwo³uj¹ce siê do postaci wiêtego proboszcza Jana Marii Vianneya:
Jego przyk³ad sk³ania mnie do uwydatnienia przestrzeni wspó³pracy, które nale¿y coraz
bardziej rozszerzaæ na wiernych wieckich. Prezbiterzy tworz¹ z nimi jeden lud kap³añski i poród nich siê znajduj¹ na mocy swego kap³añstwa s³u¿ebnego, by prowadzili
wszystkich do zjednoczenia w mi³oci, mi³oci¹ bratersk¹ nawzajem siê mi³uj¹c, w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzaj¹c (Rz 12,10). W tym kontekcie trzeba przypomnieæ ¿arliwe wezwanie, jakie II Sobór Watykañski kieruje do prezbiterów, zachêcaj¹c
ich, by szczerze uznawali i popierali godnoæ wieckich i w³aciwy im udzia³ w pos³annictwie Kocio³a ( ) oraz by chêtnie s³uchali wieckich, rozpatruj¹c po bratersku ich
pragnienia i uznaj¹c ich dowiadczenie i kompetencjê w ró¿nych dziedzinach ludzkiego
dzia³ania, by razem z nimi mogli rozpoznaæ znaki czasów.

Najlepszym sposobem wejcia w dialog z pojedynczymi osobami i ca³ymi rodzinami jest dawanie przez kap³anów autentycznego wiadectwa, o czym przypomina Benedykt XVI:
Przebywaj¹c d³ugo w kociele przed tabernakulum wierni zaczêli go naladowaæ, udaj¹c
siê tam, by nawiedziæ Jezusa. Byli równoczenie pewni, ¿e spotkaj¹ tam swego proboszcza, gotowego ich wys³uchaæ i udzieliæ rozgrzeszenia. Póniej narasta³ t³um penitentów
przybywaj¹cych z ca³ej Francji. Przetrzymywali go w konfesjonale a¿ do 16 godzin dziennie. Mówiono wówczas, ¿e Ars sta³o siê wielkim szpitalem dusz. Uzyskiwana przez
niego ³aska (by nawracali siê grzesznicy) by³a tak mocna, ¿e wybiega³a, by ich szukaæ
nie daj¹c im chwili wytchnienia!  powiada pierwszy biograf. Nie inaczej odczuwa³ to
wiêty Proboszcz, gdy mówi³: To nie grzesznik powraca do Boga, by prosiæ Go o przebaczenie, lecz sam Bóg, który biegnie za grzesznikiem i sprawia, ¿e zwraca siê on do
Niego. Ów dobry Zbawiciel jest tak pe³en mi³oci, ¿e wszêdzie nas szuka.
Wszyscy my, kap³ani powinnimy odczuwaæ, ¿e osobicie dotycz¹ nas te s³owa, które umieszcza³ w ustach Chrystusa: Polecê moim szafarzom, ¿eby g³osili grzesznikom,
¿e jestem gotów zawsze ich przyj¹æ, ¿e moje mi³osierdzie jest nieskoñczone.
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Jan Pawe³ II w Licie do kap³anów pt. Kap³añstwo s³u¿ebne z 1979 roku wyranie podkrela, i¿ kap³an jest darem Chrystusa dla wspólnoty. Tak rozumiane kap³añstwo stanowi odpowiedni¹ podstawê do podejmowania dialogu z wiernymi. Oznacza ono bowiem niepodzielnoæ ¿ycia i s³u¿by.
Ta w³anie niepodzielnoæ stanowi najg³êbiej o naszej kap³añskiej to¿samoci. W niej
wyra¿a siê równoczenie nasza wielka godnoæ  i proporcjonalna do tej godnoci dyspozycyjnoæ: pokorna gotowoæ odbierania darów Ducha wiêtego i obdarowywania
innych owocami mi³oci i pokoju  obdarowywania ich t¹ pewnoci¹ wiary, z której
p³ynie g³êbokie poczucie sensu ludzkiego bytowania oraz umiejêtnoæ wprowadzania ³adu
moralnego w ¿ycie osób i ludzkich rodowisk (Jan Pawe³ II 1979, nr 5).

W Licie do kap³anów pt. Spotykamy siê dzisiaj z 1994 roku Jan Pawe³ II nawi¹zuje tak¿e do listu do rodzin. List do rodzin by³ nie tylko traktatem doktrynalnym, ale nade wszystko przygotowaniem kap³anów do modlitwy z rodzinami i za
rodziny.
Ile¿ rodzin na wiecie naprawdê siê modli! Modl¹ siê dzieci, do których na pierwszym
miejscu nale¿y królestwo niebieskie (por. Mt 18, 2-5), a ze wzglêdu na dzieci modl¹ siê
nie tylko ich matki, ale tak¿e ich ojcowie, powracaj¹c do praktyki modlitwy, od której
byli dalecy ( ) Niech nad tym czuwaj¹ wszyscy duszpasterze, zw³aszcza wszystkie instancje odpowiedzialne za duszpasterstwo rodzin w ca³ym Kociele (Jan Pawe³ II 1994,
nr 2).

W kolejnym Licie do kap³anów pt. Przypatrzmy siê, bracia, powo³aniu naszemu z 1996 roku Jan Pawe³ II stawia tezê, i¿ kap³an towarzyszy wiernym ku pe³ni
¿ycia w Bogu. Szczególn¹ role odgrywa tutaj dialog z poszczególnymi cz³onkami
systemu rodzinnego.
Trzeba, a¿eby kap³an by³ szczególnie blisko m³odych, którzy w tym okresie ¿ycia bardzo
czêsto zwracaj¹ siê do niego, szukaj¹ u niego rady, oparcia i modlitwy, rozs¹dnego towarzyszenia powo³aniu. W ten sposób kap³an mo¿e stwierdziæ, jak bardzo jego powo³anie
jest otwarte ku ludziom. Poprzez m³odych spotyka siê z przysz³ymi ojcami i matkami
rodzin, z osobami, które w przysz³oci pracowaæ bêd¹ w ró¿nych zawodach lub które
dziêki w³asnym zdolnociom bêd¹ wnosiæ wk³ad w budowê spo³eczeñstwa jutra. Przez
jego serce kap³añskie przechodzi ka¿de z tych powo³añ i ka¿de z nich objawia siê jako
szczególna droga, na której Bóg kieruje ludmi i prowadzi ich na spotkanie z sob¹ (Jan
Pawe³ II 1996, nr 7).

W Licie do kap³anów pt. „Abba, Ojcze!” z 1999 roku Jan Pawe³ II zwraca szczególn¹ uwagê na potrzebê modlitwy wspólnotowej jako przejaw kompetentnego dialogu duchowieñstwa z wiernymi.
Liturgia eucharystyczna jest w najpe³niejszym sensie szko³¹ chrzecijañskiej modlitwy
dla wspólnoty. Msza w. to jakby pocz¹tek ró¿norakich dróg zdrowej pedagogii ducha.
Wyró¿nia siê wród nich adoracja Najwiêtszego Sakramentu, która jest naturalnym
przed³u¿eniem celebracji ( ) W tej w³anie perspektywie pragnê zachêciæ ka¿dego kap³ana, aby z ufnoci¹ i odwag¹ spe³nia³ swoje zadania przewodnika, wskazuj¹cego wspól-
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nocie drogê prawdziwej modlitwy chrzecijañskiej. Od tego zadania nie wolno mu siê
uchyliæ, chocia¿ przeszkody, jakie stawia zsekularyzowana mentalnoæ, mog¹ j¹ czasami
bardzo utrudniaæ (Jan Pawe³ II 1999, nr 6).

Bardzo wa¿ne miejsce, zdaniem Jana Paw³a II, w poprawieniu relacji kap³an 
uczestnik systemu rodzinnego, odgrywa Sakrament Pokuty.
Wiarê w mo¿liwoæ o¿ywienia praktyki tego sakramentu przywraca nam nie tylko fakt,
¿e w wielu rodowiskach spo³ecznych ujawnia siê  mimo licznych sprzecznoci  nowy
g³ód ¿ycia duchowego, ale tak¿e i to, ¿e wiele osób odczuwa dzi ¿yw¹ potrzebê kontaktów miêdzyludzkich, co jest reakcj¹ na anonimowoæ spo³eczeñstwa masowego, które
czêsto skazuje ludzi na wewnêtrzne odosobnienie, choæ zarazem wci¹ga w wir relacji
u¿ytkowych ( ) dobrze prze¿yty Sakrament Pokuty odgrywa z pewnoci¹ tak¿e rolê
humanizuj¹c¹, która cile ³¹czy siê z jego pierwszoplanowym znaczeniem, jakim jest
w³anie pojednanie cz³owieka z Bogiem i Kocio³em (Jan Pawe³ II 2001, nr 13).

W ostatnim licie do kap³anów pt. To czyñcie na moja pami¹tkê z 2005 roku
Ojciec wiêty pisa³ o istnieniu kap³ana, które ma byæ darowane wspólnocie.
Nie mo¿na powtarzaæ s³ów konsekracji bez poczucia, ¿e jestemy w³¹czeni w ten duchowy nurt. W pewnym sensie kap³an powinien uczyæ siê wypowiadaæ je równie¿ w odniesieniu do siebie, w prawdzie i z wielkodusznoci¹: bierzcie i jedzcie. Jego ¿ycie bowiem ma sens, jeli potrafi on uczyniæ z siebie dar, oddaj¹c siê do dyspozycji wspólnoty
s³u¿¹c ka¿demu, kto jest w potrzebie (Jan Pawe³ II 2005, nr 3).

W powy¿szych papieskich listach widaæ ogromne zatroskanie o kap³anów, którzy podejmuj¹ zaszczytn¹, a równoczenie nies³ychanie odpowiedzialna misjê podejmowania wszechstronnego dialogu z wiernymi, cz³onkami systemu rodzinnego.

7. RODZINA W DIALOGU Z DUCHOWIEÑSTWEM W PARAFII
Wspólnota rodzinna jest nie tylko podstawowym systemem ¿ycia spo³ecznego,
ale stanowi tak¿e fundament dla ¿ycia religijnego we wspólnocie parafialnej. W tym
kontekcie bardzo istotnym problemem wydaje siê byæ aktywne zaanga¿owanie rodziny w parafii poprzez podjêcie dialogu z innymi rodzinami, a tak¿e duchowieñstwem parafialnym. W niniejszej prezentacji zosta³y poruszone niektóre tylko aspekty dialogu miêdzy rodzin¹ a duchowieñstwem. Na pocz¹tku zosta³o przedstawione
i poddane analizie pojêcie parafii, a potem ukazana zosta³a specyfika systemu rodzinnego w odniesieniu do parafii. Specyfika rodziny ró¿ni siê od systemu rodzinnego nie tylko liczb¹ cz³onków, ale przede wszystkim w³aciwociami systemowymi.
Parafia bowiem jest systemem otwartym, bardziej nara¿onym na zagro¿enia ni¿ adekwatnie funkcjonuj¹ca rodzina. Istotne znaczenie dla wspólnego dialogu rodziny
z duchowieñstwem ma jakoæ i zaanga¿owanie duchownych w duszpasterstwo rodzin. Dlatego tez zosta³y ukazane podstawowe zadania parafii wobec rodzin. Ciekaw¹ propozycj¹, szczególnie dla kap³anów, by³ list Benedykta XVI na Rok Kap³añski
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oraz listy do kap³anów Jana Paw³a II. Ca³oæ prezentacji zamyka siê refleksj¹ naukow¹ nad adekwatnym i zaburzonym dialogiem pomiêdzy systemem rodzinnym
a duchowieñstwem parafialnym.

LITERATURA
Benedykt XVI (2009). List do kap³anów na Rok Kap³añski. Watykan.
Bertalanffy L.v. (1967). Robots, Men and Minds. New York: Harper.
Buber M. (1937). I and You. New York.
Buber M. (1947). Between man and man. New York.
Gogacz M. (1982). Pedagogika chrzecijañstwa jako religii krzy¿a i zmartwychwstania.
Communio, nr 5, (11), rok II.
Jan Pawe³ II (1979). List do kap³anów, Kap³añstwo s³u¿ebne. Watykan.
Jan Pawe³ II (1994). List do kap³anów, Spotykamy siê dzisiaj. Watykan.
Jan Pawe³ II (1996). List do kap³anów, Przypatrzmy siê, bracia, powo³aniu naszemu. Watykan.
Jan Pawe³ II (1999). List do kap³anów, Abba, Ojcze!. Watykan.
Jan Pawe³ II (2001). List do kap³anów, Tajemnica wielkiej mi³oci Watykan.
Jan Pawe³ II (2005). List do kap³anów, To czyñcie na moj¹ pami¹tkê. Watykan.
Kamiñski, R. (2006). Parafia. W: R. Kamiñski (red.), Leksykon teologii pastoralnej. Lublin.
Kamiñski, R. (2007). Dzia³alnoæ zbawcza Kocio³a w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin.
Kodeks Prawa Kanonicznego (1984). Poznañ: Pallottinum.
£ukaszyk, R. (1985). Dialog. W: Encyklopedia katolicka, t. 3. Lublin.
Mierzwiñski, B. (2006). Rodzin duszpasterstwo. W: R. Kamiñski (red.), Leksykon teologii
pastoralnej. Lublin.
Pawe³ VI (1964). Ecclesiam suam. Encyklika Paw³a VI o Kociele. Watykan.
Reber, A. S. (2000). S³ownik psychologii. Warszawa.
Sidor, B. (2005). Psychospo³eczne aspekty funkcjonowania m³odzie¿y maj¹cej rodzeñstwo
z niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹. Lublin.
Stepulak, M. (1995). Podejcie systemowe we wspó³czesnej psychologii polskiej. Lublin.
Stepulak, M. (2007). Relacyjnoæ systemu rodzinnego. Roczniki Teologiczne, z. 10.
Wal, J. (2006). Dialog. W: R. Kamiñski (red.), Leksykon teologii pastoralnej. Lublin.
Wojty³a, K. (1972). U podstaw odnowy  stadium o realizacji Vaticanum II. Kraków.
Zuberbier, A. (1979). Wierzê. Katowice.

STRESZCZENIE
Wspólnota rodzinna jest nie tylko podstawowym systemem ¿ycia spo³ecznego, ale tak¿e stanowi fundament dla ¿ycia religijnego we wspólnocie parafialnej. W tym kontekcie bardzo istotnym problemem wydaje siê byæ aktywne zaanga¿owanie rodziny w parafii poprzez podjêcie dialogu z innymi rodzinami, a tak¿e duchowieñstwem parafialnym. W niniejszej prezentacji zosta³y
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poruszone niektóre tylko aspekty dialogu miêdzy rodzin¹ a duchowieñstwem. Na pocz¹tku zosta³o
przedstawione i poddane analizie pojêcie parafii, a potem ukazana zosta³a specyfika systemu rodzinnego w odniesieniu do parafii. Specyfika parafii ró¿ni siê od systemu rodzinnego nie tylko liczb¹ cz³onków, ale przede wszystkim w³aciwociami systemowymi. Parafia bowiem jest systemem
otwartym, bardziej nara¿onym na zagro¿enia ni¿ adekwatnie funkcjonuj¹ca rodzina. Istotne znaczenie dla wspólnego dialogu rodziny z duchowieñstwem ma jakoæ i zaanga¿owanie duchownych
w duszpasterstwo rodzin. Dlatego te¿ zosta³y ukazane podstawowe zadania parafii wobec rodzin. Ciekaw¹ propozycj¹, szczególnie dla kap³anów, by³ list Benedykta XVI na Rok Kap³añski oraz listy do
kap³anów Jana Paw³a II. Ca³oæ prezentacji zamyka siê refleksj¹ naukow¹ nad adekwatnym i zaburzonym dialogiem pomiêdzy systemem rodzinnym a duchowieñstwem parafialnym.

S³owa kluczowe
parafia, system rodzinny, duchowieñstwo, dialog, zaburzenia dialogu

ZUSAMENFASSUNG
Die Familie im Gespräch mit dem Klerus in der Pfarrei
Die Familiengemeinschaft ist nicht nur das Grundsystem des gesellschaftlichen Lebens,
sondern auch das Fundament des religiösen Lebens in der Pfarrgemeinschaft. In diesem
Zusammenhang scheint das aktive Wirken der Familie in der Pfarrei durch das Gespräch sowohl
mit anderen Familien als auch mit der pfarrlichen Geistlichkeit ein großes Problem zu sein. In der
vorliegenden Darstellung sind nur einige Aspekte des Dialogs zwischen Familie und Geistlichkeit
angesprochen worden. Am Anfang wurde der Begriff „Pfarrei” vorgestellt und einer Analyse
unterzogen. Danach wurde die Eigenart des Familiensystems in Beziehung zur Pfarrei gezeigt. Die
Eigenart der Pfarrei unterscheidet sich von dem Familiensystem nicht nur durch die Zahl ihrer
Mitglieder, sondern vor allem durch die Systemeigenschaften. Die Pfarrei ist nämlich ein offenes
System, das mehr den Bedrohungen ausgesetzt ist, als die demetsprechend funktionierende Familie.
Die wesentliche Bedeutung für das gemeinsame Gespräch der Familie mit der Geistlichkeit hat
dessen Qualität (das „wie” des Gespräches) und das Engagement der Geistlichen in der Familienseelsorge. Deshalb wurden auch die grundsätzlichen Aufgaben einer Pfarrei in Bezug zu Familien
dargelegt. Ein interessantes Angebot, besonders für Priester, war der Brief von Benedikt XVI. zum
Jahr der Priester und die Briefe an die Priester von Johannes Paul II. Die ganze Darstellung beschließt eine wissenschaftliche Betrachtung über den rechten und zerstörten Dialog zwischen dem
Familiensystem und der pfarrlichen Geistlichkeit.

Schlüsselwörter
die Pfarrei, das Familiensystem, die Geistlichkeit, das Gespräch, die Störungen des Dialogs
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Rola parafii w ¿yciu wiejskich spo³ecznoci lokalnych
The role of the parish in the life of rural local communites

WPROWADZENIE
Specyfika wiejskiej spo³ecznoci lokalnej odnosi siê do wielu obszarów ¿ycia
spo³eczno-gospodarczego. Koció³ w wiadomoci tradycyjnej ludnoci wiejskiej stanowi³ najwa¿niejsz¹ instytucjê, a sfera sacrum przenika³a siê ze sfer¹ profanum. We
wspó³czesnych realiach rola Kocio³a katolickiego zmienia siê. Parafia jako wspólnota religijna powinna dostosowaæ siê do oczekiwañ spo³eczeñstwa, które cechuje
konsumpcjonizm, konsumeryzm i ¿ycie zgodne ze wzorami kultury masowej. Czy
parafia jest przygotowana na to, aby spe³niæ te oczekiwania? Czy osoby wieckie
oczekuj¹ i s¹ gotowe do podejmowania wspó³pracy z ksiê¿mi? W spo³eczeñstwie
obywatelskim, postrzeganym jako sfera zorganizowanej aktywnoci spo³ecznej,
w ramach ró¿nych organizacji, stowarzyszeñ, pojawia siê nowa przestrzeñ dla wspó³czesnej parafii. Dialog, wspó³praca duchownych ze wieckimi mog¹ byæ szerzej realizowane za porednictwem ró¿nych instytucji, w powstawanie których zaanga¿owani byliby zarówno ksiê¿a, jak i parafianie.

1. DEFINICJE PARAFII
W prawie kocielnym parafia definiowana jest jako oddzielona czêæ terytoriumdiecezji z w³asnym kocio³em, z przydzielon¹ ludnoci¹ i z w³asnym kap³anem, który z nakazu biskupa sprawuje tam duszpasterstwo. W ujêciu teologicznym natomiast
stanowi cz¹stkê Kocio³a diecezjalnego, w której urzeczywistnia siê Koció³ powszechny jako osobowa i nadprzyrodzona wspólnota wiary, nadziei i mi³oci. W ujêciu socjologicznym parafia to grupa (spo³ecznoæ) religijna skoncentrowana wokó³
wi¹tyni, kap³ana (jako przywódcy), wspólnych przekonañ i kultu (zw³aszcza kultu
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eucharystycznego), w której zachodz¹ stycznoci formalne (administracyjne), osobowe i funkcjonalne (us³ugi duszpasterskie, apostolstwo); stanowi¹ca podstawowy
element struktury Kocio³a. Parafia  jak uczy Kodeks Prawa Kanonicznego  jest
okrelon¹ wspólnot¹ wiernych, utworzon¹ na sposób sta³y w Kociele partykularnym, nad któr¹ pastersk¹ pieczê, pod w³adz¹ biskupa diecezjalnego, powierza siê
proboszczowi, jako jej w³asnemu pasterzowi (kan. 515). I dalej: Z zasady ogólnej
parafia powinna byæ terytorialna, a wiêc obejmuj¹ca wszystkich wiernych okrelonego terytorium (kan. 518). Rolê parafii dowartociowa³ Sobór Watykañski II: jest
ona jednoczenie wspólnot¹ i organizacj¹. Teoretycznie przynajmniej parafia jest
podstawow¹ struktur¹ chrzecijañsk¹, najmniejsz¹ pastoraln¹ jednostk¹ Kocio³a
i zwyczajnym miejscem wzrostu ¿ycia chrzecijañskiego (Mi³ka 2008).
Mo¿na wyró¿niæ wiele modeli parafii; ogólnie rzecz bior¹c dzielimy je na wiejskie i wielkomiejskie. Wiejski typ parafii jako wspólnoty lokalnej cechuje:





wystêpowanie wiêzi osobowych  wszyscy znaj¹ siê osobicie,
w³adza i autorytet proboszcza,
silna kontrola spo³eczna,
znaczenie religii, która pe³ni rolê integracyjn¹.

Parafie wielkomiejskie wyró¿nia:
 raczej stowarzyszeniowy typ struktury spo³ecznej,
 cz³onkowie nie tworz¹ wspólnoty personalnej,
 stycznoci spo³eczne s¹ rzeczowe, przelotne, powierzchowne i anonimowe,
 tolerancja dla odmiennych zachowañ sprzyja desakralizacji ¿ycia,
 rola parafii sprowadza siê do us³ug zaspokajaj¹cych potrzeby religijne cz³owieka,
 w miejsce zanikaj¹cej przynale¿noci do danej parafii rozwija siê poczucie
zwi¹zku z ca³ym Kocio³em,
 sprzyjanie religijnoci elitarnej.
Z socjologicznego punktu widzenia na problemy wspó³czesnej parafii wp³ynê³y
przede wszystkim: rozwój cywilizacji wspó³czesnej (urbanizacja), uprzemys³owienie (industrializacja), rodki masowego przekazu lansuj¹ce laicystyczne motywacje
i postawy (Pawlak 1989: 305-307).
Autonomiczny charakter parafii jest dodatkowo wzmacniany przez Konkordat,
który nadaje osobowoæ prawn¹ instytucjom kocielnym, wród których znajduje siê
parafia. Status osoby prawnej daje ka¿dej parafii w Polsce rozleg³e mo¿liwoci prowadzenia samodzielnej dzia³alnoci, tak jak w przypadku stowarzyszeñ. Z prawnego
punktu widzenia parafia ma tak¿e du¿e mo¿liwoci prowadzenia aktywnoci ekonomicznej, co wynika z bardzo korzystnych dla Kocio³a przepisów Konkordatu, które
zapewniaj¹ kocielnym osobom prawnym znacz¹ce przywileje podatkowe (m.in.
mo¿liwoæ odpisywania od podatku darowizn na cele kocielne, brak opodatkowania dochodów z tzw. tacy).
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Usytuowanie instytucjonalne parafii w Kociele i w pañstwie nak³ada na ni¹ szereg wymagañ zwi¹zanych przede wszystkim z funkcjami religijnymi. Umo¿liwia jednoczenie podejmowanie ró¿norodnych dzia³añ o charakterze spo³ecznym i ekonomicznym. Tylko od aktywnoci proboszczów zale¿y, czy zostanie on spo¿ytkowany.
Ewangelizacja nie ogranicza siê do wymiaru duchowego, lecz zmierza do budowania Królestwa Bo¿ego. Tym samym przechodzi przez humanizacjê wiata, przez
dosiêganie konkretnych problemów i czynn¹ wspó³pracê w ich rozwi¹zywaniu. Nie
mo¿na zatem traktowaæ jako ewangelizacyjnego takiego duszpasterstwa, które nie
przejmuje siê specjalnie innymi sprawami poza ¿yciem religijnym i nie interesuje
siê problemami spo³ecznymi (Domingues 2000: 141).

2. PARAFIA DAWNEJ I DZI
Parafia od zarania dziejów wpisana by³a w ¿ycie lokalnych spo³ecznoci. Bêd¹c
jedn¹ z najwa¿niejszych organizacji, pe³ni³a, obok religijnej, ró¿ne funkcje spo³eczne. Zmiany, które nast¹pi³y w Polsce w XIX wieku, spowodowa³y, ¿e Koció³ katolicki stan¹³ przed zupe³nie nowymi wyzwaniami. W latach 1870-1913 dokona³ siê
gwa³towny wzrost liczby robotników w ówczesnym Królestwie Polskim (z 75 tys.
do ponad 300 tys.). Taka sytuacja wymaga³a od Kocio³a przeprowadzenia procesu
chrystianizacji wród tej grupy spo³ecznej. Podobnie wygl¹da³a sytuacja na Górnym
l¹sku, gdzie przed wybuchem I wojny wiatowej rzesza proletariatu liczy³a niemal
300 tys. osób, z czego prawie po³owa pracowa³a w przemyle górniczo-hutniczym.
Dla Kocio³a proces chrystianizacji ludnoci Górnego l¹ska by³ o wiele trudniejszy. Znaczn¹ czêæ pracuj¹cych tam robotników stanowi³a ludnoæ przesiedleñcza.
Dla duchowieñstwa oznacza³o to pracê w rodowisku ludzi pochodz¹cych z ró¿nych
miejsc Polski, g³ównie ze wsi, z koniecznoci ¿yj¹cych w obcym miejscu. Zjawisko
emigracji zarobkowej (sezonowej i sta³ej) dotyczy³o najpierw zaboru pruskiego,
a nastêpnie Galicji i Królestwa Polskiego. Nieco inne problemy duszpasterskie zwi¹zane by³y ze rodowiskiem inteligenckim. W wieku XIX inteligencja, jako warstwa
spo³eczna, posiada³a wiadomoæ swej odrêbnoci w stosunku do reszty spo³eczeñstwa. Szczególnie podatne warunki dla rozwoju tej grupy spo³ecznej by³y w zaborze
austriackim, z wiod¹c¹ rol¹ dwóch miast: Krakowa i Lwowa. Inteligencja oznacza³a
siê postawami nonkonformistycznymi, zdecydowanym indywidualizmem, wykazywa³a i pobudza³a aktywnoæ spo³eczn¹. W tym czasie wykszta³ci³o siê pierwsze pokolenie inteligencji katolickiej. Silne powi¹zanie spraw wyznaniowych ze sprawami
narodowymi, nowe zadania duszpasterskie, które zrodzi³y siê na prze³omie XIX
i XX wieku, mia³y znaczenie ogólnonarodowe. Problem Polaków zwi¹zany z ich
to¿samoci¹ narodow¹ stanowi³ t³o dla dzia³alnoci Kocio³a. Okres ten wp³yn¹³ na
losy Polski i Kocio³a, a konsekwencje polityki duszpasterskiej wp³ynê³y na obraz
duchowy Polaków (Olszewski 1996: 64-78).
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Niespodziewany splot wydarzeñ spo³eczno-politycznych po II wojnie wiatowej
maj¹cych wp³yw na miejsce religii w spo³eczeñstwie polskim, przyniós³ ze sob¹
zmianê miejsca i funkcji parafii w ¿yciu wspólnot lokalnych. W okresie PRL-u polscy socjologowie religii w swoich pracach podejmowali problematykê tych przemian parafii.
¯ycie wspó³czesnej parafii charakteryzuje wzrastaj¹cy dystans do Kocio³a,
a wspólnotom parafialnym coraz trudniej utrzymaæ wewnêtrzn¹ spójnoæ. Wydaje
siê, ¿e parafia staje siê przestarza³ym modelem, nieprzystaj¹cym do realiów wspó³czesnego wiata. Parafia jako instytucja mo¿e i powinna przetrwaæ. Wymaga to jednak weryfikacji pe³nionych przez ni¹ funkcji. Parafie musz¹ byæ otwarte, nie mog¹
byæ elitarne. Wspó³czesne czasy charakteryzuje wolnoæ wyboru. Zjawisko to nie
jest obojêtne dla Kocio³a katolickiego. Oznacza to, ¿e wierni coraz rzadziej czuj¹
siê przypisani do konkretnej parafii. Mylenie takie tylko z pozoru wydawaæ siê
mo¿e zasadne. Przecie¿ na co dzieñ przynale¿ymy do konkretnej gminy czy miasta
i nie jest to odbierane jako ograniczenie naszej swobody. Mentalnoæ wspó³czesnego
spo³eczeñstwa, nazywana niekiedy supermarketow¹, nastawiona jest na wygodê,
dobr¹ okazjê, zysk. Bywa, ¿e parafia jest traktowana jak zak³ad us³ugowy podlegaj¹cy
prawom rynkowym. Je¿eli parafiê traktuje siê jedynie w kategoriach instytucji administracyjnej, mo¿na uwik³aæ siê w niebezpieczny schemat: spowied wi¹teczna = promocja wi¹teczna. Duchowni zdaj¹ sobie doskonale sprawê z tego, ¿e aby zatrzymaæ
dotychczasowych lub pozyskaæ nowych parafian, trzeba zmian. Zmiany te nie powinny byæ jednak radykalne. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e Koció³ i parafia pe³ni¹
przede wszystkim rolê religijn¹. Wychodzenie naprzeciw potrzebom parafian, upraszczanie procedur, wiêksza mobilnoæ i zaanga¿owanie duchownych w ¿ycie lokalnych spo³ecznoci, nie powinna przekraczaæ granic zdrowego rozs¹dku. Niektórzy
ksiê¿a, aby uatrakcyjniæ msze w. czy obrzêdy religijne, daj¹ siê wprowadziæ w pu³apkê kocio³a supermarketowego. Parafia jest potrzebna, trudno wyobraziæ sobie
inn¹ strukturê. Powinna natomiast zmieniæ nieco styl swojej pracy, aby dostosowaæ
siê do potrzeb wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Zmiany te musz¹ nast¹piæ po obu stronach  duchownych i wieckich.
Obraz wspó³czesnej parafii miejskiej pragnê zobrazowaæ konkretnym przyk³adem Parafii wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Trzebini. Przeprowadzi³am wywiad z wikariuszem tej parafii ksiêdzem Januszem Kozio³em.
Jak Ksi¹dz postrzega rolê parafii w ¿yciu spo³ecznoci lokalnej?
Parafia ma wed³ug mnie jednoczyæ, integrowaæ ze sob¹ mieszkañców. Ta funkcja ma zreszt¹ swoje uzasadnienie teologiczne. Dla Kocio³a ród³em i celem wszelkiej dzia³alnoci jest Eucharystia. Jan Pawe³ II w encyklice Ecclessia de eucharystia, odwo³uj¹c siê do jednego z Ojców Kocio³a w. Jana Chryzostoma, pisze: Czym
w rzeczywistoci jest chleb? Jest Cia³em Chrystusa. Kim staj¹ siê ci, którzy go przyjmuj¹? Cia³em Chrystusa. ( ) Faktycznie, jak chleb jest jednoci¹, choæ sk³ada siê
nañ wiele ziaren, które choæ siê nie znaj¹, w nim siê znajduj¹, tak ¿e ich ró¿norodnoæ zanika w ich doskona³ym zjednoczeniu  w ten sam sposób równie¿ my jestemy wzajemnie ze sob¹ zjednoczeni, a wszyscy z Chrystusem.
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Jakie s¹ dowiadczenia Ksiêdza w zakresie wspó³pracy z osobami wieckimi na
rzecz spo³ecznoci lokalnej?
W parafii, w której jestem obecnie, organizujemy m.in. imprezy kulturalne i patriotyczne we wspó³pracy z impresariatem artystycznym Sokó³. S¹ to: Dzieñ
Dziecka, na który zapraszana jest jaka znana gwiazda muzyczna (w minionych
trzech latach byli kolejno: Krawczyk, Kukulska, Trubadurzy), prezentuj¹ siê te¿ rozmaite grupy szkolne; Dzieñ Papieski, któremu towarzyszy koncert w kociele przyci¹gaj¹cy ludzi równie¿ z okolicznych miejscowoci (w zesz³ym roku wystêpowa³
Jacek Wójcicki), Dzieñ Odzyskania Niepodleg³oci, którego obchody rozpoczynaj¹
siê od mszy w. i programu patriotycznego w kociele, przedstawienia teatralne
w adwencie i okresie Wielkiego Postu, we wspó³pracy ze wspomnianym impresariatem oraz aktorem Teatru Bagatela w roli re¿ysera, wystawiane w sali kina Sokó³, Dzieñ Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników obs³ugi szkó³ z terenu parafii ze msz¹, kaw¹ i programem artystycznym w Dworku Zieleniewskich.
Gocimy te¿ co roku ró¿nych artystów w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, organizowanego przez Muzeum Etnograficzne
w Wygie³zowie. Oprócz tego dzia³a równie¿ Caritas organizuj¹cy ró¿ne formy pomocy dla potrzebuj¹cych (zbiórki ¿ywnoci, paczki na wiêta, wydawanie ubrañ),
biblioteka parafialna, Warsztaty Terapii Zajêciowej. W planach jest oddanie do u¿ytku remontowanego pomieszczenia, w którym bêdzie parafialna wietlica dla dzieci
i kawiarenka umo¿liwiaj¹ca spotkania dla osób starszych. Oprócz tego organizowane s¹ równie¿ pielgrzymki krajowe i zagraniczne, kolonie i zimowiska dla dzieci
i m³odzie¿y. Jeli chodzi o kolonie, to pomoc¹ finansow¹ s³u¿y tu równie¿ Urz¹d
Miasta. Bêd¹c w poprzedniej wiejskiej parafii, organizowa³em przede wszystkim imprezy dla dzieci i m³odzie¿y (andrzejki, sylwester, op³atek dla dzieci zaanga¿owanych w grupy parafialne i ich rodziców), we wspó³pracy z OSP, która u¿ycza³a lokalu, zespo³ami dzia³aj¹cymi przy GOKiS, które wystêpowa³y charytatywnie, Urzêdem Gminy przy organizacji zimowisk i koloni letnich.
Na jakim poziomie obecnie (za pomoc¹ czego, w jakiej formie) odbywa siê dialog miêdzy osobami wieckimi a duchowieñstwem?
Indywidualne rozmowy w czasie wizyty duszpasterskiej (kolêdy), rozmowy podczas spotkañ Rady Parafialnej, któr¹ tworz¹ przedstawiciele poszczególnych rejonów parafii, kontakt dokonuje siê tak¿e poprzez stronê internetow¹, e-mailow¹
skrzynkê pytañ, wydawany co tydzieñ bezp³atny Biuletyn Duszpasterski utrzymywany z reklam lokalnych przedsiêbiorców, redagowany przez osoby wieckie. Zawiera on zawsze jak¹ prezentacjê, wywiad z jakimi parafianami, rodzinami czy
ksiêdzem na bie¿¹ce, wa¿ne sprawy dla wspólnoty. Ukazuje siê w wersji papierowej
i elektronicznej zamieszczonej na stronie parafii.
Jakie s¹ najwiêksze bariery dla rozwijania aktywnoci?
Obojêtnoæ, t³umaczenie siê zabieganiem, brakiem czasu.
Czy spo³ecznoæ lokalna i parafia, zdaniem Ksiêdza, stanowi¹ jednoæ?
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W mniejszych miejscowociach, gdzie wszyscy siê znaj¹, tak. W wiêkszych ju¿
nie. Wp³yw na to ma wiêksza anonimowoæ, nieco wiêksze zró¿nicowanie religijne
(inne wyznania), bogatsza oferta kulturalna ze strony organizacji pozakocielnych.
Czy parafia wspiera ¿ycie rodzinne?
Dobra rodzina jest si³¹ parafii. Troska Kocio³a o rodzinê jest priorytetem. Nie
chodzi tutaj o ingerencjê Kocio³a w ¿ycie rodziny. Chyba wszystkie zewnêtrzne
instytucje maj¹ wobec rodziny tylko rolê s³u¿ebn¹.

3. OPINIE POLAKÓW NA TEMAT PARAFII
Centrum Badania Opinii Spo³ecznej przeprowadzi³o badania Polacy o swoich
zwi¹zkach z lokaln¹ parafi¹. Wnioski dotyczy³y opinii z lat 2005 i 2008. Powo³am
siê na wybrane problemy obrazuj¹ce udzia³ w ¿yciu spo³ecznym oraz przynale¿noæ
do lokalnej parafii.
Wykres 1. Formy dzia³alnoci parafii, z których skorzystali respondenci
pomoc finansowa
pomoc charytatywno-rzeczowa
wypo¿yczanie ksi¹¿ek lub kaset wideo
dzieci i m³odzie¿ uczestnicz¹cy w zajêciach
dzieci i m³odzie¿ wyje¿d¿aj¹cy na wakacje
parafialne imprezy sportowo-turystyczne
parafialne imprezy kulturalne
pielgrzymki za granicê
pielgrzymki w kraju
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badania CBOS.

Parafia, która dzia³a w miejscu zamieszkania, umo¿liwia Polakom nie tylko realizacjê potrzeb religijnych (co stanowi jej podstawow¹ funkcjê), ale pomaga tak¿e
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zaspokoiæ niektóre inne potrzeby. Z badañ CBOS wynika, ¿e raczej niewielka grupa
respondentów korzysta z ró¿nych parafialnych inicjatyw. Badani (sami lub kto
z rodziny) najczêciej uczestnicz¹ w organizowanych przez parafiê pielgrzymkach
do miejsc kultu religijnego w kraju (23%), a nieliczni – za granic¹ (4%). Czêæ rodzin bierze te¿ udzia³ w parafialnych imprezach kulturalnych (9%) oraz sportowo-turystycznych (7%). Ponadto dzieci i m³odzie¿ wyje¿d¿aj¹ niekiedy na wakacje
organizowane przez parafiê (5%), uczêszczaj¹ na ró¿ne zajêcia (4%), rodziny wypo¿yczaj¹ w parafii ksi¹¿ki lub kasety wideo (4%), korzystaj¹ te¿ z pomocy charytatywnej  rzeczowej (4%), a nawet, choæ bardzo rzadko, z pomocy finansowej (2%).
Ze zliczenia wszystkich osób, które deklaruj¹ korzystanie z jakichkolwiek parafialnych inicjatyw, wynika, ¿e co trzeci badany lub jego rodzina (33%) jest w jakiej
mierze beneficjentem swojej lokalnej parafii. Porównanie badañ z 2005 i 2008 r.
wskazuje, ¿e w ci¹gu ostatnich trzech lat zmniejszy³ siê kr¹g parafialnych beneficjentów (spadek wskazañ o 8 punktów). Warto przypomnieæ, ¿e wed³ug danych
CBOS w tym czasie przyby³o w Polsce osób niepraktykuj¹cych, zmala³a te¿ grupa
praktykuj¹cych w swojej lokalnej parafii. Zdecydowana wiêkszoæ badanych (74%,
od roku 2005  spadek o 6 punktów) uwa¿a siê za cz³onków lokalnej parafii, czuje
siê z ni¹ zwi¹zana, w tym jedna trzecia (33%, spadek o 12 punktów) w pe³ni siê
z ni¹ identyfikuje. Co czwarty ankietowany (25%, wzrost o 7 punktów) nie ma jednak takiego poczucia (w tym 11% stwierdza to w sposób kategoryczny). Widaæ wiêc,
¿e poczucie wiêzi z lokaln¹ parafi¹ os³ab³o w porównaniu z rokiem 2005, kiedy to,
dwa miesi¹ce przed mierci¹ Jana Paw³a II, by³o wyj¹tkowo silne (CBOS 2008).

4. ROLA OSÓB WIECKICH
Szerszy udzia³ osób wieckich w ¿yciu lokalnych parafii sta³ siê mo¿liwy dziêki
podzia³owi diecezji na parafie. Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e przez niektórych katolików
Koció³ postrzegany jest jako swoisty system pewnej hierarchii. W podobnym wietle mo¿e byæ postrzegana parafia jako jednostka administruj¹ca us³ugami religijnymi. Koció³ nie powinien mieæ charakteru elitarnego. Przez chrzest wszyscy wierni
zostali w³¹czeni do Kocio³a, stanowi¹c jedn¹ wielk¹ rodzinê (Giurisato i in. 1993:
30-32). S³owa te potwierdza niniejszy cytat z wywiadu, który przeprowadzi³am
z proboszczem mojej prafii, ksiêdzem Dariuszem Pucha³¹: Parafia nie chce tworzyæ elit, ale animowaæ ¿ycie religijne. Wielu ludzi czynnych spo³ecznie szuka
wsparcia w parafii. ¯ycie parafii to nie tylko namawianie wiernych, aby przyjêli
Ewangeliê. Konieczny jest kontakt ksiê¿y z parafianami w celu g³oszenia Ewangelii
(Giurisato i in. 1993: 33). Czasami mog¹ pojawiaæ siê problemy natury psychologicznej, które nie sprzyjaj¹ budowaniu nowoczesnego Kocio³a  Kocio³a otwartego. U duchownych doæ czêsto obserwujemy kwietyzm, brak odwagi anga¿owania
siê w nowe. Ksiê¿a czasem nie zdaj¹ sobie sprawy z narastaj¹cych procesów spo³ecznych. Nie zawsze maj¹ te¿ najlepsze rozeznanie w problemach duszpasterskich.
Ponadto, niektórzy nie umiej¹ prowadziæ dialogu, raczej monologuj¹. Gdy wiecki
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wypowiada inne zdanie, wywo³uje to nerwowoæ” (Ma³ysiak 1991: 10). Biskup Albin Ma³ysiak twierdzi ponadto, ¿e obawy duchownych uzasadniane zachodnimi
wzorcami laikatu, nie s¹ pozbawione racji. Ksiê¿a boj¹ siê manipulacji i zbyt du¿ej
ingerencji osób wieckich. Uwa¿aj¹, ¿e wierni mog¹ oczekiwaæ zbyt du¿ych zmian
w ¿yciu Kocio³a. Ponadto ich codzienne k³opoty i troski zwi¹zane z ¿yciem parafii
³¹czy³yby siê z dodatkowymi problemami ze wieckimi (Ma³ysiak 1991: 10).
Obawy duchownych mog¹ dotyczyæ nowych wyzwañ, które stoj¹ przed wspó³czesnym Kocio³em. W krajach postkomunistycznych nastêpuj¹ zmiany we wszystkich obszarach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Globalizacja kultury, lansowanie
zachodnich wzorów zachowañ zaczyna oddzia³ywaæ tak¿e na ¿ycie Kocio³a. Edward
Ciupak analizuj¹c zjawisko religijnoci w kulturze amerykañskiej, odwo³uje siê do
wzrostu zainteresowania obrzêdow¹ form¹ religii. Autor t³umaczy wzrost zainteresowania spo³eczeñstwa amerykañskiego ostentacyjnymi widowiskami, postêpuj¹c¹
zamo¿noci¹ i stabilizacj¹ ¿yciow¹. Tendencja do rytualizacji znalaz³a najpe³niejszy
wyraz wród klas wy¿szych wyró¿niaj¹cych siê poziomem bogactwa i presti¿u spo³ecznego (Ciupak 1982: 190-191).
Powy¿szy przyk³ad nie musi wskazywaæ na podobny trend, który móg³by wyst¹piæ w polskich warunkach. Nieuniknionymi wydaj¹ siê byæ zmiany w ¿yciu Kocio³a, które s¹ konsekwencj¹ przeobra¿eñ we wszystkich obszarach ¿ycia. Innym
powodem obaw duchownych zwi¹zanych z ingerencj¹ osób wieckich mo¿e byæ
potrzeba szerszej konfrontacji. Ksiê¿a s¹ wiadomi tego, jak odbieraj¹ ich parafianie. Wizerunek duchownych bywa kontrowersyjny.
E. Ciupak powo³uj¹c siê na badania m³odzie¿y dotycz¹ce ich postaw wobec ksiê¿y, religii i Kocio³a, zwraca uwagê na krytycyzm m³odzie¿y zwi¹zany ze  jak to
okrelaj¹ m³odzi ludzie  zmaterializowaniem ksiê¿y. Ponadto respondenci poddali krytyce postawy moralne ksiê¿y oraz ich sposób ¿ycia. Ciupak t³umacz¹c krytyczn¹ ocenê postaw duchownych, odwo³uje siê do konkluzji ksiêdza W³adys³awa
Piwowarskiego, który uwa¿a, ¿e przedmiotem z³ej oceny duchownych, oprócz wy¿ej wymienionych cech, s¹: brak poszanowania w³asnej godnoci, ingerencja w pozareligijne ¿ycie spo³eczno-polityczne, brak szacunku dla parafian, brak tolerancji
dla zachowañ w rodowiskach katolików i niekatolików. Opinie te potwierdzaj¹ badania, na podstawie których ju¿ w latach 60. ubieg³ego stulecia m³odzie¿ nie deklarowa³a swojego zwi¹zku z parafi¹, przywi¹zuj¹c siê raczej do poszczególnych ksiê¿y. M³odzie¿ uznaje autorytet religijny ksiê¿y, ale uwa¿a, ¿e powinien on byæ
wzmocniony cechami osobowymi duchownych (Ciupak 1984: 72-73). Ksi¹dz Piwowarski s¹dzi, ¿e m³odzie¿ nie ma poczucia wspólnoty, a jej religijnoæ ma charakter
indywidualny, co z kolei przek³ada siê na stosunek do wspólnot religijnych (Ciupak
1984: 80-81). Ewa Kusz upatruje przyczyn niechêci m³odych ludzi do Kocio³a
w instytucjonalizmie tej organizacji. Ponadto, zdaniem autorki, m³odzie¿ dostrzega
odchodzenie Kocio³a od wartoci ewangelicznych i zwiêkszaj¹ce siê zaanga¿owanie w sprawy polityczne (Kusz 2005: 76). Ksi¹dz Miros³aw Kalinowski, za Henrykiem £uczakiem, uwa¿a natomiast, ¿e postawy m³odzie¿y wobec Kocio³a maj¹
zwi¹zek z selektywnym postrzeganiem, który ( ) pojawia siê w akceptowaniu
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norm moralnych, co wiadczy o wystêpowaniu elementów relatywizmu, subiektywizmu i sytuacjonalizmu. Ogólnie stwierdza siê, ¿e selektywnoæ rozpoczyna siê od
kwestionowania lub negowania norm moralnych, nastêpnie ujawnia siê w kwestionowaniu lub negowaniu dogmatów wiary, a w koñcowym etapie przechodzi do rozlunienia wiêzi z instytucjami religijnymi” (Kalinowski 1998: 37).
Jak wskazuj¹ powy¿sze przyk³ady, ksiê¿a mog¹ mieæ wiele powodów do obaw
przed szersz¹ konfrontacj¹ z osobami wieckimi. Wiêksze zaanga¿owanie parafian
w ¿ycie Kocio³a stawia przed duchownymi nowe wyzwania. Wielu ksiê¿y, zw³aszcza starszych, nie jest gotowych na takie zmiany. Zmian tych wymaga³oby tak¿e
¿ycie samej parafii. Wypowied ksiêdza proboszcza z mojej parafii, Dariusza Pucha³y, wskazuje tak¿e na pewne zasz³oci zwi¹zane z tradycyjn¹ rol¹ parafii, która
mo¿e mieæ pewne k³opoty za znalezieniem siê w nowej rzeczywistoci. „Moja Parafia liczy sobie ok. 2000 mieszkañców. Wed³ug ostatniego liczenia wiernych na mszy
w. niedzielnej by³o 630 parafian. Jest to niewielki procent od ogólnej liczby. Jest to
jednak wielki potencja³ ludzi, którzy mog¹ bardzo wiele zrobiæ dla spo³ecznoci
wiejskiej. Stanowi to z jednej strony test akceptacji Kocio³a, a z drugiej  mo¿liwoæ szybkiego dotarcia do wiêkszej liczby osób. Wydaje siê, ¿e w przewa¿aj¹cej
mierze chodzi tylko o og³oszenia, przekazanie informacji o wydarzeniach wiejskich.
Bardzo rzadko chodzi o wspó³pracê. Wynika to z braku przygotowania parafii na
tak¹ wspó³pracê. Parafia nigdy wczeniej nie sta³a wobec takich wyzwañ”.
Ksi¹dz proboszcz obj¹³ now¹ parafiê latem 2008 roku. Da³ siê poznaæ jako operatywny, przedsiêbiorczy kap³an, który potrafi³ przyci¹gn¹æ do Kocio³a o wiele wiêcej parafian, ni¿ mia³o to miejsce wczeniej. W 2009 roku podczas liczenia parafian
bior¹cych udzia³ w niedzielnych mszach w. (liczenie to odbywa siê we wszystkich
kocio³ach w Polsce) okaza³o siê, ¿e przyby³o w parafii praktykuj¹cych katolików
w stosunku do lat poprzedniach. Nale¿y dodaæ, ¿e w Polsce powszechny jest spadek,
z roku na rok, liczby osób bior¹cych udzia³ w niedzielnych mszach w. Wydaje siê,
¿e wspó³praca ksiêdza z parafianami, zw³aszcza we wspó³czesnych realiach, jest nieunikniona. Od ksiê¿y oczekuje siê przecie¿ aktywnego duszpasterstwa, a to wymaga
nawi¹zania dialogu. Stefan Miecznikowski twierdzi, ¿e u pewnych grup wiernych
istnieje, mniejsza lub wiêksza, potrzeba kierownictwa duchowego. Ludzie, którzy
stoj¹ przed wa¿nymi, ¿yciowymi wyborami czy pozostaj¹cy pod wp³ywem ró¿nych
na³ogów, prze¿ywaj¹cy prywatne dramaty b¹d te¿ zaanga¿owani w sprawy duchowe, oczekuj¹ wsparcia ksiê¿y (Miecznikowski 1997: 136-141).
Ksi¹dz Dariusz Pucha³a wspó³pracê duchownych z wiejsk¹ spo³ecznoci¹ lokaln¹ postrzega nastêpuj¹co: Z mojego dowiadczenie wiem ¿e to siê zmienia. Wielu
kap³anów stara siê uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznoci wiejskiej. Troska o biednych,
bezpieczeñstwo, walka z patologiami, troska o dzieci  to tylko niektóre formy dzia³ania parafii. Problemem jest budowanie wiêzi z parafi¹. Kontakt ksiêdza z wiernymi jest marginalny. Ogranicza siê tylko do przypadkowych rozmów z wiernymi. Na
pewno jest to jaka szansa, któr¹ trzeba wykorzystaæ, chocia¿ trzeba czego wiêcej.
Trafiæ do serc jest trudno, ale jest to mo¿liwe. £atwoæ poruszania siê daje mo¿li-
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woæ wyboru kilku kocio³ów, niekoniecznie swojego kocio³a parafialnego. Kiedy
msza w. niedzielna mocno wi¹za³a z parafi¹ i z wiosk¹, dzisiaj raczej nie spe³nia
takiej funkcji. Jest jakie logiczne powi¹zanie; s³aba jednoæ z parafi¹ przek³ada siê
na s³ab¹ aktywnoæ spo³eczn¹ wsi. Jak aktywizowaæ? Wykorzystaæ ka¿d¹ okazjê do
budowania wspólnoty. Zwyk³a wizyta w kancelarii parafialnej mo¿e wiele zmieniæ.
Wspó³praca parafian z ksiê¿mi i ksiê¿y z parafianami musi byæ dobrowolna. Narzucanie jakichkolwiek dzia³añ mo¿e spowodowaæ odwrotny skutek. Biskup Albin
Ma³ysiak powo³a³ siê na przyk³ad m³odzie¿y zachodniej, która bêd¹c wychowankami szkó³ katolickich, by³a poniek¹d zmuszana do regularnego odbywania praktyk
religijnych. Ostatecznie wp³ynê³o to negatywnie na ich doros³e ¿ycie religijne. Swój
brak uczestnictwa w niedzielnych mszach w. m³odzie¿ t³umaczy³a zniechêceniem
do Kocio³a wskutek praktyk dowiadczanych w czasie nauki w szko³ach katolickich (Ma³ysiak 1979: 18). M³odzie¿, podobnie jak inne grupy spo³eczne, potrzebuje
specjalnego traktowania. Biskup Henryk Tomasik w Raporcie o M³odzie¿y postuluje o stworzenie w³aciwego poziomu pracy kap³anów i katechetów. Duszpasterstwo m³odzie¿y powinno, zdaniem autora, uwzglêdniaæ wspó³pracê rodziców, duszpasterzy i nauczycieli (Tomasik 1999: 426).

ZAKOÑCZENIE
Parafia zawsze stanowi³a najwa¿niejsz¹ dla mieszkañców wsi instytucjê ¿ycia
publicznego, wpisan¹ od wieków w rytm codziennego i odwiêtnego ¿ycia. Jej rola
w organizowaniu ¿ycia wspólnotowego na wsi zmienia³a siê, ale mimo tych zmian,
parafia pozostawa³a podstawowym orodkiem autorytetu religijno-moralnego, a tak¿e orodkiem koncentruj¹cym energiê lokalnej spo³ecznoci a¿ do czasów II wojny
wiatowej. Parafia, aby przetrwaæ, musi zmieniæ sposób realizacji swoich funkcji,
jednoczenie nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e W ¿yciu spo³ecznym u wszystkich nale¿y
wyrobiæ to przekonanie, ¿e ka¿dy cz³owiek posiada godnoæ ludzk¹, stanowi podmiot swej spo³ecznoci. Trzeba broniæ godnoci osoby atakowanej równie¿ przez
wspó³czesn¹ cywilizacjê. Nale¿y zwalczaæ w rodzinie ludzkiej sztuczne i niesprawiedliwe podzia³y, ró¿nice klasowe i stanowe, przes¹dy rasowe, narodowociowe
itd. (Ma³ysiak 1991: 11).
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STRESZCZENIE
Specyfika wiejskiej spo³ecznoci lokalnej odnosi siê do wielu obszarów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Koció³ w wiadomoci tradycyjnej ludnoci wiejskiej stanowi³ najwa¿niejsz¹ instytucjê, a sfera sacrum przenika³a siê ze sfer¹ profanum. We wspó³czesnych realiach rola Kocio³a
zmienia siê. Parafia jako wspólnota religijna powinna dostosowaæ siê do oczekiwañ spo³eczeñstwa,
które cechuje konsumpcjonizm, konsumeryzm i ¿ycie zgodne ze wzorami kultury masowej. Czy
parafia jest przygotowana na to, aby spe³niæ te oczekiwania? Obawy duchownych mog¹ dotyczyæ
nowych wyzwañ, które stoj¹ przed wspó³czesnym Kocio³em. Parafia, aby przetrwaæ, musi zmieniæ sposób realizacji swoich funkcji. W spo³eczeñstwie obywatelskim, postrzeganym jako sfera
zorganizowanej aktywnoci spo³ecznej, w ramach ró¿nych organizacji, stowarzyszeñ, pojawia siê
nowa przestrzeñ dla wspó³czesnej parafii. Dialog, wspó³praca duchownych ze wieckimi mog¹ byæ
szerzej realizowane za porednictwem ró¿nych instytucji, w powstawanie których zaanga¿owani
byliby zarówno ksiê¿a, jak i parafianie.

S³owa kluczowe
parafia, Koció³, spo³ecznoæ lokalna
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SUMMARY
The specificity of the rural local community refers to many areas of social-economic life. The
Church was the most important institution in the consciousness of the traditional rural folk and the
sphere of the sacred intermingled with the sphere of profanum. In contemporary realities the role
of the Church is changing. The parish as a religious community should fit in with the expectations
of a society that is characterized by consumerism and conforming life to the patterns of mass
culture. Is the parish prepared for fulfilling these expectations? The anxieties of clergymen may
concern new challenges that stand before the contemporary Church. In order to survive, the parish
must change the manner in which it exercises its own functions. In civil society perceived as the
sphere of organized social activity, within the framework of different organizations, associations,
appears a new space for the contemporary parish. The dialogue between collaboration of clergymen
and laypeople can be more widely realized by various institutions created by both priests and
parishioners.

Key Words
parish, Church, local community
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WPROWADZENIE
W zinstytucjonalizowanej formie religii, a tak¹ jest katolicyzm, struktura organizacyjna jest jednoznacznie zdefiniowana. Koció³ jako wspólnota wiernych jest
wewnêtrznie zró¿nicowany i podzielony. Podzia³ dotyczy dwu kategorii cz³onkostwa:
nauczaj¹cych (duchowni) i s³uchaj¹cych (laikat). Ksiê¿a  stra¿nicy oraz depozytariusze kanonu wiary przekazuj¹ wieckim wyznawcom nauki o niezmiennej treci
i niepodwa¿alnoci ich ideowego przes³ania.
Koció³ jako organizacja religijna spe³ni w stosunku do wierzeñ i obrzêdów funkcje unifikuj¹ce, integruj¹ce oraz kontrolne. Ujmuje w jednolit¹ ca³oæ wierzenia i obrzêdy, zespala wyznawców i roztacza kontrolê nad ich ¿yciem religijnym. D³ugowiecznoæ i spoistoæ Kocio³a rzymskokatolickiego budzi³a i nadal budzi zrozumia³e zainteresowanie. Trwanie Kocio³a wród fluktuacji zmiennych losów ludzkoci jest
bowiem prawdziwym fenomenem. Od blisko dwu tysiêcy lat w wiecie i od tysi¹ca lat
w Polsce z regularnoci¹ zamkniêt¹ w schemacie katolickiego kalendarza miliony wiernych wype³niaj¹ wi¹tynie, staj¹ przed konfesjona³ami, s³uchaj¹ nauk g³oszonych
z ambon, tych samych nauk Pisma wiêtego, co przed tysi¹cem lat. W ci¹gu tych
tysi¹cleci wszystko uleg³o zmianom  od spraw najbardziej b³ahych do najpowa¿niejszych. Tylko Koció³ zdaje siê trwaæ w swym doczesnym kszta³cie, tak jakby ta niezmiennoæ form symbolizowaæ mia³a sta³oæ i potêgê religii, a z tej niezmiennoci
czerpa³ si³ê do oparcia siê wstrz¹som, które niezliczone razy przelewa³y siê obok
i przez sam Koció³. Trwa³oæ to czy stagnacja, wyraz si³y czy s³aboci? Czy istnienie
Kocio³a stoi poza i ponad zmianami, jakim ulega ca³y otaczaj¹cy go wiat? To pytania, które mimo woli nasuwaj¹ siê ka¿demu, kto przez chwile zastanawia siê nad histori¹ Kocio³a rzymskiego. Si³¹ Kocio³a jest niew¹tpliwie tradycja oraz niezmien-
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noæ i nieredukowalnoæ jego funkcji w obszarach doktryny, kultu i organizacji. Pojawiaj¹ siê jednak pêkniêcia, które prowadz¹ do schizmy – instytucjonalnego rozpadu
lub do indywidualnych rozczarowañ skutkuj¹cych opuszczeniem przez wiernych jego
szeregów.
Pierwotny wybór wiatopogl¹du dokonuje siê i utrwala w wyniku rodzinnej socjalizacji i kulturacji. Prawie wszystkie rodz¹ce siê w Polsce dzieci przyjmuj¹ w dzieciñstwie sakrament chrztu, co jest równoznaczne z cz³onkostwem we wspólnocie Kocio³a. Jak podaj¹ statystyki, Polska jest krajem w 95% katolickim. Nie oznacza to jednak,
¿e jaki procent osób w dzieciñstwie ochrzczonych, w starszym wieku nie porzuca
Kocio³a, dokonuj¹c aktu apostazji. „Apostazja oznacza dobrowolne, w pe³ni wiadome i zupe³ne odstêpstwo chrzecijanina od wyznawanej wiary czy te¿ jej porzucenie”
(Baniak 2004: 16)1. Istotê i zakres apostazji religijnej okrelaj¹ przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. W kan. 751 czytamy, ¿e „apostazja to ca³kowite porzucenie wiary chrzecijañskiej. Apostata mo¿e pozostawaæ poza wszelkimi strukturami
religijnymi. Zdarza siê, ¿e powodem odrzucenia katolicyzmu jest wybór innej wyk³adni wiary oraz cz³onkowski akces do jej wspólnoty. Apostata, który odrzuci³ katolicyzm i sta³ siê wiernym innej grupy religijnej, dla jej wyznawców jest konwertyt¹,
czyli tym, który siê nawróci³. Naznaczenie dokonywane z odmiennych perspektyw
widzi w tej samej osobie b¹d odstêpcê, który sprzeniewierzy³ siê prawowitej wierze, b¹d nawróconego, który dokona³ w³aciwego wyboru, a w sytuacji pozostawania poza jakimkolwiek wyznaniem  w zale¿noci od konwencji – cz³owieka wyzwolonego z religijnych okowów lub nieszczênika, który pob³¹dzi³.
Interesuj¹ mnie apostaci, którzy z Kocio³a katolickiego odeszli do innych
wspólnot wyznaniowych. W 2000 roku przeprowadzi³am badania w rodowisku 561
apostatów z Kocio³a katolickiego, którzy wybrali niekatolick¹ formu³ê wiary oraz
cz³onkowstwo w niekatolickich denominacjach (Libiszowska-¯ó³tkowska 2003).
Powodów odejcia od katolicyzmu bywa wiele. Impulsem mo¿e byæ spotkanie
z inaczej wierz¹cym i swoista konfrontacja obu systemów wiary. Odrzucenie starego i pod¹¿enie za nowym dowodzi, ¿e religia przekazana rodzinn¹ tradycj¹ nie
by³a na tyle silnie zakorzeniona i zinternalizowana, by odeprzeæ argumenty i wytrwaæ. £atwiej ulec fascynacji religijnymi prze¿yciami, gdy tego typu doznañ wczeniej siê nie dowiadczy³o.
Wiêkszoæ respondentów (97,3%) urodzi³a siê i wychowa³a w katolickich rodzinach. Religijne wychowanie rozbudzi³o w nich potrzebê wiary. Odejcie do innych,
niekatolickich Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych wiadczy, ¿e ta potrzeba nie
zosta³a w pe³ni satysfakcjonuj¹co zaspokojona. Zrozumieli to, gdy zaczêli zg³êbiaæ
Apostazja (gr. odstêpstwo, odpadniêcie) wyraz u¿ywany w greckim Starym Testamencie (Jr 2, 19) i w (Dz 21, 21) na oznaczenie odpadniêcia od wiary i odejcia ze wspólnoty wiernych. Powszechnie oznacza dobrowolne i ca³kowite porzucenie wiary przez ochrzczonego chrzecijanina  i tym w³anie siê ró¿ni od czystej herezji i schizmy. Znana jest postaæ Juliana Apostaty
(cesarz rzymski w latach 361-363), który cofn¹³ cesarskie poparcie dla chrzecijañstwa i próbowa³
przywróciæ kult bóstw pogañskich (OCollins SJ, Farrugia SJ 2002: 21).
1
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istotê, wtedy dla siebie nowej religii, poznawaæ sens jej praktyk oraz wymagañ instytucjonalnych. Z perspektywy czasu ocena porzuconego Kocio³a w kategoriach
pozytywnych i negatywnych doznañ punktuje te jego cechy, które, po pierwsze,
i teraz s¹ przez respondentów aprobowane oraz, po drugie, wskazuj¹ na uchybienia,
które – jak mo¿na domniemywaæ – by³y istotnym powodem opuszczenia jego szeregów. Rekonstrukcja przesz³oci dokonywana jest w zgodzie z obecnymi przekonaniami o tym, co wa¿ne i niewa¿ne. Badaczowi, w jakim stopniu, przybli¿a odpowied na pytania, dlaczego rozczarowa³ ich Koció³ katolicki, w czym zawinili ksiê¿a i co konwertyci zyskali w zamian?
Respondentów zapytano: Jakie znaczenie mia³a dla Pana/i religia, w której by³/a
Pan/i wychowywany/ana? Proszê scharakteryzowaæ, co w niej szczególnie odpowiada³o, by³o bliskie, a co nie odpowiada³o. Pytanie by³o otwarte, badani samodzielnie
dopisywali dalszy ci¹g rozpoczêtych zdañ: „Pozytywnie oceniam…”; „Negatywnie
oceniam…” Niektórzy z nich podawali wiêcej ni¿ jeden wyró¿nik.

1. POZYTYWNE FUNKCJE KOCIO£A ORAZ DUCHOWIEÑSTWA
W OPINIACH RESPONDENTÓW
Pozytywne opinie ukazuj¹ istotne dla nich obszary ¿ycia religijnego. Religia reguluje zasadami ¿ycia spo³ecznego, wyznacza granice dobra i z³a. Daje odpowiedzi
na pytania egzystencjalne o sens i kres ¿ycia, o istnienie Boga. Kanony wiary wyznaczaj¹ horyzonty mylowe i poznawcze, a tak¿e organizuj¹ zachowania kultowe.
Te cechy jako istotne respondenci wypunktowali2.
• Katolicyzm objawi³ im Boga (65 wskazañ):
 w Kociele dowiedzia³am siê, ¿e Bóg istnieje (baptysta)3,
 cieszê siê, ¿e urodzi³am siê jako chrzecijanka i us³ysza³am o Bogu. Mia³am
dostêp do Pisma wiêtego, dziêki któremu mog³am poznaæ Boga (Woda ¯ycia)4,
 wiarê w jednego, osobowego Boga, objawiaj¹cego swoj¹ wolê przez swoje
s³owo  Bibliê (Miecz Ducha)5,
 dostarczenie ogólnej wiedzy o Bogu (chrzecijanin wiary ewangelicznej)6,
W tekcie przytaczam przyk³adowe wypowiedzi, w nawiasach podaj¹c ogóln¹ liczbê wskazañ.
Badania przeprowadzono w 4 tradycjach wyznaniowych: protestanckiej, hinduistycznej, buddyjskiej i nowych ruchów religijnych. W nawiasach podano nazwy wspólnot, u¿ywaj¹c skrótów.
(por. Libiszowska-¯ó³tkowska 2001). Baptysta  Koció³ Chrzecijan Baptystów.
4
Centrum Chrzecijañskie Woda ¯ycia  autonomiczny zbór Kocio³a Bo¿ego w Chrystusie tradycji protestanckiej. Wspólnota ewoluowa³a z katolickiego ruchu oazowego przy kociele w.
Krzy¿a w Koszalinie.
5
Kaliska wspólnota ruchu odnowy w Duchu wiêtym Emanuel w 1997 r. opuci³a Koció³
katolicki i zarejestrowa³a siê jako samodzielne wyznanie Koció³ Chrzecijañski Miecz Ducha
w Kaliszu.
6
Koció³ Chrzecijan Wiary Ewangelicznej  tradycja protestancka typu zielonowi¹tkowego,
w Polsce od 1929.
2
3
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 bardzo cenie religiê, w której by³am wychowana, pomog³a mi zacz¹æ rozwijaæ relacje z Bogiem (wisznuita)7,
 wiadomoæ istnienia wy¿szej istoty, która nas kocha i prowadzi nas w ¿yciu (krysznaita)8,
 Koció³ jednoczy ludzkie myli i kieruje do Boga (Brahma Kumaris)9,
 kontakt z Bogiem  osobisty (moonista)10,
 fakt, ¿e Bóg jest mi³oci¹ (rebirthing)11.
• Istot¹ katolicyzmu jest wiara w Chrystusa. Poznanie Jezusa, Jego nauk dla 34
respondentów ma nadal priorytetowe znaczenie w kreowaniu w³asnego ¿ycia. Jezusa
pojmuj¹ jako wzór godny naladowania. Ceni¹ Go zw³aszcza za bezinteresown¹ i bezgraniczn¹, pe³n¹ powiêcenia mi³oæ do cz³owieka oraz za obietnicê zbawienia:
 Jezus jest jedyn¹ prawd¹, daje zbawienie (chrzecijanin wiary ewangelicznej),
 Idea Chrystusa powiêcaj¹cego swe ¿ycie za innych, wzór dzia³ania  g³odnych nakarmiæ, nagich przyodziaæ. B³ogos³awieni cisi, albowiem oni itd. Zaszczepienie dobroci, a nie nihilizmu (krysznaita),
 filozofiê i nauki, jakie wyg³asza³ Chrystus. Jego mi³oæ bezinteresowna
i wspó³czucie dla blinich s¹ wielkim drogowskazem ukazuj¹cym nam jak mamy
postêpowaæ (krysznaita),
 postaæ Jezusa Chrystusa oraz Jego nauki i wskazówki dotycz¹ce ¿ycia duchowego. Jego cechy i oddanie Bogu (krysznaita),
 osobê Jezusa Chrystusa, Jego determinacjê, mi³oæ i oddanie Bogu (wisznuita),
 dziêki naukom Jezusa zosta³am zainspirowana do tego, aby ¿yæ, s³u¿¹c i zadawalaj¹c Boga (wisznuita),
 zaszczepienie nauk Jezusa w moje ¿ycie (moonista).
 Katolicyzm da³ im podstawy moralne, wskaza³, co jest sensem ¿ycia. Zostali
uwra¿liwieni na drugiego cz³owieka (mi³oæ bliniego), na solidaryzm z biednymi
i potrzebuj¹cymi. I teraz jeszcze s¹ wdziêczni Kocio³owi za etyczne wychowanie,
wpojenie wartoci chrzecijañskich, uczynienie z nich ludzi prawych i wra¿liwych
(97 wskazañ):
Instytut Wiedzy o To¿samoci Misja Czaitanii  tradycja hinduistyczna, obecni w Polsce
od 1988 r.
8
Miêdzynarodowe Towarzystwo wiadomoci Kryszny  tradycja hinduistyczna, od 1972 r.
w Polsce.
9
wiatowy Uniwersytet Duchowy Brahma Kumaris  tradycja hinduistyczna, od 1985 r.
w Polsce.
10
Koció³ Zjednoczeniowy, Ruch pod wezwaniem Ducha wiêtego dla Zjednoczenia Chrzecijañstwa wiatowego, za³o¿yciel Sun Myung Moon, Koreañczyk  nowy ruch religijny, w Polsce
od 1974.
11
Lektorium Rosicrucianum  Miêdzynarodowa Szko³a Z³otego Ró¿okrzy¿a, nowy ruch religijny, w Polsce od 1986 r.
7
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 etyka katolicka jako najwiêksze wyzwanie wyra¿aj¹ce siê s³owami: we swój
krzy¿, zaprzyj siê samego siebie i kochaj bliniego swego jak siebie samego, albo
nastaw lewy policzek, gdy ciê uderz¹ w prawy (chrzecijanin wiary ewangelicznej),
 nauczanie o moralnoci, czystoci, szacunku dla rodziców (Miecz Ducha),
 zaszczepienie mi pewnych wartoci etycznych i moralnych, zachêcanie do
przestrzegania 10 przykazañ (baptysta),
 podstawowe wartoci etyczno-moralne i zrozumienie podstawowych zasad
moralnoci, które porz¹dkuj¹ nasze ¿ycie duchowe, propagowanie wspó³czucia
i mi³osierdzia wobec blinich (krysznaita),
 mówi³a mi, co jest dobre, co z³e. Nios³a idea³ cz³owieka, idea mi³oci i wspó³czucia dla wszystkich, chcia³am byæ dobrym, przyzwoitym cz³owiekiem, wiêc praktykowa³am zasady religii (Brahma Kumaris),
 nauczono mnie, ¿e ¿ycie jest wyj¹tkowym darem, którego nie mo¿na zmarnowaæ, ¿e trzeba szanowaæ innych ludzi (krysznaita),
 ogólne zalecenia bycia dobrym dla ludzi, altruizm, pomoc biednym, mi³oæ
bliniego oraz pokój miêdzy ludmi (buddysta),
 dziesiêæ przykazañ  bez pierwszego (buddysta),
 katolicyzm da³ mi krêgos³up moralny oraz nauczy³ mnie otwieraæ siê na ludzi, by im pomóc (bahaita)12,
 kszta³towanie etycznej postawy i prawego charakteru oraz wra¿liwoci na duchow¹ sferê ¿ycia  rekolekcje, spowied (moonista).
• Katolicyzm to tak¿e modlitwa i praktyki kultowe, to rodzinna tradycja wiêtowania, zacienianie wiêzów familijnych, tworzenie atmosfery ciep³ego i bezpiecznego ogniska domowego. Na rolê religii w scalaniu wiêzi rodzinnych, kultywowaniu
tradycji wskaza³o 66 respondentów:
 atmosfera wi¹t Bo¿ego Narodzenia (Woda ¯ycia),
 tradycje, które ³¹czy³y rodzinê (Pojednanie)13,
 by³am gorliw¹ katoliczk¹, szczególnym prze¿yciem by³y wiêta Bo¿ego Narodzenia, Wielkanocy (wiadek Jehowy),
 nauki, jakie niesie ze sob¹ wiara katolicka, poczucie jednoci ze wspólnot¹,
bogactwo rytua³ów, rodzinna atmosfera (krysznaita),

12
Zwi¹zek Wyznaniowy Wiara Bahai w Polsce, tradycja islamu szyickiego, w Polsce za spraw¹ Lidii Zamenhof od 1926 r.
13
Wspólnota Chrzecijañska Pojednanie, wspólnota ekskatolicka. W 1989 r. ruch wiat³o-¯ycie dzia³aj¹cy przy kociele akademickim w Lublinie w wyniku schizmy opuci³ Koció³ katolicki, rejestruj¹c siê jako samodzielny zwi¹zek wyznaniowy.
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 atmosfera wi¹t. Jednoæ i dobre uczucia, które siê w tym czasie pojawia³y
(Brahma Kumaris),
 poczucie bezpieczeñstwa zwi¹zane z uto¿samianiem siê z grup¹ pos³uguj¹c¹
siê tym samym wzorem kulturowym, wspólne wigilie integruj¹ce rodzinê (buddysta),
 wspólnota, zrozumienie, ciep³o, tradycja, zakorzenienie w historii (moonista),
 piêkne tradycje i ciep³y, rodzinny charakter wi¹t. Katolicyzm nauczy³ mnie
modlitwy, spowiedzi i skruchy (moonista),
 pewn¹ sta³oæ w wykonywaniu praktyk religijnych, wspólne z rodzin¹
uczestniczenie we mszy, to nadawa³o jaki sens, wa¿na by³a tradycja, to jako spaja³o rodzinê (rebirthing)14,
 podczas wi¹t rodzinna, przyjacielska atmosfera (lucyferanin)15.
• Jedenastu respondentów doceni³o ksiê¿y, ich religijne i spo³eczne zaanga¿owanie:
 uczciwe postawy przedstawicieli i cz³onków Kocio³a katolickiego  niektórych tylko (Brahma Kumaris),
 szczeroæ katechetów (krysznaita),
 niektórzy ksiê¿a (moonista);
• oraz swoje uczestnictwo w dzia³alnoci przyparafialnej:
 s³u¿enie do mszy w., kazania, które pobudza³y do aktywnoci religijnej towarzystwo osób, które podobnie jak i ja chcia³y co pozytywnego zrobiæ dla innych,
co ulepszyæ w obrêbie religii katolickiej. Nadal z niektórymi osobami utrzymujê
kontakty (wiadek Jehowy),
 rodzinna atmosfera ruchu oazowego (Brahma Kumaris),
 udzia³ w chórze parafialnym (rebirthing),
 pielgrzymki, oaza, duszpasterstwo akademickie (moonista).
• Kilkoro wskaza³o na zwi¹zek przyczynowy miêdzy uczestnictwem w ruchach
odnowy a obecnym wyznaniem:
 jedynie pozytywny to ruch katolicki Odnowa w Duchu wiêtym  czytaj¹
Bibliê, realizuj¹ j¹ w ¿yciu, wiara jest ¿ywa, ich ¿ycie nie wzbudza w¹tpliwoci,
modlitwy skierowane s¹ do Jezusa, nie ma nacisku na modlitwy do wiêtych, nie jest
rozwiniêty kult Matki Bo¿ej (Miecz Ducha),

Rebirthing, nowy ruch religijny, ruch alternatywnej psychoterapii o charakterze religijnym,
w Polsce od 1979.
15
wi¹tynia Wszechogarniaj¹cej wiat³oci, nowy ruch religijny dzia³aj¹cy w Krakowie od
1998 r.
14
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 obecnoæ ewangelikalnych  ruch wiat³o-¯ycie i charyzmatycznych  Odnowa w Duchu wiêtym nurtów odnowy, dziêki nim sta³em siê chrzecijaninem
(zielonowi¹tkowiec).
• Tylu¿ samo (11) wskaza³o na rolê Kocio³a we wpajaniu mi³oci do ojczyzny,
w pomocy potrzebuj¹cym i dzia³alnoci charytatywnej:
 bardzo podoba mi siê, ¿e Koció³ prowadzi wiele akcji humanitarnych, pomaga biednym, potrzebuj¹cym (wisznuita),
 powszechny, egalitarny charakter Kocio³a katolickiego zjednuj¹cy wiernych
w okresie patriotycznego uniesienia w latach 80. (ró¿okrzy¿owiec).
• Dla szeciu ankietowanych postaæ papie¿a – Polaka zas³uguje na szczególn¹
atencjê:
 wielkoæ ruchu katolickiego, to ¿e papie¿em jest Polak (Brahma Kumaris),
 osoba Jana Paw³a II, Jego s³u¿ba dla Kocio³a i ludzkoci i Jego starania
o zjednoczenie ludzi wszystkich wyznañ (wisznuita),
 bardzo szanujê nauki papie¿a (wisznuita).
• Poprzez religiê oni sami chcieli byæ dobrzy (4):
 poczucie, ¿e robiê dobrze (Woda ¯ycia),
 da³a mi wiarê w Boga i to, ¿e nale¿y byæ cz³owiekiem dobrym (krysznaita),
 próba bycia dobrym (buddysta).
• Troje z nich zwróci³o uwagê na duchowy, mistyczny sens ¿ycia:
 mówienie o sprawach duchowych, o Bogu, odpowiedzialnoci za swoje czyny, s³owa i myli, pewien duchowy klimat (PT)16,
 bardzo mistyczne i wznios³e cele chrzecijañstwa, owiane mg³¹ tajemnicy
(ró¿okrzy¿owiec).
• Dostrzegli, ¿e katolicyzm czyni ludzi lepszymi (3):
 pod wp³ywem praktyk religijnych i wiat, i ludzie staj¹ siê sobie bli¿si
(krysznaita),
 katolicyzm propaguje wspó³czucie i mi³osierdzie wobec blinich (krysznaita).
 W wierze katolickiej w przesz³oci odnajdowali oparcie (8 wskazañ):
 dawa³a oparcie i nadziejê w trudnych chwilach (rebirthing),
 mia³am wiarê, ¿e gdy poproszê, zawsze bêdê wys³uchana (rebirthing),
 spokój i zrozumienie (rebirthing).
16

Polskie Trójk¹ty wiat³a, nowy ruch religijny, w Polsce od 1991.
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• Poznanie Biblii jako s³owa Bo¿ego dla dziesiêciorga by³o wa¿nym odkryciem:
 mia³am dostêp do Pisma wiêtego, dziêki któremu mog³am poznaæ Boga
i jego wolê (Woda ¯ycia),
 w Kociele katolickim na oazie nauczy³am siê czytaæ Bibliê, co bardzo sobie
ceniê. Tam nauczy³am siê szukaæ prawdy (Woda ¯ycia),
 nauczono mnie odnosiæ siê z szacunkiem do Biblii i jej ufaæ (wiadek Jehowy),
 nauczanie Pisma wiêtego (Pojednanie),
 uznanie autorytetu Pisma wiêtego (baptysta),
 wiarê w jednego, osobowego Boga, objawiaj¹cego swoj¹ wolê przez swoje
s³owo  Bibliê (Miecz Ducha),
 przybli¿y³a mi Bibliê i wartoci z niej p³yn¹ce (Miecz Ducha),
 wtedy myla³em, ¿e Biblia to historia, która by³a i minê³a. Teraz wiem, ¿e
siê myli³em (zielonowi¹tkowiec17),
 oczywicie Biblia, zw³aszcza Nowy Testament jako ród³o wiary (moonista).
Statystyczne podsumowanie 337 wypowiedzi o pozytywnych cechach katolicyzmu, których pewn¹ czêæ przytoczono, da siê zawrzeæ w trzech wymiarach: teologicznym (103 – 30,6%), etycznym (107 – 31,7%) oraz wspólnotowym (127 –
37,1%). Jak widaæ, g³osy roz³o¿y³y siê równomiernie.
Wymiar teologiczny – religijne wychowanie w rodzinie uwiadomi³o im istnienie Boga i Jego atrybutów, zw³aszcza mi³oci. Uczestnictwo w praktykach kocielnych nauczy³o nawi¹zywania osobistych relacji z Bogiem, rozwinê³o potrzebê duchowej koncentracji i modlitwy. Uznaj¹ zbawcz¹ misje Chrystusa, wyra¿aj¹ podziw
dla Jezusa  wzoru cz³owieczeñstwa. Traktuj¹ Bibliê jako s³owo Bo¿e.
Wymiar etyczny – moralnoæ katolicka by³a drogowskazem w postêpowaniu
codziennym. Uwra¿liwi³a ich na drugiego cz³owieka, uczyni³a otwartymi na potrzeby innych, nauczy³a ¿yciowej pokory.
Wymiar wspólnotowy  atmosfera wi¹t jednocz¹ca rodzinê wokó³ od pokoleñ
wyznawanych wartoci, religijne grupy odniesienia, uczestnictwo we wspólnotach
przykocielnych, duma z papie¿a Polaka, Jego pokojowe misje, patriotyczne zaanga¿owanie Kocio³a w Polsce  wszystko to dawa³o im poczucie bezpieczeñstwa,
swojskoci i jednoci, a tak¿e grupowego solidaryzmu.
Na ogóln¹ sumê 403 odpowiedzi na pytanie o pozytywne cechy katolicyzmu,
83,6% z nich to wskazania aprobuj¹ce istotê katolicyzmu w trzech wymienionych
dymensjach. Pozosta³e 16,4% ujawni³y: rodowód areligijny i ateistyczny (14 przypadków); braku identyfikacji, okrelenie w³asnej religijnoci jako wymuszonej, bez17
Koció³ Zielonowi¹tkowy, tradycja protestancka, pierwsi wyznawcy dotarli do Polski
w 1910 r.
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refleksyjnej (11 odpowiedzi); przyznanie, ¿e katolicyzm nie mia³ ¿adnego znaczenia
i nic pozytywnego na jego temat powiedzieæ nie potrafi¹ (32 respondentów) oraz
8 ankietowanych nie chcia³o po latach oceniaæ, uwa¿aj¹c, ¿e tak jest bardziej fair.
Religia katolicka to dla by³ych jej wyznawców przede wszystkim obecnoæ
Boga, misja i postawa Jezusa, zasady etyczne wyznaczaj¹ce normy spo³ecznego
wspó³¿ycia oraz jednocz¹ce zachowania kultowe i obrzêdowe. Wspólnota wiary
i praktyk przekazywana w rodzinie wzmacnia j¹ wewnêtrznie oraz ogniskuje wokó³ wspólnego celu, którym jest wiêtowanie pami¹tki narodzin i mierci Jezusa.
Donios³oæ tych historycznych wydarzeñ, a tak¿e tradycja rodzinnego wesela i wzajemnej ¿yczliwoci wokó³ wi¹tecznie zastawionych sto³ów sprawiaj¹, ¿e do tych
momentów chêtnie wraca siê we wspomnieniach, corocznie oczekuje siê ich z nadziej¹, a w ocenach wa¿noci stawia siê im najwy¿sze noty. Religia to nie tylko
eschatologia, ale to tak¿e tu i teraz, miêdzyludzkie relacje, z których najwa¿niejsze s¹ wewn¹trzrodzinne. Dlatego te¿ jako istotny walor katolicyzmu respondenci
wymieniaj¹ moc tradycji jednocz¹c¹ wiernych we wspólnoty, z których najwa¿niejsz¹ jest rodzina. Religia katolicka nie tylko ³¹czy ich z Bogiem, daje gwarancjê ¿ycia wiecznego, ale nadto harmonizuje stosunki rodzinne i wyznacza wzorce
zachowañ.

2. DYSFUNKCJE KOCIO£A ORAZ DUCHOWIEÑSTWA
W OPINIACH RESPONDENTÓW
Wypowiedzi ekskatolików pokazuj¹, ¿e s¹ to ludzie religijnie i emocjonalnie
zaanga¿owani. Nieodparcie zatem nasuwa siê pytanie, dlaczego od katolicyzmu odeszli, czego im zabrak³o lub co ich zrazi³o? Najprociej spytaæ o to ich samych. Po
wypunktowaniu pozytywnych cech katolicyzmu respondenci przyst¹pili do wskazania cech negatywnych. Wymienione zarzuty mo¿na, z pewn¹ doz¹ arbitralnoci, pogrupowaæ w kilka kategorii wskazuj¹cych istotê problemu. Ró¿ni je treæ i forma
wypowiedzi. Od lakonicznych, jednoprzymiotnikowych po wielow¹tkowe, od radykalnie potêpiaj¹cych po usprawiedliwiaj¹ce decyzjê wskazaniem w³asnych uchybieñ
lub uchylaj¹ce siê od jakiejkolwiek krytyki.
Wymieniane przez respondentów wady katolicyzmu dotycz¹ przede wszystkim
 doktryny; instytucji Kocio³a; etyki; kultu; duchowieñstwa i wiernych. Wypowiedzi odwo³uj¹ce siê do dowiadczeñ z minionych lat ujawniaj¹ s³ab¹ znajomoæ
zasad wiary katolickiej, nik³e zaanga¿owanie, brak emocjonalnych wiêzi. Z nowej
perspektywy wskazuj¹ na – ich zdaniem – istotne uchybienia i nieprawid³owoci.
Cz³onkowie grup chrzecijañskich odwo³uj¹c siê do autorytetu Pisma wiêtego w interpretacji wyznania, do którego obecnie przynale¿¹, wskazuj¹ heretyckie  w ich
mniemaniu  odstêpstwa katolicyzmu. Wyznawcy hinduizmu i buddyci maj¹ za
z³e dezaprobatê wegetarianizmu, zabijanie zwierz¹t i brak akceptacji dla filozofii
reinkarnacji. Bez wzglêdu na obecne wyznanie, wiêkszoæ negatywnie ocenia mora-
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le ksiê¿y oraz anga¿owanie siê Kocio³a w politykê. Krytykuj¹ duchownych i wieckich katolików, ¿e nie postêpuj¹ zgodnie z nakazami w³asnej religii, ¿e szlachetne ze
swej istoty idea³y s¹ w ich codziennym ¿yciu nieobecne. Wymienione przez respondentów negatywne cechy katolicyzmu pokazuj¹ jednoczenie, co dla nich samych jest
istotne, na co szczególnie zwracali uwagê, przyjmuj¹c now¹ wiarê i co mog³o byæ
tak¿e kart¹ przetargow¹ misjonarza/nauczyciela, czyli tego, który przekonywa³ do
w³asnych racji. Poni¿ej przedstawione, w pewnym uporz¹dkowaniu klasyfikacyjnym,
samodzielne wypowiedzi respondentów z zaznaczeniem liczebnoci wskazañ, a wiêc
powszechnoci danej opinii, poza przekazan¹ treci¹ dodatkowo informuj¹, przez
formê i jêzyk wypowiedzi, o aktualnej postawie wobec katolicyzmu.
Uchybienia katolicyzmu i Kocio³a katolickiego wskazane przez respondentów:
I. Dogmatyczne  podwa¿enie katolickiej wyk³adni wiary na temat:
• Boga (42):
 fa³szywe nauczanie o Bogu, straszenie Bogiem karz¹cym. Pokazuje z³y, nieprawdziwy obraz Boga, zatracenie wiary w to, ¿e Bóg ma plan ¿ycia dla ka¿dego
cz³owieka, ¿e jest wyjcie z ka¿dej sytuacji, ¿e Bo¿¹ wol¹ jest, aby ludzie byli szczêliwi, zdrowi i spe³nieni (Woda ¯ycia),
 brak ¿ywej wiêzi z Bogiem, brak poznania Boga i znajomoci Jego s³owa
(Pojednanie),
 brak kontaktu z ¿ywym Bogiem, w czasie mszy nie czuje siê w ogóle Bo¿ej
obecnoci (chrzecijanin wiary ewangelicznej),
 Biblia mówi, ¿e nadejd¹ dni, kiedy Boga bêd¹ czciæ s³owami, nie czynami.
Tak by³o w dawnej mojej religii  mówiono czasem, ¿e Bóg jest ¿ywy, ale nadal
czcz¹ figury, co napawa Boga obrzydzeniem. Mnóstwo zabobonów wród ludzi, nikt
nie wierzy, ¿e mo¿na s³yszeæ Boga i mieæ z nim blisk¹ wiê (chrzecijanin wiary
ewangelicznej),
 wykrzywienie obrazu Boga poprzez naukê o zbawczej roli cierpienia, grzesznego Boga, przedstawianie Boga jako kogo niedostêpnego, trzymanie ludzi w ciemnocie (Miecz Ducha),
 brak ¿ywej relacji z Bogiem, brak wiadomoci, kim jest Bóg dla mnie, brak
zrozumienia, co zrobi³ Jezus na krzy¿u dla mnie, straszenie Bogiem i czyæcem zamiast przedstawienia Boga jako kochaj¹cego Ojca (baptysta),
 nie podoba mi siê nastrój, w którym mówi siê o Bogu, atmosfera jest ch³odna  niby mówi siê o Bogu, ale nie dzia³a siê w sposób, który by zadawala³ Boga.
Zbyt czêsto jest to po prostu ¿onglerka s³owna, ¿adnych logicznych wniosków i konkretów. Zbyt wiele niewyjanionych aksjomatów i dogmatów (krysznaita),
 w Kociele katolickim za ma³o mówi siê na temat osoby Boga i mojej indywidualnej relacji z Nim. Za ma³o by³o o tym, jak na co dzieñ w ¿yciu mogê byæ blisko Boga i jak mogê Go zadowoliæ, np. prac¹, szko³¹, wychowaniem dzieci, ¿yciem
rodzinnym (wisznuita);
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• Pisma wiêtego i Tradycji (20):
 brak znajomoci Biblii, zabobony i tkwienie w bezsensownych tradycjach,
traktowanie tradycji jako wa¿niejszej od Biblii (Woda ¯ycia),
 wiêksze przywi¹zanie i znaczenie tradycji i wp³ywu czynników zewnêtrznych ni¿ trzymanie siê zasad, na których jest oparta (baptysta),
 lekcewa¿enie wielu wypowiedzi z Biblii, które maj¹ istotne znaczenie dla
tego, kim jestemy (wiadek Jehowy),
 zmienianie sensu prawdziwych s³ów Biblii, sztywne dogmaty (Misja £aski)18,
 nauki sprzeczne z Bibli¹, np. ¿e Maria lub inni wiêci s¹ porednikami miêdzy Bogiem a ludmi (Miecz Ducha),
 nauczanie na lekcjach religii nieprawdziwych rzeczy, niezgodnych z naukami Biblii (baptysta),
 zbyt szeroki margines interpretacji Biblii. Wypaczenia wynikaj¹ce z trudnoci zwi¹zanych z t³umaczeniem Biblii na jêzyki oraz dowolnoci kryteriów przyjêtych na poszczególnych soborach (krysznaita),
 p³ytka i powierzchowna analiza Pisma wiêtego na kazaniach (wisznuita),
 negatywnie oceniam ca³¹ dziedzinê dogmatów i zaleceñ oraz praktyk, które
nie pochodz¹ z Objawienia, ale dodane zosta³y przez duchowieñstwo (bahaita);
• Eschatologii (9):
 propagowanie innego sposobu zbawienia ni¿ to jest przedstawione w Pimie
wiêtym (Pojednanie),
 osi¹ganie zbawienia przez w³asne zas³ugi. Mo¿na byæ zbawionym przez sakramenty. Mo¿noæ odpuszczania grzechów przez cz³owieka grzesznego. Zbawienie
bez poznania Boga, ¿ycie w ciemnoci (baptysta),
 pojmowanie, ¿e zbawienie mo¿na osi¹gn¹æ z uczynków w³asnych, a nie wy³¹cznie z ³aski Bo¿ej, któr¹ nale¿y tylko przyj¹æ (baptysta),
 jak jedno, czêsto krótkie ¿ycie mo¿e zawa¿yæ na ca³ej wiecznoci? (buddysta);
• Matki Boskiej i kultu wiêtych (15):
 kult Maryi, modlitwy do wiêtych niezgodne z Pismem wiêtym (Woda ¯ycia); Ba³wochwalstwo  kult obrazów, rzeby, cz³owieka  papie¿a (Woda ¯ycia),
 czczenie obrazów, figurek a w szczególnoci kult maryjny, który jest obrzydliwoci¹ dla Boga, w Biblii nie ma ani s³owa o wniebowst¹pieniu Marii, dlaczego
wiêc uwa¿a siê j¹ za osobê bosk¹? (chrzecijanin wiary ewangelicznej),
 czczenie wiêtych obrazów, a nie prawdziwego Boga (Misja £aski),
 wynoszenie wiêtych na o³tarze, przesadny kult Matki Boskiej (Miecz Ducha),
18

Koció³ Ewangeliczny Misja £aski, tradycja protestancka, w Polsce od 1990 r.
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 brak zdrowego rozs¹dku  historia o brzemiennej dziewicy (buddysta);
• Ogólne sformu³owania dotycz¹ce dogmatów (39):
 niejasnoæ wierzeñ, nielogiczne dogmaty, a do tego sprzecznoci, których nie
mo¿na ze sob¹ pogodziæ, utrzymywanie ludzi w niewiedzy (wiadek Jehowy),
 brak elastycznoci, sztywne traktowanie «niepodwa¿alnych» prawd wiary,
brak nacisku na fakt, ¿e ka¿dy dziêki zaanga¿owaniu w praktykê religijn¹ mo¿e dojæ
do «zrozumienia» Boga, prawdy (chrzecijanin wiary ewangelicznej),
 brak uwiadomienia i g³oszenia ludziom rzeczy najwa¿niejszych, koncentrowanie siê na sprawach drugoplanowych, zak³amanie, ob³uda wynikaj¹ca z tego, ¿e
ludziom narzuca siê brzemiona, których nie s¹ w stanie nieæ. Autorytety pozabiblijne i z nich wyimaginowane: mariologia, eklezjologia, soteriologia (baptysta),
 nie wyt³umaczono mi, kim jest Jezus, kim jestem, jaki jest mój cel. Ma³o s³ysza³am o mi³oci Ojca i o uwolnieniu od grzechu, nie by³o uzdrowieñ (Miecz Ducha),
 to, ¿e uznaje siê, ¿e zwierzêta nie maj¹ duszy, przyzwolenie na jedzenie miêsa, motyw wiecznego potêpienia (krysznaita),
 katolicyzm nie odpowiada na wiele pytañ, dlaczego kogo Bóg dowiadcza,
a innym daje wszystko, co z ludmi urodzonymi w innych religiach  nie maj¹ szans
na raj? Niesprawiedliwoæ, nieprzewidywalnoæ, cz³owiek w³aciwie sam nie wiele
mo¿e zrobiæ. Cierpiêtnictwo. Dogmatyzm, brak radoci, dzia³anie przez obietnice
i pod grob¹ kary (buddysta),
 ignorowanie przez ksiê¿y pytañ, które wyjania sztywna, ma³o mówi¹ca doktryna. Strach przed nowym spojrzeniem na modlitwê, na czytanie Biblii i dociekanie
jej treci. Niespójnoæ teologiczna (moonista),
 ponura mitologia, przes¹dy, kompleksy (lucyferanin),
 ca³a dziedzina dogmatów, zaleceñ oraz praktyk niepochodz¹cych z Objawienia Chrystusa, ale dodanych przez duchowieñstwo (bahaita),
 szuka³am duchowoci, a poniewa¿ kole¿anki uczêszcza³y na religie i do Kocio³a katolickiego  robi³am to samo. S¹dzi³am, ¿e w tym Kociele znajdê odpowiedzi na wszystkie drêcz¹ce mnie pytania, srodze siê pomyli³am (Brahma Kumaris).
II. Organizacyjne  negatywna ocena duchowieñstwa, zw³aszcza w kategoriach
moralnych. Postrzeganie w ich zachowaniach rozbie¿noci miêdzy g³oszonymi idea³ami a praktyk¹ ¿yciow¹. Maj¹ ¿al do ksiê¿y, ¿e nie wsparli ich w chwilach zw¹tpienia, nie udzielali odpowiedzi na istotne dla nich pytania, nie zg³êbiali z nimi razem
wiary. Niedosyt informacji na temat istoty, sensu i tajemnicy wiary, brak logicznej
wyk³adni religijnej wizji wiata by³y przyczyn¹ poszukiwania zadawalaj¹cych odpowiedzi poza Kocio³em katolickim.
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Kocio³owi jako instytucji zarzucaj¹ biurokracjê, konsumpcjonizm, odejcie od
wzorca nowotestamentowego. Wytykaj¹ wieckoæ kosztem ¿ycia duchowego. le
czuli siê w Kociele autokratycznym, wymagaj¹cym podporz¹dkowania oraz przestrzegania narzuconych regu³ i form.
• Duchowieñstwo (52):
 walka kleru o zabezpieczenie sobie najlepszego doczesnego ¿ycia. Bardzo
s³abe wykszta³cenie kleru, ob³uda ksiê¿y, anga¿owanie siê kleru w politykê i spo³eczno-gospodarcze ¿ycie kraju (Woda ¯ycia),
 z³y przyk³ad przywódców duchowych  kleru, niemoralnoæ, celibat. Nigdy
nie podoba³o mi siê to, ¿e duchowni przeczyli swym ¿yciem naukom, które g³osili.
Kole¿anka z m³odych lat ma dziecko z ksiêdzem, a proboszcz sk³ania³ j¹ do aborcji
 wiem od niej samej (wiadek Jehowy),
 ob³uda kleru, mieszanie siê do polityki, materializm, nieszczeroæ przywódców, czerpanie zysków, wprowadzanie wiadomie w b³¹d wyznawców (wiadek
Jehowy),
 niestosowanie siê ksiê¿y katolickich do zasad biblijnych, ³amanie ich, a to
oznacza, ¿e Koció³ katolicki ma niewiele wspólnego z chrzecijañstwem (baptysta),
 materializm kleru, brak prawdziwej wiary, zacofanie kleru, nietolerancja
(Misja £aski),
 ksiê¿a nie stosowali siê do tego, co sami g³osili (zielonowi¹tkowiec),
 wielu aspektów wiary ¿aden ksi¹dz ani zakonnica nie potrafili mi prosto
i logicznie wyjaniæ, wymagali ode mnie «lepej» wiary (Brahma Kumaris),
 brak w³aciwego przyk³adu ze strony ksiê¿y. Postawa ksiê¿y i wierz¹cych 
religia nie manifestuje siê w ich ¿yciu codziennym. Wiêkszoæ ksiê¿y, których spotka³em, mia³a zbyt du¿e k³opoty ze sob¹, by w ogóle braæ siê za kap³añstwo (krysznaita),
 nauczanie z ambony tego, czego nie praktykuje siê we w³asnym ¿yciu. Snobizm kleru, dorobkiewiczostwo, traktowanie powo³ania bycia duchownym jako zawodu  ¿¹danie gratyfikacji w zamian za pos³ugê, np. pogrzeb. Ksiê¿a nie s¹ porednikami miêdzy Bogiem a parafianami, nie s¹ nauczycielami ucz¹cymi przez
przyk³ad (krysznaita),
 du¿ym utrudnieniem by³o dla mnie to, ¿e w Kociele wierni s¹ traktowani
bardziej jako grupa, a nie indywidualne osoby  trudno by³o nawi¹zaæ relacjê
z ksiêdzem, brakowa³o mi indywidualnych spotkañ i odpowiedzi na ró¿ne pytania
(wisznuita),
 to, ¿e spotka³am siê z ksiê¿mi, którzy prowadzili «podwójne ¿ycie», tzn., ¿e
nauczali innych rzeczy ni¿ sami robili. Oczywicie nie jest tak, ¿e oceniam przez ten

332

MARIA LIBISZOWSKA-¯Ó£TKOWSKA

pryzmat ca³¹ religiê i wszystkich ksiê¿y, to jest kwestia ludzi i ich sumienia, ale mnie
siê to nie podoba (wisznuita),
 hipokryzja du¿ej czêci kleru. Skostnia³a, hierarchiczna struktura w relacji
duchowieñstwo  wierni (wisznuita),
 dzia³alnoæ Kocio³a katolickiego, a przede wszystkim jego zwierzchników,
którzy nie s¹ dla mnie ¿adnym wzorem do naladowania. Daleko im do wzoru ubóstwa, mi³oci i wspó³czucia, o którym tak wiele naucza³ Jezus (krysznaita),
 chodzenie po kolêdzie. Ksi¹¿a mówi¹, ¿e Koció³ jest biedny, czasami zbieraj¹ pieni¹dze dwa razy podczas jednej mszy. Inwestuj¹ pieni¹dze w rzeczy niepotrzebne, np. w wielkie ¿yrandole. Ksiê¿a twierdz¹, ¿e ma³o zarabiaj¹, ciekawe za co
kupuj¹ takie samochody? (buddysta),
 dzia³alnoæ kleru, nieomylnoæ w³adz kocielnych, mieszanie siê kleru do polityki, brak dowiadczenia kleru w sprawach rodziny. Zniechêci³ mnie przyk³ad dawany przez duchowieñstwo, a raczej jego brak (moonista).
• Koció³ (25):
 brak realnego wp³ywu Kocio³a na poprawê ¿ycia ludzi, brak odpowiedzi na
ich potrzeby i problemy. Jednym s³owem du¿o bla-bla, czary-mary (Woda ¯ycia),
 Koció³ katolicki w niczym nie przypomina Kocio³a nowotestamentowego,
zw³aszcza styl ¿ycia duchownych (chrzecijanin wiary ewangelicznej),
 przepych kocio³ów, uwa¿am, ¿e te pieni¹dze mog³yby byæ wykorzystane
w inny sposób, np. na pomoc biednym, bezrobotnym (Miecz Ducha),
 upolitycznienie religii, nawo³ywanie z ambony do g³osowania na okrelon¹
partiê i okrelone osoby, biurokracja, brak przyjaznego podejcia do ludzi. Anga¿owanie siê Kocio³a katolickiego w politykê, pogardzanie mniejszociami religijnymi, etnicznymi, seksualnymi. Totalne skupienie siê na problemach doczesnych, nacjonalizm (krysznaita),
 za du¿o w Kociele jest mowy na ró¿ne tematy, a za ma³o na temat Boga.
Nie podoba mi siê oficjalnoæ, jaka panuje w Kociele, to ¿e nie mo¿na zadaæ pytañ
czy wyjaniæ swoich w¹tpliwoci. Wiêcej mówi³o siê w Kociele o polityce ni¿
o Bogu (wisznuita),
 brak autorytetów duchowych, luki filozoficzne niewyt³umaczone przez hierarchów Kocio³a, zak³amanie Kocio³a, mieszanie siê w sprawy polityczne
i tak jak to by³o w czasach reformacji zjednywanie ludzi, którymi potem mo¿na sterowaæ, czyli ludzi posiadaj¹cych pozycjê i w³adzê (krysznaita),
 to, ¿e doros³ych traktuje siê nadal jak dzieci, nie jako osoby samodzielnie
myl¹ce, ale jako stado baranów, nietolerancja wobec innych grup religijnych
(PT),
 za du¿y wp³yw Kocio³a na sprawy osobiste wyznawców  zbyt du¿a doza
uzale¿nienia i podporz¹dkowania (rebirthing).
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III. Etyczne  nieprzek³adalnoæ idea³ów na ¿ycie codzienne (27). Respondentów
razi hipokryzja i dwulicowoæ katolików. Ich zdaniem manifestowana zewnêtrznymi
praktykami odwiêtna wiara nie znajduje prze³o¿enia na zachowania codzienne:
 brak powi¹zania nauk kocielnych z realnoci¹ ¿ycia, brak powi¹zania tego,
czego mnie uczono z moim ¿yciem (Woda ¯ycia),
 brak konsekwencji w postêpowaniu, ob³uda, hipokryzja. Brak jednoci wród
wyznawców tej samej religii (wiadek Jehowy),
 ludzie w kociele umiechaj¹ siê, s¹ uprzejmi, ale ci sami ludzie na co dzieñ
s¹ ca³kiem inni. Dwulicowoæ, zupe³ny rozdwiêk miêdzy g³oszonymi naukami a codziennym ¿yciem (baptysta),
 religia nie ma wp³ywu na ludzi. Ludzie s¹ bardziej sk³onni, ¿eby czyniæ z³o.
Wiara w ¿ywego Boga jest przys³oniêta pust¹ religi¹ i tradycj¹ (chrzecijanin wiary
ewangelicznej),
 brak praktycznych dzia³añ w duchu Pana Jezusa. Brak autentycznych przewodników duchowych. Gdy kto mówi, ¿e Pismo wiête jest najwa¿niejsze, ale dzia³a jakby co innego by³o celem, to wprowadza tylko niewinne osoby w oszo³omienie. Brak wskazówek o wewnêtrznym doskonaleniu siê (krysznaita),
 brak pobo¿noci, praktykowania ¿ycia duchowego, nieprzestrzeganie zasad
czy przykazañ, brak wiedzy i instrukcji praktycznych, jak osi¹gn¹æ samorealizacjê.
Moralnoæ charakteryzuj¹ca siê zezwoleniem na zabijanie zwierz¹t, degradacja spo³eczeñstwa (krysznaita),
 powtórne pope³nianie grzesznych czynnoci pomimo spowiedzi i ¿alu za
grzechy (krysznaita),
 nie podoba³o mi siê, ¿e nauki Jezusa nie by³y wprowadzane w ¿ycie, ¿e niewielu ludzi ¿y³o zgodnie z tym w co wierzyli (wisznuita),
 zupe³ne rozejcie siê praktyki z teori¹, niemal¿e nikt nie wdra¿a zasad i wartoci, o których mówi³ za³o¿yciel religii (Brahma Kumaris),
 nigdy nie mog³em zrozumieæ mierci milionów niewinnych ludzi w czasie
Inkwizycji  zabijanych w imiê Boga (krysznaita),
 niezgodnoæ postêpowania z etyk¹ g³oszon¹ przez Ewangeliê (buddysta),
 stosunek do zwierz¹t i seksu. Nie¿yciowy, skrajnie utopijnych charakter tzw.
wartoci chrzecijañskich, og³upianie, zastraszanie, przeciwstawianie naturalnych
instynktów i uczuæ  dogmatom, brak radoci ¿ycia (lucyferanin).
IV. Obrzêdowe (29). Niektórzy respondenci zredukowali religiê katolick¹ do zachowañ obrzêdowych i z tej perspektywy dokonywali ocen. Takiej religijnoci sami
dowiadczyli, tak odbieraj¹ swoje najbli¿sze otoczenie. Katolicyzm to dla nich wi¹teczna zewnêtrznoæ, która zastêpuje autentyczne relacje z Bogiem:
 p³ytkoæ i mnogoæ obrzêdów  oparcie ca³ego Kocio³a o te obrzêdy, «zbywania» Boga obrzêdami. Smutek  martwe ¿ycie religijne, które nie daje autentycz-
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nego ¿ycia tylko ba³wochwalstwo. Nauka ludzka, a nie s³owa Bo¿ego. Brak powi¹zania nauk kocielnych z realnoci¹ ¿ycia (Woda ¯ycia),
 za du¿o ró¿nych uroczystoci, czêsto wymagaj¹cych wysi³ku i powiêcenia,
za du¿o ró¿nych wi¹t (wiadek Jehowy),
 zatracenie zwi¹zku z Bogiem, ucieczka w bezrefleksyjn¹ obrzêdowoæ. Katolicyzm jest religi¹ na pokaz, zbyt ma³o Boga, za du¿o obrzêdów (Misja £aski),
 prymat rytua³u nad wiar¹ (baptysta),
 brak powszechnego g³oszenia koniecznoci dowiadczenia nowego narodzenia, koncentracja na formie i obrzêdach, nie na dowiadczaniu dzia³ania Ducha wiêtego i na Biblii, brak szerszego propagowania osobistej relacji z Bogiem (zielonowi¹tkowiec),
 wszystko to by³ rytua³, który nie ma nic wspólnego z prawdziwym Bogiem;
odpusty, które obali³ ju¿ Luter, a które nadal s¹ (Miecz Ducha),
 spowied przed ksiêdzem, pielgrzymki, pacierze, op³atek, kolêdy, obrazy,
woda wiêcona, litanie (baptysta),
 praktyki religijne tylko ze wzglêdu na tradycjê uprawian¹ przez rodzinê
(krysznaita),
 przerost obrzêdowoci nad duchowoci¹ (moonista),
 duszna, ciasna atmosferê podczas lipcowych nabo¿eñstw  smród potu. Póniej nabra³em wiadomoci i mog³em sam decydowaæ, gdzie nie iæ, ¿eby nie mierdzia³o potem (lucyferanin),
 zbyt du¿o formy, a za ma³o treci, obrzêdowoæ, pustka, zak³amanie, zalepienie (Woda ¯ycia).
V. Generalizacja ocen  zaliczono tu odpowiedzi ogólnikowe, które trudno jednoznacznie zaklasyfikowaæ (38), a tak¿e jednowyrazowe okrelenia, które sw¹ dosadnoci¹ najlepiej oddaj¹ nastroje apostatów zra¿onych do katolicyzmu:
 katolicyzm jest mi obojêtny, a jedyn¹ rzecz¹, która budzi we mnie niechêæ
do tej religii, jest jej ob³uda (wiadek Jehowy),
 religia katolicka to tradycja i zwyczaje, a to fascynuje ludzi niemyl¹cych
i niepytaj¹cych siê, czego wymaga od nas Bóg (wiadek Jehowy),
 by³em wychowany w rodzinie katolickiej. Przynale¿noæ do tego Kocio³a
nie mia³a na mnie ¿adnego pozytywnego wp³ywu (chrzecijanin wiary ewangelicznej),
 w³aciwie nic mi siê w Kociele katolickim nie podoba (Misja £aski),
 martwa religia, która nie by³a w stanie doprowadziæ mnie do ¿ywej relacji
z Jezusem (chrzecijanin wiary ewangelicznej),
 brak spójnej filozofii (krysznaita),

WIECCY APOSTACI O DUCHOWIEÑSTWIE ORAZ O FUNKCJACH

335

 lepa wiara w dogmaty, sentymentalizm i fanatyzm religijny, religijnoæ na
pokaz (krysznaita),
 nie znalaz³am odpowiedzi na wiele pytañ  zamiast logiki spotka³am dogmaty (krysznaita),
 og³upianie i bazowanie na takich pojêciach, jak grzech pierworodny, s¹d
ostateczny itp. To religia dla neurotyków. Stosunek do seksu jest karygodny. «Jak
siê wszystkich zastraszy, to bêd¹ chodziæ jak zegareczki»  g³ówne has³o (buddysta),
 generalnie nie odpowiada³y mi wszystkie wartoci religii katolickiej, w której mnie wychowano (neopoganin)19,
 zarabianie na religii, manipulacja ¿yciem innych (ró¿okrzy¿owiec).
• Jednowyrazowe okrelenia (w nawiasach podano ile razy zosta³o u¿yte):
Nietolerancja (31); hipokryzja (30); ob³uda, zak³amanie, pruderia (17); upolitycznienie (16); fanatyzm (7); nuda, monotonia, smutek, beznadzieja, cierpienie (7);
ba³wochwalstwo (6); przymus, z góry okrelona przynale¿noæ do religii (5); brak spójnoci i logiki (5); lepa wiara i lepe rytua³y bez racjonalnych objanieñ (4); dogmatyzm (4); rytualizm (4); katolikocentryzm (patrzenie z góry na innych) (4); fa³sz (3);
sekciarstwo (3); usankcjonowanie zabijania zwierz¹t (3); ciemnota (2); dewocja (2);
ceremonializm (2); nieomylnoæ papie¿a (2); pobo¿noæ ludowa (2); antysemityzm
(2); biurokracja (2).
VI. Pewna grupa respondentów (38) okreli³a katolicyzm przez pryzmat osobistych
doznañ, odczuwanych niedostatków i strat:
 katolicyzm niewiele wniós³ do mojego ¿ycia (Woda ¯ycia),
 mia³am potrzeby duchowe, kocha³am Boga i chcia³am siê o Nim dowiedzieæ
du¿o wiêcej, niestety ówczesna moja religia nie zaspokoi³a moich potrzeb  nawet
w minimalnym stopniu. Nauki przekazywane w dzieciñstwie nie pomog³y w rozwi¹zywaniu problemów ¿yciowych, nie wskazywa³y na sens ¿ycia, nie dawa³y ¿adnej
nadziei na przysz³oæ (wiadek Jehowy),
 nie zna³em Boga, nie mia³am z nim wiêzi. Teraz, gdy pozna³em wymagania
Boga na podstawie Pisma wiêtego, uwa¿am wczeniejsze lata za stracone, gdy¿ nie
nauczono mnie prawdy (wiadek Jehowy),
 by³a to pusta forma religijnoci (chrzecijanin wiary ewangelicznej),
 nie mia³a ¿adnego znaczenia, nie mówi³a o prawdziwym Bogu, ale o takim,
jakim chcia³a Go wiedzieæ. Kazano mi chodziæ do kocio³a, wype³niaæ rytua³y, wiêc

19
Rodzima Wiara  neopogañstwo, nawi¹zuj¹ do przedwojennego rodowiska zadru¿añskiego, w nowej formie od 1995 r.
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to robi³am, nic mi to nie dawa³o, nie zna³am Boga, nikt nie móg³ mi daæ takiej bliskoci z Nim, jak¹ mam teraz (baptysta),
 kiedy by³am w Kociele katolickim, bardzo d³ugo przesiadywa³am w kociele, zastanawia³am siê co dalej? Mylenie i szukanie zmienia (zielonowi¹tkowiec),
 to, ¿e kiedy nie nawi¹za³am intymnej relacji z Bogiem, nie zdawa³am sobie
sprawy, ¿e jest to mo¿liwe, choæ zawsze chcia³am byæ blisko Niego (chrzecijanin
wiary ewangelicznej),
 zawsze czu³am siê inna, gdy znalaz³am siê w kociele, robi³o mi siê zawsze
smutno w g³êbi mojego serca, nigdy tego do koñca nie rozumia³am, ale teraz wiem,
¿e Bóg nie chce, abymy byli smutni, ale abymy ¿yli w spo³ecznoci z Duchem
wiêtym, który zawsze nas pociesza i daje prawdziw¹ wolnoæ (chrzecijanin wiary ewangelicznej),
 atmosfera by³a smutna, pieni by³y smutne, na mszach nie rozumia³am niczego. Chodzi³am do kocio³a, ¿eby odstaæ 45 minut (baptysta),
 chodzi³em do kocio³a, bo musia³em, modli³em siê, bo tak by³o przyjête, ale
ma³o z tego rozumia³em (Brahma Kumaris),
 nie znalaz³em odpowiedzi na wiele pytañ  zamiast logiki spotyka³em dogmaty. Nie mogê powiedzieæ, ¿e negowa³em  raczej nie spe³nia³o moich oczekiwañ
wyt³umaczenie sprawiedliwoci Boga, równie¿ za ma³a iloæ informacji o Nim i ¿yciu po mierci. Wizja raju  Adama i Ewy  trochê za ma³o prawdopodobna, raczej
alegoryczna (krysznaita),
 wpojono mi strach przez Bogiem, lepe rytua³y przy braku religijnej wiedzy,
brakowa³o im odniesieñ identyfikacyjnych, wspólnotowej przyjaznej atmosfery w gronie wspó³wyznawców (wisznuita).
VII. Na laicki rodowód i areligijne wychowanie wskaza³o 15 respondentów, co
uzasadnia ich brak odniesieñ do katolicyzmu.
VIII. Dziesiêcioro respondentów uchyli³o siê od koniecznoci wypowiedzi na temat
negatywów katolicyzmu, uwa¿aj¹c, ¿e nie maj¹ prawa oceniaæ, zw³aszcza gdy opucili szeregi Kocio³a:
 mimo wszystko uwa¿am, ¿e nie mam prawa niczego krytykowaæ (krysznaita),
 nie chcê krytykowaæ (moonista).
Przegl¹d wszystkich udzielonych odpowiedzi na pytanie o negatywne cechy
katolicyzmu upowa¿nia do podsumowuj¹cych konkluzji, bez uwiarygodniania ich
danymi liczbowymi. Agresja przebija zw³aszcza z wypowiedzi krótkich, jednoprzymiotnikowych typu: fa³sz, ob³uda, zak³amanie, hipokryzja, fanatyzm  to okrelenia
u¿ywane najchêtniej. Postaw¹, któr¹ mo¿na okreliæ jako mentorsk¹, odznaczaj¹ siê
zw³aszcza przedstawiciele wspólnot chrzecijañskich  oni teraz ju¿ wiedz¹ lepiej,
jak interpretowaæ Bibliê, który jej odczyt jest ortodoksj¹, a który herezj¹. Jest to
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ocena wystawiona katolicyzmowi z nowej perspektywy wspartej wiar¹ innej jakoci. Wymienione przez nich  w ich mniemaniu  wady katolicyzmu nie by³y bezporedni¹ przyczyn¹ ich odejcia z Kocio³a rzymskokatolickiego.
Trzeci typ postawy, który równie mocno, jak dwa pierwsze jest obecny w wielu
wypowiedziach, to niedosyt informacji, pozostawianie przez ksiê¿y pytañ bez odpowiedzi. Niezaspokojona dociekliwoæ intelektualna, niezrealizowana potrzeba logicznego uporz¹dkowania wiata powoduje zak³ócenia percepcji, które mog¹ prowadziæ
do zw¹tpienia, zaniechania ¿ycia religijnego. Logika ka¿dej religii opiera siê na wierze, na uznaniu, ¿e jest tak, jak nauczaj¹ o tym autorytety. S¹ ludzie, u których potrzeba racjonalizacji jest bardzo silna, s¹ dociekliwi i nie daj¹ siê zbyæ odwo³aniem do
usankcjonowañ tradycji czy argumentem o tajemnicy wiary. Oni, parafrazuj¹c w.
Augustyna, ¿eby uwierzyæ, musz¹ zrozumieæ, a zrozumiawszy, mog¹ dopiero uwierzyæ. Niedosyt wiedzy i odczuwane lekcewa¿enie zawiod³o ich tam, gdzie chêtnie
mówiono im o sprawach duchowych, powiêcano czas na indywidualne rozmowy, nie
traktuj¹c przy tym jak uci¹¿liwych petentów, lecz jako osoby wa¿ne, na które siê czeka. I to móg³ byæ rzeczywisty impuls wyjcia w swoich poszukiwaniach poza Koció³
katolicki. Prawie wszyscy konwertyci (92%) pytani o motywy decyzji odpowiedzieli, ¿e w wybranych wspólnotach znaleli spe³nienie, zaspokojenie religijnych/
duchowych potrzeb. Anonimowe, bezosobowe uczestnictwo w potê¿nej instytucji,
jak¹ jest Koció³ katolicki, równie¿ na poziomie parafii daje nik³e szanse personalnego kontaktu z kap³anem  przewodnikiem w wiecie wiary. Badani konwertyci
odeszli do mniejszych wspólnot, w których kontakty miêdzy wiernymi s¹ czêstsze
i osobowo skoncentrowane na problemach wiary oraz duchowych prze¿yciach.
Wród respondentów by³a grupa osób wra¿liwszych etycznie. Zw³aszcza im
trudniej by³o pogodziæ siê z faktem, ¿e pewien procent ksiê¿y oraz wiernych nie
postêpuje zgodnie z normami i wartociami etyki katolickiej. Zra¿eni przystali do
wspólnot, które pod tym wzglêdem oceniaj¹ jako prawe.
Katoliccy apostaci (ekskatolicy), którzy obecnie umocnili siê w wierze oraz wiêcej czasu powiêcaj¹ duchowemu rozwojowi, win¹ odstêpstwa obarczaj¹ ksiê¿y, którzy niedostatecznie wyjanili im tajemnice wiary i sens praktyk kultowych. Obwiniaj¹
rodowisko rodzinne za wymuszenie biernego pos³uszeñstwa. Niektórzy z nich samokrytycznie wskazuj¹ na w³asne uchybienia i zaniedbania. ¯eby zaakceptowaæ religiê,
sami musieli siê zmieniæ, dojrzeæ, pokonaæ w³asne s³aboci, odnaleæ w sobie pozytywne emocje, potrzebê wiary i kontaktu z Bogiem. ¯al¹ siê na swoj¹ niewiarê: religijnoæ, «pobo¿noæ» bez wiary; Mia³em trudnoci z uwierzeniem; W domu nie
rozmawia³o siê o tym; Bóg by³ «na niedzielê»”; Nie podoba³ mi siê dystans ja 
Bóg; Wiara by³a bez sensu, bo nie by³a przek³adana na ¿ycie, by³a martwa.
Obwiniaj¹ siê za bierne uczestnictwo w mszy niedzielnej: Msza wiêta  bardziej przedstawienie ze mn¹ jako biernym widzem, a nie aktywnym wiernym; Bierne uczestnictwo w liturgiach, denerwowa³y mnie kazania odbiegaj¹ce od treci czytañ; Jako dziecko nie rozumia³am sensu wielu praktyk religijnych, nudzi³am siê
w kociele; Mylê, ¿e rodzice za ma³o rozmawiali ze mn¹ na ten temat.
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Jako przymus odczuwali przystêpowanie do sakramentów, g³ównie spowiedzi i innych praktyk: koniecznoæ przystêpowania do sakramentu spowiedzi, towarzysz¹ce temu doznania wstydu i za¿enowania; Narzucanie na si³ê niektórych regu³ i przymus wiary; W redniej szkole katolickiej praktyki religijne
by³y obowi¹zkowe.
Narzekania na uci¹¿liwoæ praktyk, których sensu siê nie rozumie, dotyczy³o
czasów dzieciñstwa i wczesnych lat szkolnych. Z czasem bierna religijnoæ przerodzi³a siê w wiadom¹ wiarê i aktywne uczestnictwo. Sens wiary odnaleli poza katolicyzmem. Pierwotnie by³ on dla nich ¿yciowym drogowskazem. Z czasem wybrali inny kierunek. I z tej nowej perspektywy oceniali zdradzon¹ przesz³oæ.
Przedstawieni tu apostaci przecz¹ tezie o odchodzeniu z Kocio³a czy jak okrela to Janusz Mariañski (2008)  emigracji z Kocio³a ku wartociom wieckim.
Dowiadczywszy duchowego przebudzenia, wybrali wyznania, które dobitniej do
nich przemówi³y, uwiod³y ich wizj¹ Boga oraz konsekwentnym stosowaniem wartoci religijnych w zmaganiach z codziennoci¹.
Zamieszczone tu wypowiedzi poza tym, ¿e wiele mówi¹ o ich autorach, to
znacznie wiêcej dostarczaj¹ informacji na temat niedostatków katechezy, kryteriów
oceny ksiê¿y przez wiernych oraz ludowego (obrzêdowego, aintelektualnego) charakteru polskiej religijnoci. Innymi s³owy, ods³aniaj¹ dysfunkcjonalne obszary wspó³czesnego Kocio³a.
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STRESZCZENIE
Prawie wszystkie rodz¹ce siê w Polsce dzieci (97%) otrzymuj¹ w dzieciñstwie sakrament
chrztu. Jaki procent z nich w wieku dojrza³ym odchodzi od katolicyzmu. Niektórzy z nich zostaj¹
cz³onkami innych wspólnot religijnych. Wobec Kocio³a s¹ apostatami, bo wiadomie i dobrowolnie odst¹pili od wiary katolickiej. Dla wyznawców wspólnot, do których do³¹czyli, s¹ konwertytami, czyli nawróconymi na prawdziw¹ wiarê.
Artyku³ przedstawia wyniki badañ zrealizowanych w rodowisku 561 apostatów z Kocio³a
katolickiego, którzy wybrali niekatolick¹ formu³ê wiary i cz³onkowstwo w niekatolickich denominacjach.
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Motywów odstêpstwa i konwersji jest tak wiele, jak wiele jest niepowtarzalnych biografii.
Powodem odejcia z Kocio³a bywa negatywna ocena duszpasterskiego nauczania. Respondenci
skar¿yli siê na ksiê¿y, ¿e ci pozostawiali bez odpowiedzi ich pytania o sens wiary oraz znaczenie
praktyk kultowych. Duchowni  ich zdaniem  nie powiêcali im nale¿ytej uwagi. Wielu razi³y
etycznie naganne zachowania niektórych ksiê¿y i ich anga¿owanie siê w politykê. Niedosyt wiedzy,
odczuwane lekcewa¿enie, anonimowoæ wspólnot parafialnych to czêste przyczyny poszukiwania
zadawalaj¹cych odpowiedzi poza Kocio³em katolickim. Badani konwertyci wybrali mniejsze niekatolickie wspólnoty, w których kontakty miêdzy wiernymi s¹ czêstsze i bardziej skoncentrowane na
problemach wiary oraz duchowych prze¿yciach.
Licznie przywo³ywane w tekcie wypowiedzi ekskatolików punktuj¹ zarówno pozytywne, jak
i negatywne funkcje duchowieñstwa i Kocio³a katolickiego w Polsce.

S³owa kluczowe
apostazja wieckich, konwersja, duchowieñstwo, Koció³ katolicki, funkcje i dysfunkcje

SUMMARY
Almost every child born in Poland (97%) receives the sacrament of baptism in its
childhood. A certain proportion leave the Catholic church in their adulthood. Some become
members of other religious communities. From the point of view of the Church they become
apostates, as they have abandoned the Catholic faith in a conscious and voluntary way. From
the point of view of the adherents of the recipient communities they are converts who joined
the „true” faith.
The article reports on the results of research done among 561 apostates from the Catholic
church who opted for a non-Catholic form of faith and became members of non-Catholic
denominations.
The motivations leading to defections and conversions are as many as there are unique
biographies. One of the reasons for defections from the Church may be a negative view taken
on pastoral teaching. Respondents complained that priests left some of their questions on the
meaning of faith and cult practices unanswered. Questions to which, in their opinion, the clergy
did not pay enough attention. Many were offended by objectionable behaviour of certain priests
and their involvement in politics. Insufficient knowledge, lack of respect, anonymity in parish
communities, frequently cause people to look for satisfying answers outside the Catholic
church. Converts under the survey chose smaller non-Catholic communities where contacts
between the faithful are more sustained and more concentrated on the problems of faith and
spiritual experience.
Numerous opinions from former Catholics quoted in the text indicate both positive and
negative functions of the clergy and of the Catholic church in Poland.

Key Words
secular apostate, conversion, priesthood, Catholic church, functions and dysfunctions

340

MARIA LIBISZOWSKA-¯Ó£TKOWSKA

WIECCY APOSTACI O DUCHOWIEÑSTWIE ORAZ O FUNKCJACH

LAIKAT

341

I DUCHOWIEÑSTWO W KOCIELE KATOLICKIM W POLSCE

PROBLEM

DIALOGU I WSPÓ£ISTNIENIA

POZNAÑ 2010

EDGAR DAVIE
Nashville, USA

On the origin of mandatory Catholic celibacy
Mandatory celibacy for Catholic priests is a foreign practice
that entered Christianity in the fourth century
U róde³ obowi¹zkowego celibatu katolickiego
Obowi¹zkowy celibat jest obc¹ praktyk¹ przyjêt¹
przez chrzecijañstwo w IV wieku

For nearly 2000 years the Catholic Church has proclaimed Church laws and
doctrines intended to more clearly explain the teachings of Christ. But remarkably,
while history reveals that Jesus selected married men to serve as His apostles, the
Church today forbids priestly marriage. Also, today the Catholic Church is the only
Christian denomination experiencing world wide condemnation from the scandalous allegations of sex abuse committed against women and children by priests and
bishops. Historically, scandals similar to these are known to have appeared only after mandatory celibacy laws were first instituted, centuries after Christ.
As Catholics we are taught that Jesus’ apostles ceased sexual contact with their
wives in order to „Act in the place of Jesus”, by adopting His celibate lifestyle and
devoting their lives to spreading the Gospel unencumbered by family responsibilities.
Once again history reveals a different story, a story unknown by faithful Catholics.
Today the law of mandatory celibacy for priests has exposed a telling historical
problem. If priests freely accepted celibacy in the beginning why did marriage later
begin, and what authority today permits the Church to deny priestly marriage that
Jesus permitted? The answer can be found in historical events beginning around
366AD when a new and different explanation of our first priestly traditions began to
appear. This event changed Catholic history. So historically, how and why did mandatory celibacy come into the Church? In order to answer this question we must
return to the time of Jesus, and our first Catholic traditions.
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IN THE BEGINNING
Jesus made few changes in existing Jewish law for His followers. But among
the most important changes He instituted were those concerning marriage for priests.
Jewish men of the time were allowed to have more than one wife as well as concubines; Jesus forbade polygamy. They were allowed to divorce; Jesus prohibited divorce (Matthew 19:9). And most importantly, Jewish law required all Jews, including priests, to marry by age 20 (Genesis 1: 28), but Jesus allowed Christians to remain unmarried if they freely chose to do so (Matthew 19: 12). And, contrary to
current myth, Jesus did not require His apostles to take a vow of celibacy or to abstain
from marital sex in order to imitate His lifestyle.
For these reasons the question of Jesus’ celibacy is pointless as justification for
modern celibacy laws that entered the Church centuries later. As Jesus left the
Church, an individual’s free choice to marry and propagate or to remain unmarried
was permitted, and no restriction against future marriage by unmarried priests existed. Today many Catholic traditionalists have begun anew to examine these teachings
of Jesus and to compare them to the modern law of mandatory celibacy, a law that
did not exist in the beginning.

1. PSEUDO-SCRIPTURE
In order to understand the origins of mandatory celibacy modern Catholics must
first come to understand the origin and misleading influence that apocryphal nonBiblical writings had on Jesus’ teaching before the New Testament was first identified as the only legitimate source of Christian Scripture, c.350AD, and their continuing influence on the Church today.
Catholics do not tend to turn to the Bible as a historical document in order to
understand the foundational teachings of our faith. Those who cite New Testament
scripture in support of beliefs that may question Church teaching are immediately
accused of Protestant sympathies, and of denying Catholic tradition. Such accusations are ad hominem, because scripture and Catholic tradition cannot be separated.
Catholics are taught about the Bible’s importance but are instructed to consult the
Catechism for explanations of our first traditions (history), or to consult our priests
for answers that will lead to the complete truth. They alone, we are taught, are divinely ordained by God to teach the infallible Gospel of Christ without error. Catholics are not permitted to challenge Church teaching.
Today, Church explanations of mandatory celibacy pose a great problem because it is acknowledged by all that apostles and priests during the earliest generations were married. More to the point, in the New Testament St. Paul specifically
required bishops and deacons be married fathers, „capable of managing their families” (1Timothy 3). Even more damaging to the idea of a required vow of celibacy,
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St. Paul specifically preached against newly converted Christian-Gnostics who
brought with them a belief that all priests must reject desires of the flesh in order to
successfully mediate between God and man. This ascetic and dualistic belief of conflict between flesh and soul was first taught by Plato c.428BC and spread across the
western world with Alexander the Great before 300BC. By Christ’s time it had made
its way into all religions’ beliefs other than Orthodox Judaism and Christianity, who
were unique among all beliefs.
In defense of married priests St. Paul confronted this new Christian-Gnostic belief. He strongly condemned mandatory celibacy and his teaching was continually
supported by later popes who excommunicated Christian-Gnostic converts for their
persistent support of mandatory celibacy: „The Spirit has explicitly said that during
the last times there will be some who will desert the faith and choose to listed to
deceitful spirits and doctrines that come from devils; and the cause of this will be
lies told by hypocrites…they will say marriage is forbidden, and lay down rules
about abstaining from food which God has created to be accepted with thanksgiving
by all who believe and who know the truth”. (1Timothy 4:1). It is important here for
Catholics to understand that all New Testament scripture such as this, from either
Jesus or His Apostles, are declared by the Church to be the „Deposit of Faith”, which
ended c.98AD. These teachings are unchangeable, immutable, and any „new doctrine” that would change the Deposit of Faith after that time is forbidden. In theological speak the Deposit of Faith is the original Ordinary and Universal Magisterium.

2. ABSENCE OF MANDATORY CELIBACY
Evidence is abundant that mandatory celibacy was a late entry into Christianity,
and did not exist in the second or third centuries. As a matter of fact, the Church
today acknowledges that „no law of celibacy as we know it today existed in the
beginning”. More enlightening, we have witness in ancient Church literature from
Apostolic Fathers such as Bishops St. Ignatius of Antioch and St. Polycarp of Smyrna, they were ‘hearers’ of St. John the apostle. As married bishops and disciples of
St. John, they realized that Jesus permitted men to remain celibate if they freely
chose to do so, but viewed them with caution.
Priests of the time were married men who also worked to support their families
when celibate converts began to appear in large cities, often resulting in conflict.
Many celibate priests believed their ascetic chastity elevated them spiritually in the
eyes of God to a superior spiritual plane, even superior to married bishops. In his
letter, 110AD, Ignatius asks Polycarp to instruct priests and their wives thusly:
„Speak to my sisters [wives] that they love the Lord and be content with their husbands [priests] both in the flesh and in soul. In like manner exhort my brothers
[priests] in the name of Jesus Christ to love their wives as the Lord loved the Church.
If anyone is able to remain celibate (…) Let him remain so without boasting. If he
boasts about it he is undone, and if he seeks to be more esteemed than the bishop he
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is corrupted”. This was an important event in the second century. From such ancient
records we find that after the Deposit of Faith, as it was left by Jesus and His apostles, priests continued to choose either marriage or celibacy and that mandatory celibacy did not exist. So, when and how did things change?

3. CHANGE BEGINS
An examination of ancient changes in Church teaching during the second and
third centuries reveals similar changes in Jesus’ original teachings also began to appear as Christianity quickly spread throughout the Roman world. Many brilliant
scholars and philosophers from pagan religions became fascinated with the resurrected Christ and converted, becoming influential Christian teachers who, contrary
to the teachings of Christ, believed priests should not despoil themselves with sex.
These converts are known as Patristic Fathers, and while they were good and pious
men they also brought with them non-Christian philosophies that would forever affect the relationship of men and women, and marriage. Little did they understand
that Christianity initially expanded via House-churches, with priests supported by
their wives as teachers (1Corinthians 16: 19)
Defeating paganism and gaining pagan converts were important goals for the
growing Christian Church. This is where the story of mandatory celibacy really begins It is a story of change shrouded in the midst of a time before 350AD, when
pseudo-Christian writings were considered to be a legitimate source of Christian
scripture, and popes were unchallengeable when claiming to speak ad hoc for Christ.
For this reason Catholicism’s first tradition of married priests was quite different
from what the Church teaches today. The first 14 popes were all married men, but
to understand later changes denying clerical marriage we must again return to the
beginning.

4. THE MYTH OF APOSTOLIC CONTINENCE
After 135AD Rome had decimated Jerusalem and its great Jewish Temple, causing both Jews and Christians to flee into the Roman world where Gnostic-Christian
beliefs had already begun to appear. New pseudo-Christian writings claimed Gnosis
(New, secret, knowledge) of Jesus and His apostles, knowledge not contained in the
Deposit of Faith that ended the previous century. For example, writings such as the
apocryphal Gospel of Thomas and stories upon which the Da Vinci Code is based are
Gnostic. Attempting to promote the superiority of celibacy and explain away the
apostles’ wives that St. Paul spoke of (1Corinthians 9: 5), when he complained that
he too should marry „just like the other apostles and Jesus’ brothers”, a myth was
created, a myth that had no place in Christianity. This legend was first introduced in
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apocryphal writings proposing the apostles had abandoned sex with their wives in
order to imitate Jesus. Before 200AD these writings supported the new teaching of
Patristic Fathers such as St. Justin, St. Clement of Alexandria, and Anti-Pope Hippolytus. All were celibate pagans before converting. While priests continued to marry, things began to change the following century when popes would come to see
an advantage in supporting this new celibacy movement, believing it would somehow diminish the esteem of celibate pagan priests who remained highly revered
across the Roman Empire. These new apocryphal stories suggesting Jesus’ apostles embraced the ‘discipline’ of marital continence then became a powerful influence for change.
In 306AD the first recorded attempt by a local Church Council to mandate celibacy for priests occurred in the far western reaches of Christianity, in Elvira, Spain
– three hundred years after Jesus. Failing in that attempt these Spanish GnosticChristians continued to promote their celibacy movement 19 years later at Constantine’s great Council of Nicaea in 325AD, but failed once more. They were defeated
when bishops agreed that „Too heavy a yoke ought not to be laid upon the clergy;
that marriage and married intercourse are of themselves honorable and undefiled”.
The issue was settled, priest could freely choose either marriage or celibacy.
But the celibacy movement did not die. Only 40 years later, c.366AD, two popes,
Damasus and Siricius, would again cite these apocryphal stories of apostles ceasing
marital intercourse. Damasus then introduced for the first time in Catholic history
a new term, the Rule of Continence. According to this new rule priests were required
to cease carnal intercourse with their wives, but no vow was sought as it is today – it
was demanded.
Damasus’ successor Siricius, a married bishop who abandoned his wife and children to assume the papacy continued to institute this new rule. Tragically, these popes
failed to recognize that denial of sex by either spouse violates the Sacrament of
Matrimony as taught by St. Paul (1Corinthians 7: 3-6). Today all married Catholics
know they must accept intercourse for a valid marriage to exist. Fortunately, Rome
did not exercise authority over all dioceses across the Empire in those days and
other areas continued to allow priestly marriage throughout the medieval period.

5. THE MEDIEVAL PAPACY
For more than 700 years after Constantine, Roman Emperors and later European
monarchs controlled papal elections and personally appointed bishops and abbots
who served at their discretion, not the Pope’s. Monasteries and dioceses brought
great wealth to these secular lords through Simony, although little accrued to Rome.
During all that time bishops and priests were married and Churches became Sacramental filling stations owned by mercenary clerics who willed them to family heirs,
who then often bought and sold these valuable offices.
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The Church had a strong need to curb priestly heirs’ power and corruption, and
this problem was solved when Popes submitted to the Emperor’s secular authority,
with agreement that Cardinals alone would elect future popes. Finally, after a 700
year struggle, and desiring to eliminate future loss of wealth and control over married clerics, mandatory celibacy laws preventing future heirs were finally instituted.
Again, no vow was sought as it is today, it was demanded.
Failed Vatican efforts to end priestly marriage had continued sporadically
until1139AD and Pope Innocent II’s desire to seize clerical wealth and property.
Then, asserting that apostolic continence was the first priestly tradition, Innocent II
reached back 700 years to Popes Damasus’ and Siricius’ use of Gnostic-Christian
legend in support of his new effort to subdue the priesthood. Previously, three councils in the 11th century had failed to end priestly marriage by selling wives and children of priests into slavery, with proceeds accruing to the Vatican treasury.
St. Bernard of Clairvaux correctly prophesied in 1135AD: „Take from the
Church an honorable marriage bed, and do you not fill it with concubineage, incest,
homosexuality, and every kind of uncleanness?” But Pope Gregory VII stated: „The
Church cannot escape from the laity unless priests first escape the clutches of their
wives”.

6. DOCTRINE VS. DISCIPLINE
To justify modern papal demands for priestly celibacy the Church today denies
celibacy is a Church doctrine, claiming it is merely an ancient discipline freely initiated by the apostles. This defense arose only after Vatican Council I in 1870 when
the Church infallibly declared that „some new doctrine” may not be added to the
Deposit of Faith. Prior to that time the law was taught as a doctrine because all
Church teachings that are claimed to be from the apostles are doctrines. But, in order
to retain control over the priesthood the Church now denies the law of mandatory
celibacy is a Church doctrine that changes Christ’s Sacramental doctrine of priestly
matrimony, thus denying the Sacramental grace of matrimony originally given to
them by Jesus. This new terminology was necessary in order to obscure the reality
that mandatory celibacy actually changed Jesus’ teaching.
At this point it is important for Catholics to understand the Church’s definition
of heretic, „One who, having accepted the faith of Christ, corrupts its Doctrine”.
Today Christ’s doctrine allowing priests to marry and propagate has been changed.
All popes from Innocent II until Benedictine XVI have knowingly supported this
law and are therefore partakers of heresy. Today St. Peter could not become a priest,
because he was married. The ‘discipline’ of apostolic continence is historically false.
There is absolutely no evidence from the Deposit of Faith, none. Church authorities
today can produce no legitimate evidence of its truth. It is myth disguised as doc-
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trine. It is a doctrinal impediment that contradicts Christ’s infallible teaching by denying a sacramental grace, and thus voids all Church claims of infallibility.

CONSEQUENCES FOR TODAY
Our problem today is not new and the Church knows it. From the earliest days
of Christianity celibate priests have been a cause for concern by men such as St.
Ignatius and St. Polycarp. Before the New Testament was written, a Christian book
of instruction, the Didache, stated „Thou shall not seduce young boys”. In 306 the
Council of Elvira, Spain, declared, „To defilers of boys, communion is not to be
given even at death”. In 1049 St. Peter Damian’s Book of Gomorrah recorded
a debauched and failing priesthood similar to today’s and pleaded with Pope Leo IX
to excommunicate priests guilty of „Incestuous relations with their spiritual children”. Other councils issued similar anathemas for abuse of women, and securing
abortions, and absolving themselves of mortal sin. These sins of the flesh are repeatedly forgiven, but commit matrimony only once and a priest is out (Think of Miami,
FL priest, Fr. Alberto Cutie).
Former Benedictine Monk and retired psychologist, Richard Sipe, is a therapist
who taught at two seminaries and during a period of 30 years treated over 1,500
sexually dysfunctional priests and their victims; all were referred to him by Church
authorities for treatment. He and his colleagues provide the following estimates of
priestly formation today. His credentials are impeccable (http://richardsipe.com).
Only ten percent of all priests and bishops successfully abstain from sex during their
priesthood. Ninety percent engage in sex, 40 percent occasionally and 50 percent
continuously. Of those, 30-50 percent are homosexually oriented and their sexual
activity is comparable to heterosexual priests and bishops. Similar studies from
Spain, Switzerland, South Africa, and the Philippines produced similar numbers. In
areas of South America and Africa more than half of all priests have wives/mistresses. A major problem that goes unreported by the media is priestly sex abuse of females from as young as five to adults. Female abuse statistics are comparable to
male pedophilia abuse. This is the sad state of our priesthood today.

SUMMATION
Mandatory celibacy is Gnostic. Is it now time for another Reformation, a Catholic Reformation?
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Wy¿sze Seminarium Duchowne w £om¿y
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoci im. Bogdana Jañskiego w £om¿y

Koció³, parafia i duchowni
w wiadomoci m³odzie¿y ponadgimnazjalnej w ma³ym miecie
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WPROWADZENIE
Koció³, parafiia i duchowni s¹ badani w praktyce socjologicznej w ramach
tzw. parametru instytucjonalno-wspólnotowego. Socjologów bowiem zawsze interesowa³ problem, w jaki sposób Koció³, parafia oraz ksiê¿a wpisuj¹ siê w kulturê
spo³eczeñstwa, w jego organizacjê, w stosunki miêdzyludzkie, w struktury ¿ycia
publicznego, w tym w systemy kontroli spo³ecznej. Taka optyka badawcza jest
szczególnie uzasadniona w realiach polskich, gdy jedn¹ z wa¿nych cech religijnoci jest przywi¹zanie wierz¹cych do instytucji kocielnych, przede wszystkim parafii oraz do instytucjonalnych przedstawicieli Kocio³a (Mariañski 2008a: 291).
Problematyka ta jest wiêc stale widoczna w zainteresowaniu socjologów, jak i samego Kocio³a. Ponadto, poszerza siê zakres rodowisk kocielnych, którym zale¿y na stawianiu autentycznych diagnoz, by w oparciu o realne pomiary tworzyæ
wiarygodne prognozy, wyznaczaæ programy, pola aktywnoci duszpasterskiej
oraz wypracowywaæ pog³êbion¹ wizjê przysz³oci (£oziñski 2009: 32-34; Nosowski 2009/2010: 141-158).
Chc¹c sprostaæ tym zadaniom, potrzeba zarówno unowoczenianych narzêdzi pomiarowych, jak i znacznie lepszego ni¿ dotychczas rozeznawania struktur, funkcjonowania i ewentualnych przemian Kocio³a, jako zintegrowanego uk³adu ról, organizacji
i instytucji. To dzia³anie instytucji religijnych jest wa¿ne zarówno w wymiarze do
wewn¹trz, jak i na zewn¹trz, powinno równie¿ obejmowaæ aprobatê lub dezaprobatê norm i zasad obowi¹zuj¹cych w Kociele, czynne uczestnictwo w religijnym i charytatywnym ¿yciu parafii, interioryzacjê lub odrzucenie podstaw ca³ego systemu kocielnego, zadowolenie lub brak aprobaty dla relacji pomiêdzy struktur¹ hierarchiczn¹
Kocio³a a wiernymi (Mariañski 2008a: 291-292).
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W warunkach polskich sytuacja Kocio³a ulega ci¹g³ym zmianom. Nie jest ona
ju¿ taka, jak w latach 80. XX wieku, gdy Koció³ by³ jedyn¹ instytucj¹ maj¹c¹
w skali ogólnokrajowej niekwestionowany autorytet u niemal wszystkich Polaków
(Nowak 2005: 176). Po odzyskaniu wolnoci miejsce Kocio³a w przestrzeni publicznej oraz sposób jego postrzegania uleg³ zmianie oraz sta³ siê jedn¹ z najgorêcej
dyskutowanych kwestii (Borowik 2001: 83). Wspó³czenie coraz silnej pojawia siê
w polskiej rzeczywistoci g³os, od dawna obecny w Europie Zachodniej, zgodnie
z którym coraz wiêcej osób nie chce, by Koció³ definitywnie okrela³ kszta³t ich
w³asnego ¿ycia religijnego. Coraz wiêcej osób chce samodzielnie definiowaæ swój
stosunek do religii, norm oraz wartoci. Kryzys spo³ecznie zinstytucjonalizowanych
form religii zbiega siê z popularnoci¹ tych gatunków kultu religijnego, które nie
wymagaj¹ trwa³ego zaanga¿owania i podejmowania wymagaj¹cych zobowi¹zañ
(Mariañski 2005a: 127). Obok tego widoczny jest we wspó³czesnej polskiej rzeczywistoci specyficzny sposób publicznego egzystowania wiary, nazwany przez Tomasza ¯ukowskiego religi¹ publiczn¹ pospolitego ruszenia. Etykieta ta okrelaæ ma
postrzeganie Kocio³a równoczenie jako instytucji i wspólnoty, jako licz¹ce siê
w dyskursie publicznym jednostki oraz zasady moralne wyros³e z Dekalogu bezporednio oddzia³uj¹ce na sferê publiczn¹ (2009/2010: 139).

1. METODOLOGIA BADAÑ W£ASNYCH
Koció³ katolicki, badany w warunkach polskich, konkretyzuje siê w parafiach
i w nich znajduje swój bezporedni i widzialny wyraz. To parafia stanowi jednostkê
administracji kocielnej, instytucjê o ró¿nych odniesieniach spo³ecznych oraz pole
podstawowej pracy duszpasterskiej, miejsce kontaktu z duchownymi, przestrzeñ
ewentualnego zaanga¿owania w ruchy religijne (Mariañski 2008a: 392). Chc¹c wiêc
zbadaæ sposób postrzegania Kocio³a, parafii i duchownych, zarówno w wymiarze
instytucji, jak i wspólnoty, podjêto siê próby odtworzenia optyki, z jak¹ patrz¹ na
Koció³ i jego przedstawicieli m³odzi w ma³ym miecie Mazowsza.
Pomiarów relacji do Kocio³a, parafii i duchownych dokonano w wybranym
ma³ym miecie, bowiem to rodowisko jest polem krzy¿owania siê wp³ywów tradycji i nowoczesnoci. rodowiska te s¹ szczególn¹ kategori¹ socjologiczn¹, usytuowan¹ pomiêdzy lokalnoci¹ a globalnoci¹, wiatem transcendencji, uczuæ i poezji
a doczesnoci¹, matematyczn¹ dok³adnoci¹ i racjonalnoci¹; s¹ one wa¿nym ogniwem miêdzy wiatem natury i kultury, ¿ywio³em wiejskoci a racjonalnoci¹ wielkomiejskoci, kultur¹ g³êbi a koturnowoci¹, metafizycznoci¹ a doczesnoci¹ (Sawicki 2002: 13-17). To w ma³ych miastach mo¿e byæ wyraniej widoczne napiêcie
pomiêdzy rodzajami religijnoci, szczególnie religijnoci¹ tradycyjn¹, wprost parafialn¹, a nowoczesn¹ i globaln¹.
Badania przeprowadzono wród osiemnastolatków znajduj¹cych siê na progu
doros³oci. M³odzie¿ ta jest bowiem kategori¹ spo³eczn¹ wybitnie podatn¹ na zmia-
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ny, w której zjawiska wspó³czesnoci s¹ ujawniane z wyj¹tkow¹ si³¹. W diagnozach
tej grupy wiekowej, jak w papierku lakmusowym, mo¿na celniej dostrzec zachodz¹ce wspó³czenie procesy oraz budowaæ trafniejsze prognozy co do kszta³towania siê
religijnoci nastêpnych pokoleñ. W to¿samoci m³odych krzy¿uj¹ siê bowiem zarówno wp³ywy dziedziczone ze rodowiska rodzinnego i mikrowiata socjalizacji
pierwotnej, jak i z wszelkich innych róde³ w ca³ej ich globalnoci (wida-Ziemba
2000: 9-10). To na tym stosunkowo wczesnym etapie ¿ycia dokonuje siê poszukiwanie trwa³ej identyfikacji i autorytetu w miejsce dotychczasowych idoli, budowanie
trwa³ego systemu wartoci i wiatopogl¹du oraz wzrost umiejêtnoci spo³ecznych
(Karkowska 2007: 139).
Badania, w oparciu o które podjêto niniejsze analizy parametru instytucjonalno-wspólnotowego, przeprowadzono wród uczniów klas drugich szkó³ ponadgimnazjalnych miasta i gminy Ostrów Mazowiecka. Miasto to jest siedzib¹ powiatu w pó³nocnowschodniej czêci województwa mazowieckiego, usytuowane pomiêdzy Warszaw¹ a Bia³ymstokiem. Liczy 23 tys. mieszkañców, a pod wzglêdem kocielnym
jest po³o¿one na terenie diecezji ³om¿yñskiej. W przestrzeni religijnej miasta funkcjonuj¹ cztery parafie rzymskokatolickie, za ankietowana m³odzie¿ ponadgimnazjalna, ucz¹ca siê na terenie miasta i gminy, zadeklarowa³a terytorialn¹ przynale¿noæ do
trzydziestu jeden parafii podleg³ych trzem ordynariuszom. Pomiary, stanowi¹ce podstawê uzyskania materia³u empirycznego, przeprowadzono metod¹ audytoryjn¹
z pomoc¹ kwestionariusza ankiety w padzierniku 2004 roku wród wszystkich
uczniów klas drugich (947), a realizacja za³o¿onej próby wynios³a 98,4% (932 osoby). Badania wykonano podczas ró¿nych lekcji szkolnych, z wy³¹czeniem lekcji religii, wychowania fizycznego oraz tzw. warsztatów, a objêto nimi zarówno uczniów
uczêszczaj¹cych do liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych, techników,
jak i zasadniczej szko³y zawodowej. W analizach statystycznych uzyskanego materia³u empirycznego u¿yto testu niezale¿noci chi-kwadrat i wspó³czynnika kontyngencji C-Persona, liczonych poprzez program statystyczny SPSS. Jako zmienne niezale¿ne w niniejszym opracowaniu uznano p³eæ i deklaracjê wielkoci miejsca zamieszkania.

2. KOCIÓ£ W WIADOMOCI RESPONDENTÓW
Koció³ katolicki w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, by³ od wieków Kocio³em ludowym. Gdy w skali wiatowej rozpowszechnia³ siê pluralizm
wiatopogl¹dowy, a Koció³ stawa³ siê Kocio³em wyboru, w warunkach polskich
utrzyma³ sw¹ pozycjê na skutek panowania systemu totalitarnego. Mimo zmian globalnych, wspó³czenie mo¿na zauwa¿yæ, i¿ Koció³ w Polsce zachowa³ pewne cechy lokalne: nastawienie uniwersalne, rytualizm, zasadê urzêdu, nakazy i zakazy,
styl organizacji i zarz¹dzania (Piwowarski 2000b: 275-276). Koció³ i religijnoæ
nieustannie siê jednak zmieniaj¹. Obecna wspó³czenie, w pewnych wymiarach, re-
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ligijnoæ ludowa, w tym tak¿e pozycja Kocio³a ludowego, jest mocno osadzona
w kulturze religijnej i rodzinie. Z drugiej strony, zauwa¿alne jest charakterystyczne
dla nowoczesnoci przesuniêcie pola religijnego poza wp³yw Kocio³a oraz pluralizacja rynku religijnego (Potocki 2005: 168-170).
W nowoczesnym, zglobalizowanym wiecie sens instytucji religijnych jest podwa¿any i trac¹ one swoj¹ centraln¹ pozycjê w spo³eczeñstwach (Mariañski 2007a:
199-200). Ze wzglêdu na z³o¿onoæ i wielowymiarowoæ tych procesów, trudne
jest jednoznaczne zdiagnozowanie dezinstytucjonalizacji religijnej i jej dynamiki.
J. Mariañski tak pisze o polskiej religijnoci zindywidualizowanej: „(…) wiêcej
o niej nie wiemy ni¿ wiemy [ ]. W Polsce kszta³towanie siê zindywidualizowanych form religijnoci, odmiennych od dotychczasowych form zdystansowanej
i selektywnej religijnoci, to bardziej jeszcze strefa hipotez ni¿ faktów. Nale¿a³oby ten obszar religijnoci zdefiniowaæ, opracowaæ parametry i wskaniki, niezbêdne w opisie i analizie systemowej. Pozakocielne i zindywidualizowane formy religijnoci dostêpne w badaniach empirycznych wymuszaj¹ «wyjcie» poza konwencjonalne techniki badawcze i tradycyjne kategorie teoretyczne (Mariañski
2007b: 194-195).
Dla poznania identyfikacji religijnej z konkretnym typem organizacji kocielnej
lub wyznaniowej badanych osiemnastolatków, w kwestionariuszu ankiety umieszczono pytanie: Do jakiego Kocio³a lub zwi¹zku wyznaniowego nale¿ysz? Na ogó³
932 badanych, 907 zadeklarowa³o przynale¿noæ do Kocio³a rzymskokatolickiego,
co stanowi 97,3%. Jedna osoba okreli³a siê jako nale¿¹ca do Kocio³a prawos³awnego. By³ to mê¿czyzna, uczeñ technikum, mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej. Najliczniejsz¹ mniejszoci¹ religijn¹ poród badanych okaza³a siê dziesiêcioosobowa
grupa wiadków Jehowy, stanowi¹ca 1,1% próby. Wród nich przewagê stanowi³y
kobiety  7, przy liczbie mê¿czyzn  3. Czworo sporód nich zadeklarowa³o zamieszkanie w Ostrowi Mazowieckiej, pozostali na wsi.
Wród respondentów trzynacie osób nie okreli³o jasno swej przynale¿noci
wyznaniowej. Jedna z nich, m³oda kobieta ucz¹ca siê w technikum, mieszkaj¹ca
w Ostrowi Mazowieckiej, okreli³a sw¹ identyfikacjê z jak¹ sekt¹. Dwie osoby
nie odpowiedzia³y na pytanie, za jedenacie zadeklarowa³o brak identyfikacji z jakimkolwiek Kocio³em lub wspólnot¹ wyznaniow¹. Mo¿e rodziæ siê w¹tpliwoæ, czy
ten brak przynale¿noci jest brakiem formalnym, stanowi¹cym instytucjonalne trwanie poza jakimkolwiek Kocio³em, czy te¿ jest wyrazem braku wewnêtrznych wiêzi
z instytucjami, co jednak nie musi oznaczaæ zarwania formalnych zwi¹zków z instytucjami religijnymi.
Dla zbadania sposobu obecnoci Kocio³a w wiadomoci osiemnastolatków
z ma³ego miasta, zapytano uczniów ostrowskich szkó³ o rozumienie istoty Kocio³a.
Uzyskane odpowiedzi prezentuje wykres 1.
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Wykres 1. Istota Kocio³a w opiniach respondentów (dane w %)
Instytucja strzeg¹ca wiary i obyczajów
Instytucja wiêta z papie¿em i
Wspólnota wiernych
Ogólnowiatowa organizacja
Inne
Trudno powiedzieæ
Brak odpowiedzi

W deklaracjach m³odych mieszkañców ma³ego miasta dominuje aspekt wspólnotowy, jako definiuj¹cy Koció³. Pogl¹d ten zyska³ aprobatê przesz³o po³owy badanych, przy instytucjonalnych definicjach formu³owanych przez trzeci¹ czêæ respondentów (34,3% – suma kategorii: instytucja strzeg¹ca wiary i obyczajów
i instytucja wiêta z papie¿em i duchowieñstwem). Postrzeganie Kocio³a czysto wieckie, jako miêdzynarodowej organizacji i grupy nacisku, nie okaza³o siê
wysokie i zyska³o poparcie 6,5% ankietowanych (ogólnowiatowa organizacja posiadaj¹ca równie¿ cele wieckie). Zaistnia³a si³a zwi¹zku pomiêdzy zmienn¹ wyboru a zmiennymi spo³eczno-demograficznymi kszta³towa³a siê na poziomie niskim lub s³abym (p³eæ: p = 0,000; C = 0,246; wielkoæ miejsca zamieszkania:
p = 0,001; C = 0,174). Deklaracje wspólnotowego postrzegania Kocio³a zyskiwa³y wiêksze uznanie wród kobiet (65,2%) oraz mieszkañców wsi (55,6). Aspekt
instytucjonalny oraz wymagania dogmatyczne i moralne Kocio³a nak³adane i sankcjonowane wobec wiernych wskazali: mê¿czyni (26,5%), a tak¿e mieszkañcy wsi
(21,3%) i miasta powiatowego (19,1%). Aspekt instytucjonalny Kocio³a, lecz
w znaczeniu duchowieñstwa oraz po uwzglêdnieniu specyfiki religijnej instytucji
jako wiêtej, zyska³ wy¿sze uznanie u m³odych mê¿czyzn (17,6%), uczniów wywodz¹cych siê z ma³ych osiedli i miasteczek (24,7%). wieckie zapatrywanie na
organizacjê kocieln¹ posiadali raczej m³odzi mê¿czyni (8,5%), mieszkañcy
Ostrowi Mazowieckiej (7,5%).
W kwestionariuszu ankiety znalaz³o siê pytanie o wiedzê na temat to¿samoci przywódców religijnych. Umieszczaj¹c pytanie, uznano, ¿e znajomoæ najwa¿niejszych
przywódców Kocio³a powszechnego i wspólnot lokalnych mo¿e stanowiæ przejaw zainteresowania bie¿¹cymi sprawami Kocio³a (Mariañski 1999: 81). W kwestionariuszu
ankiety umieszczono zapytanie o to¿samoæ papie¿a, prymasa, biskupa diecezji oraz
proboszcza. Zebrany materia³ empiryczny ilustruje wykres 2.

354

DARIUSZ TU£OWIECKI

Wykres 2. Znajomoæ to¿samoci przywódców religijnych (dane w %)

Papie¿

Prymas Polski

Biskup diecezjalny

Proboszcz

Znajomoæ to¿samoci papie¿a mo¿na uznaæ za oczywistoæ kulturow¹. Taka
powszechnoæ i wysoki wskanik procentowy, ze wzglêdu na wszystkie analizowane cechy demograficzne i spo³eczne, nie pozwala dostrzec wyranej si³y zale¿noci
pomiêdzy zmiennymi (p³eæ: p = 0,515; wielkoæ miejsca zamieszkania: p = 0,140).
Analogicznie wysokie wskaniki wiedzy o papie¿u wynikaj¹ równie¿ z innych badañ
socjologicznych przeprowadzonych na gruncie polskim (wi¹tkiewicz 2004: 115).
Zebrany materia³ empiryczny wykazuje, i¿ urz¹d polskiego prymasa identyfikowany jest z osob¹ Józefa Glempa przez przesz³o po³owê badanych osiemnastolatków. Nie odnotowano zale¿noci statystycznej ze zmienn¹ p³ci (p = 0,973), za si³a
powi¹zañ mo¿e byæ okrelona jako niska co do deklaracji miejsca zamieszkania
(p = 0,002; C = 0,125).
Kolejnym przywódc¹ religijnym, przywo³anym w kwestionariuszu ankiety, jest
biskup diecezjalny. Wedle deklaracji ucz¹ca siê m³odzie¿ podlega trzem ordynariuszom, a ich nazwiska potrafi poprawnie podaæ 38,0% osiemnastolatków1. Posiadanej
wiedzy w tym aspekcie nie ró¿nicuje p³eæ (p = 0,700), istnieje natomiast niewysoka
si³a zale¿noci z miejscem zamieszkania (p = 0,000; C = 0,176). Nazwisko biskupa
miejsca znaj¹ raczej mieszkañcy wsi (43,7%). Wród diecezjan ³om¿yñskich wskanik wiedzy o w³asnym biskupie jest o po³owê wy¿szy (61,2%) (Zarêba 2005: 46),
a w skali ogólnopolskiej mo¿na stwierdziæ, i¿ po³owa katolików zna to¿samoæ swego biskupa (50,6%) (wi¹tkiewicz 2004: 115).
Ostatnim z przywódców religijnych, o których zapytano w badaniach, jest proboszcz. Uzyskano materia³ empiryczny, na podstawie którego mo¿na stwierdziæ, i¿
53,6% m³odzie¿y ponadgimnazjalnej ucz¹cej siê na terenie miasta i gminy Ostrów
Mazowiecka zna swoich proboszczów. Wiedzê o parafialnym duchownym ró¿nicuje
zmienna p³ci (p = 0,000; C = 0,151), a respondenci posiadaj¹cy wiedzê o to¿samoci
w³asnego proboszcza to raczej kobiety (60,7%). Nie znaj¹ swego duszpasterza natomiast
1
M³odzi zadeklarowali identyfikacje z trzema biskupami: Stanis³awem Stefankiem  biskupem ³om¿yñskim, Leszkiem S³awojem G³ódziem  biskupem polowym oraz Antonim Pacyfikiem
Dydyczem  biskupem drohiczyñskim.
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raczej mê¿czyni (33,2%), zamieszkali w ma³ych osiedlach (34,2%). Wskanik wiedzy
o to¿samoci duchowieñstwa parafialnego jest wród osiemnastolatków niewiele ni¿szy,
ni¿ wród ca³ej spo³ecznoci diecezji ³om¿yñskiej (59,7%) (Zarêba 2005: 46).

3. PARAFIA W WIADOMOCI RESPONDENTÓW
Parafia jest przedmiotem analiz zarówno socjologów, prawników, psychologów,
jak i teologów. Stanowi uformowan¹ w instytucjonalnej postaci strukturê, w sk³ad
której wchodz¹: proboszcz, budynek wi¹tynny, maj¹tek, okrelona liczba wiernych
przyporz¹dkowana na sta³e do parafii i skrupulatnie rejestrowana w ksiêgach parafialnych. Parafia jako jednostka administracyjna jest na sta³e zakotwiczona w szerszej strukturze diecezjalnej. W ujêciu teologicznym, parafia stanowi duchow¹ wspólnotê ludzi wierz¹cych, gromadz¹cych siê stale w celu celebracji oraz dzielenia siê
swym ¿yciem z innymi. Jest ona miejscem inicjacji chrzecijañskiej, rytua³ów przejcia oraz przestrzeni¹ wzrostu duchowego. W znaczeniu bliskim socjologii, parafia
jest sieci¹ relacji i wiêzi spo³ecznych, przestrzeni¹ powi¹zañ czêsto przyporz¹dkowanych do okrelonego terytorium. Relacyjnoæ parafii uwidacznia siê za pomoc¹
ró¿nych wskaników, takich jak poczucie przynale¿noci, poczucie zobowi¹zania,
zaufanie, dzia³ania na jej rzecz (Rogaczewska 2008: 28-29).
Pomiary struktur oraz jakoci wiêzi w parafii mog¹ byæ wielop³aszczyznowe
oraz dotyczyæ problematyki w wielu szerokich aspektach (Majka 1971: 320-231).
Badania te niejednokrotnie prowadz¹ do wniosków praktycznych, by zdiagnozowaæ
funkcjonuj¹ce modele organizacji duszpasterstwa parafialnego oraz zaproponowaæ
nowe strategie dzia³añ parafii (Biela 2007: 37-49). Tymczasem w perspektywie lokalnej socjologowie odnotowuj¹ wzrost znaczenia struktury parafialnej zarówno
w wymiarze spo³ecznym, jak i indywidualnym. Parafia zyska³a wysok¹ lokatê wród
instytucji spo³ecznych poprzez zaanga¿owanie w lokalne problemy spo³eczne, aktywne uczestnictwo w ¿yciu politycznym, wspó³pracê z instytucjami ¿ycia spo³ecznego na polu lokalnym, rozbudowanie obrzêdowoci religijnej i wpisanie jej w kalendarz regionalnych wydarzeñ. W sytuacji zmiennoci dynamiki czynników spo³eczno-politycznych, parafia jest jednostk¹ stabiln¹, przewidywaln¹, rozszerzaj¹c¹
pola swych dzia³añ (Firlit 2003: 178).
Nie brak jednak¿e zjawisk o konotacji negatywnej dla parafii. W warunkach
wspó³czesnych s³abn¹ si³y wewnêtrznie konsoliduj¹ce parafiê, zmniejsza siê autoidentyfikacja z parafi¹, zwiêksza siê atomizacja, a udzia³ w ¿yciu parafialnym staje
siê bierny i ograniczony do korzystania z dostêpnej oferty nabo¿eñstw b¹d do
transakcji z proboszczem, które s³u¿¹ za³atwieniu spraw urzêdowych. Przeciwieñstwem podejcia us³ugowego” mo¿e byæ oferta ruchów katolickich, poprzez
które parafianie uczestnicz¹ w ¿yciu parafii, identyfikuj¹ siê z ni¹ oraz uczestnicz¹
w jej sprawach i problemach (Mariañski 2008b: 15).
Chc¹c zbadaæ poczucie przynale¿noci parafialnej uczniów szkó³ z ma³ego miasta na Mazowszu, pos³u¿ono siê innym pytaniem, ni¿ gdy chodzi³o o przynale¿noæ
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do Kocio³a czy zwi¹zku wyznaniowego. Poproszono o wyra¿enie subiektywnej oceny wyp³ywaj¹cej ze samowiadomoci badanych nie tyle o sam¹ przynale¿noæ i poczucie identyfikacji z Kocio³em, lecz o zakrelenie wymiaru wspólnot dla nich
najwa¿niejszych. Uzyskane odpowiedzi zobrazowano na wykresie 3.
Wykres 3. Poczucie przynale¿noci do Kocio³a
w jego poszczególnych wymiarach (dane w %)

Parafia

Diecezja

Koció³
w Polsce

Koció³
powszechny

Brak
Trudno
identyfikacji powiedzieæ

Najsilniej identyfikowan¹ form¹ Kocio³a okaza³a siê w³anie parafia, z któr¹
wiê deklarowa³o 42,2% m³odych. Jest to wskanik doæ wysoki i mo¿e byæ odbiciem bardzo wysokiego wskanika w diecezji ³om¿yñskiej (Mariañski 2005b: 130).
Wybór parafii jako miejsca identyfikacji kocielnej dominowa³ wród m³odych wywodz¹cych siê ze wsi (44,6%). Tak du¿e wskaniki mog¹ wiadczyæ o wpisywaniu
siê tej jednostki administracji kocielnej wraz z jej duszpasterzem, znanym z nazwiska przez 53,6% osiemnastolatków, w ¿ycie spo³ecznoci lokalnej, w jej rytm, organizacjê, podejmowane formy aktywnoci oraz przestrzeñ instytucjonaln¹.
Identyfikacja z Kocio³em w Polsce osi¹gnê³a poziom 13,0%, z tym ¿e by³a wy¿sza poród mieszkañców ma³ych osad i osiedli (17,8%). Ró¿nica pomiêdzy identyfikacj¹ z Kocio³em powszechnym a polskim, przy wyranej ró¿nicy na rzecz identyfikacji uniwersalistycznej, jest zupe³nie przeciwna diagnozom wysuwanym pod adresem Kocio³a w Polsce. Jednym ze zjawisk niepokoj¹cych socjologów i badaczy
Kocio³a jest zbytnie nastawienie na sprawy lokalne Kocio³a katolickiego w Polsce,
zamkniêcie siê na uniwersalizm, a skupienie na powi¹zaniu wiary z narodowymi idea³ami (Nosowski 2008: 47).
Niski poziom identyfikacji z diecezj¹ pochodzenia nie jest zaskoczeniem,
zw³aszcza i¿ koresponduje to z nisk¹ wiedz¹ o to¿samoci biskupa diecezjalnego
(38,0%). Na bardziej szczegó³owe rozpoznanie nale¿a³oby zwróciæ uwagê mieszcz¹cych siê w kategorii braku identyfikacji. Poród nich znaleli siê niezwi¹zani
z Kocio³em katolickim, jak równie¿ do niego nale¿¹cy lub zwi¹zani tylko kulturowo. Przeanalizowanie ich nastawieñ wymaga odrêbnych narzêdzi pomiaru.
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Jednym z wyznaczników postawy jest wymiar behawioralny. Dlatego zapytano
m³odych ze szkó³ miasta i gminy Ostrów Mazowiecka o udzia³ w parafialnych
wspólnotach religijnych oraz stopieñ ich zaanga¿owania. W polskiej przestrzeni religijnej pojawi³y siê one w latach 70. XX wieku (Grabowska 2008: 16). Wedle badañ sonda¿owych, w przynale¿noæ do grup i wspólnot religijnych zaanga¿owanych
by³o w 1991 roku 7,8% Polaków, w roku 1998 wskanik ten wyniós³ 9,8% (Firlit
2003: 167). Jak siê ocenia, jest to najwy¿szy odsetek wród pañstw europejskich
(Ostrowski 2000: 142).
W rozeznaniu socjologów, to w parafialnych ruchach i stowarzyszeniach kszta³tuje siê nowy typ religijnoci. Miros³awa Grabowska zaznacza: Przede wszystkim
uczestnicy tych wspólnot staraj¹ siê ¿yæ wedle tego, w co wierz¹. Staraj¹ siê, by ich
¿ycie by³o wiadectwem wiary  ca³e ¿ycie, a nie tylko niedzielne praktyki. I w jakiej
mierze udaje im siê to, bowiem zazwyczaj nowi cz³onkowie trafiaj¹ do grup odnowowych, zachêceni przyk³adem wiernych ju¿ w nich uczestnicz¹cych. To w³anie
owo wiadomie podejmowane apostolstwo, indywidualne i maj¹ce za swe wiadectwo konkretne ¿ycie i przejawiaj¹c¹ siê w nim wiarê, jest [ ] podstaw¹ «sukcesu»
wspólnot odnowowych w Polsce. [ ] Ten typ religijnoci rozci¹ga sacrum na ca³e
¿ycie [ ] i jest rygorystyczny moralnie (Grabowska 2008: 16).
Na podstawie deklaracji m³odych ucz¹cych siê na terenie miasta i gminy Ostrów
Mazowiecka mo¿na stwierdziæ, ¿e do ruchów i stowarzyszeñ przynale¿y 45 respondentów, co stanowi 4,9% ogó³u badanych (4,0% nale¿y w sposób aktywny, 0,9% 
ma³o aktywny). Sporód nich 37 poda³o nazwy wspólnot i grup. I tak: 8  tworzy³o
Ruch wiat³o-¯ycie, Koció³ Domowy  Oaza Rodzin  1, liturgiczna s³u¿ba o³tarza
i ministranci  14, schola, chór kocielny lub muzyczny zespó³ m³odzie¿owy 
6, ko³o ró¿añcowe  2, parafialny klub sportowy  2, Katolickie Stowarzyszenie
M³odzie¿y  2, m³odzie¿owa wspólnota modlitewna  1, animator przed bierzmowaniem  1. W skali ca³ego kraju aktywny udzia³ we wspólnotach religijnych wród
m³odzie¿y kszta³towa³ siê na poziomie 6,0%, bierny  11,9%. Brak przynale¿noci
do tego typu organizacji deklarowa³o 78,2% osiemnastolatków (Zarêba 2008: 90).
Wykres 4. Deklaracje przynale¿noci do wspólnot religijnych w parafii (dane w %)

Nale¿ê, jestem aktywny
Nale¿ê, jestem ma³o
aktywny
Nie nale¿ê
Brak odpowiedzi
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Z racji na pogl¹d, i¿ ruchy i stowarzyszenia religijne s¹ miejscem o¿ywionego
¿ycia religijnego prowadzonego zgodnie z Ewangeli¹, które poprzez zaanga¿owanie
misyjne oddzia³uje na kulturê, zmiany spo³eczne (Szymczak 2004: 19), interesuj¹cym intelektualnie mo¿e byæ zestawienie deklaracji uczestnictwa w ruchach i stowarzyszeniach z innymi wskanikami religijnoci. I tak, pomiêdzy przynale¿noci¹ do
grup parafialnych a postrzeganiem Kocio³a istnieje niska si³a zwi¹zku (p = 0,031;
C = 0,146). Respondenci aktywnie obecni w strukturach ruchów (80,6%) czêciej
ni¿ nienale¿¹cy (52,8%) oraz ogó³ respondentów (54,0%), definiuj¹ Koció³ jako
wspólnotê, rzadziej za jako instytucjê (odpowiednio: 16,7%, 35,5%, 34,5%). Nale¿¹cy aktywnie do stowarzyszeñ parafialnych (45,9%) nieco czêciej ni¿ ¿yj¹cy poza
wspólnotami (42,1%) oraz ogó³ badanych (42,2%) identyfikuj¹ siê z parafi¹, a znacznie czêciej z Kocio³em powszechnym (43,2%, 27,9%, 28,9%). Deklaracje udzia³u
w ruchach i stowarzyszeniach religijnych nie s¹ w statystycznej zale¿noci od deklaracji o spo³ecznej i religijnej przydatnoci ksiê¿y (p = 0,705).

4. DUCHOWNI W WIADOMOCI RESPONDENTÓW
Wspólnoty i instytucje religijne w swej strukturze maj¹ zawsze swoich przywódców. To oni, obok rodziny, odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w socjalizacji religijnej i moralnej (Tu³owiecki 2007: 230-232). Relacja wiernych do ksiê¿y z w³asnej parafii
oraz do kategorii duchowieñstwa jest wa¿nym aspektem wiêzi zarówno z parafi¹,
jak i z Kocio³em powszechnym (Gudaszewski 2002: 101). W ogólnym mniemaniu
terminem duchowieñstwo s¹ objêci ksiê¿a tworz¹cy strukturê hierarchiczn¹ Kocio³a, która obejmuje zarówno urzêdy wy¿szego szczebla  biskupów, jak i ni¿szego 
ksiê¿y (Piwowarski 2000a: 11). W tym miejscu ograniczono siê jedynie do duchowieñstwa ni¿szego szczebla.
W religijnej kulturze lokalnej pozycja spo³eczna ksiê¿y jest bardzo stabilna
i jasno okrelona. Duchowni zajmuj¹ centralne miejsce w Kociele ogarniaj¹cym
masowym oddzia³ywaniem duszpasterskim ca³oæ ¿ycia spo³ecznoci (Piwowarski
2000a: 12). Wspó³czesne zmiany religijnoci prowadz¹ do krytyki koncepcji Kocio³a ludowego. Dotychczasowa rezerwa hierarchii do wiernych wydaje siê nie do
utrzymania, dlatego postulowana jest wspó³praca, zaufanie oraz wspólnotowoæ dzia³añ (Dylus 1997: 201). Mariusz Kwiatkowski zaznacza: „(…) Jeli Koció³ przysz³oci ma byæ rzeczywicie otwarty na wszystkich, jeli ma byæ «Kocio³em gocinnym», do pewnego stopnia aprobuj¹cym ró¿norodne nurty w religijnoci i wiêzi
kocielnej, to [ ] niezbêdna wydaje siê zmiana nastawienia wielu duszpasterzy
wobec wiernych ze stylu paternalistyczno-nakazowego na dialogowo-partnerski oraz
przezwyciê¿enie biernoci ludzi wieckich w Kociele i aktywne ich wspó³uczestnictwo (Kwiatkowski 2002: 107).
Poprzez kolejne pytania skierowane do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
w Ostrowi Mazowieckiej próbowano okreliæ podejcie m³odych do dwóch aspek-
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tów autorytetu ksiêdza: w wymiarze oficjalnym  potrzeby ksiêdza w spo³eczeñstwie oraz osobistym  postulowane lub negowane cechy jego charakteru. Autorytet
bowiem jednostki w grupie spo³ecznej jest postrzegany z tych dwóch stron: funkcji
i osób. Pierwszy z nich okrela charyzmat urzêdu, w³adzy i jest zwi¹zany z pe³nionym stanowiskiem, drugi to chryzmat osobisty zwi¹zany z cechami charakteru akceptowanymi w grupie. Autorytet rzeczywisty, który uznaje i przyjmuje grupa spo³eczna, jest w rzeczywistoci autorytetem scalonym obu tych wymiarów  autorytetu
urzêdowego, który staje siê autorytetem osobistym jednostki w spo³eczeñstwie (Baniak 2002: 175).
Chc¹c choæby czêciowo zbadaæ autorytet zwi¹zany z funkcj¹ kap³añsk¹, zapytano m³ode kobiety i mê¿czyzn z ma³ego miasta o racjê istnienia ksiê¿y w przestrzeni spo³ecznej. Znaczna wiêkszoæ z nich uzna³a, i¿ ksiê¿a s¹ potrzebni (80,3%).
Oznacza to, ¿e wiêkszoæ m³odych mieszkañców tej czêci diecezji ³om¿yñskiej
uznaje potrzebê duchownego jako uzasadnion¹ we wspó³czesnych czasach i z pewnym prawdopodobieñstwem przywi¹zuje wagê do spo³ecznego aspektu autorytetu
duchownego. Dziesi¹ta czêæ z nich (11,3%) zdecydowanie odmawia duchownym
racji istnienia, co oznacza brak autorytetu z urzêdu dla ksiê¿y, a 8,2% nie ma
w tej kwestii zdania. Materia³ empiryczny ilustruje wykres 5.
Wykres 5. Opina na temat potrzeby ksiê¿y we wspó³czesnym wiecie (dane w %)

Ksiê¿a
s¹ potrzebni

Ksiê¿a nie
s¹ potrzebni

Trudno
powiedzieæ

Brak
danych

Zmienna ta jest powi¹zana nisk¹ si³¹ zale¿noci z p³ci¹ (p = 0,001; C = 0,121)
oraz miejscem zamieszkania (p = 0,012; C = 0,117). Brak akceptacji dla faktu istnienia duchownych by³ wy¿szy w kategoriach: mê¿czyni (15,1%), mieszkañcy Ostrowi Mazowieckiej (14,4%) oraz ma³ych osad i osiedli (13,7%). Wy¿sze wskaniki
akceptacji istnienia duchownych odnotowano wród kobiet (82,4%) ni¿ mê¿czyzn
(78,1%), na wsi (84,4%) ni¿ w miecie powiatowym (74,0%).
Osiemnastolatków ucz¹cych siê w szko³ach ostrowskich zapytano te¿ o kategorie spraw, wzglêdem których ksiê¿a s¹ potrzebni. Sporód uznaj¹cych jako uzasadniony spo³ecznie fakt istnienia ksiê¿y (748 respondentów) 31,4% stwierdzi³o, i¿ powinni zajmowaæ siê wy³¹cznie kwestiami religijnymi, 65,0% – zarówno religijnymi,
jak i wieckimi, 1,8% – innymi, 1,8% – nie mia³o zdania. Dwie trzecie zatem widz¹cych potrzebê istnienia duchownych przyznawa³o im pole dzia³alnoci nie zawê¿one
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wy³¹cznie do kwestii sakralnych, lecz postulowa³o szersze spo³eczne zaanga¿owanie. Uzyskane wyniki s¹ ró¿nicowane przez zmienne: p³eæ (p = 0,033; C = 0,113) i miejsce zamieszkania (p = 0,003; C = 0,166), przy czym wy¿sze wskaniki akceptacji pozareligijnego pola dzia³alnoci duchownych by³y wród kobiet (57,1% ogó³u badanych)
i mieszkañców wsi (57,4%).
Liczebnoæ tych, którzy odmawiali racji bytu stanowi duchownemu, objê³a 107
osób. Ich uzasadnienia, by w przestrzeni religijno-spo³ecznej nie istnieli ksiê¿a, przedstawia³y siê nastêpuj¹co: ka¿dy mo¿e wierzyæ sam (2,6% ogó³u respondentów, 22,9%
neguj¹cych potrzebê ksiêdza), nie maj¹ wp³ywu na lud (0,2%, 1,9%), le pracuj¹
(0,3%, 2,9%), s¹ materialistami (2,0%, 18,1%), s¹ fa³szywi i niemoralni (1,5%,
13,3%), inne (1,1%, 9,5%). Sporód odrzucaj¹cych fakt istnienia duchownych pi¹ta
czêæ w zdecydowany sposób uznaje, i¿ mo¿na byæ religijnym poza struktur¹ Kocio³a. Trzecia czêæ z nich wskazuj¹c na wady ksiê¿y, w ich opinii dyskwalifikuj¹ce ich zadanie religijne, nie tyle zupe³nie wystêpuje przeciw elementom instytucji
kocielnej, ile wskazuje na jej wadliwe elementy. Wedle nich s¹ to niemoralne zachowania duchownych oraz niska jakoæ ich pracy. Niemal czwarta czêæ odmawiaj¹cych duchownym miejsca w strukturze spo³ecznej nie umie swych pogl¹dów racjonalnie uzasadniæ.
Na podstawie wyników badañ mo¿na stwierdziæ, i¿ m³odzie¿ szkó³ ostrowskich
nie odrzuca urzêdu kap³añskiego i nie odmawia urzêdowego autorytetu duchownym.
Dodatkowo nale¿y zauwa¿yæ, i¿ o ile czwarta czêæ ogó³u badanych uznaje tylko
p³aszczyznê religijn¹ jako jedyne miejsce aktywnoci duchownych, to dwie trzecie
z nich akceptuje zarówno wiecki, jak i religijny profil dzia³alnoci. Jednak wnioski
w tej kwestii musz¹ mieæ zastrze¿enie ostro¿nych i warunkowych, bowiem na podstawie jednego pytania ankietowego ryzykowne jest wysuwanie zbyt daleko id¹cych
prognoz. Sprawê autorytetu nale¿a³oby dodatkowo zbadaæ, rozszerzaj¹c projekt badawczy o kwestie szczegó³owe.
Prowadz¹c badania religijnoci m³odych mieszkañców ma³ego miasta na Mazowszu i w jego okolicach, zapytano respondentów równie¿ o zalety i wady ksiê¿y
znanych osobicie respondentom. Zebrany materia³ empiryczny daje wyobra¿enie
cech koniecznych duchownym, by posiadali charyzmat osobisty oraz uniemo¿liwiaj¹ce bycie autorytetem. Zestawienie cech pozytywnie ocenianych i akceptowanych
u duchownych prezentuje wykres 6. Na pierwszym miejscu, wedle deklaracji osiemnastolatków, usytuowa³y siê cechy zwi¹zane nie ze sposobem wykonywania zadañ
sakralnych, lecz cechami osobowoci. Dla m³odych o wiele wa¿niejsze ni¿ gospodarska troska o budynki kocielne i cmentarze czy te¿ sposób mówienia kazañ
i odprawiania mszy s¹: zdolnoæ komunikacyjna, otwartoæ, umiejêtnoæ relacji, brak
barier w odniesieniach bezporednich. Na komunikatywnoæ wskazywali czêciej
respondenci p³ci ¿eñskiej (52,4%; p = 0,000; C = 0,175), mieszkañcy osad i ma³ych
miasteczek (47,9%; p = 0,030; C = 0,086). Nieco odmienne akcenty w wizerunku
duchownych po³o¿yli diecezjanie ³om¿yñscy. O ile na pierwszym miejscu by³a
otwartoæ, serdecznoæ i sympatycznoæ (21,9%), to na drugiej pozycji uplasowa³a siê gospodarnoæ, pracowitoæ i troska o parafiê (17,7%). Kolejne miejsca zajê-
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³y: rozmodlenie, ³adnie piewa i g³osi kazania (15,6%), s³u¿y pomoc¹ i rad¹
(14,1%), komunikatywnoæ i bezporednioæ (12,1%), uczciwoæ i prawdomównoæ (11,5%), wyrozumia³oæ, ¿yczliwoæ i cierpliwoæ (8,8%), „inne” (8,7%)
(Jarmoch 2005: 96).

Wykres 6. Zalety duchownych (dane w %)
Komunikatywnoæ, otwartoæ
Pomoc, godni zaufania
Wiedza, m¹droæ, inteligencja
Wiara, wiernoæ Bogu i powo³aniu
Kultura osobista, sympatycznoæ
Pracowitoæ, aktywnoæ
Zatroskanie o dobro kocio³a, parafii
Bezinteresownoæ, uczciwoæ
Inne
Nie ma takich ocen
Nie mam kontaktu z ksiêdzem
Trudno powiedzieæ

Wykres 7. Wady duchownych (dane w %)
Materializm, chciwoæ, interesownoæ
Pycha, bufonada, egoizm, zamkniêcie
Lekcewa¿enie ludzi, brak kultury
Fa³sz, dwulicowoæ, ob³uda, hipokryzja
Wykroczenia i skandale seksualne
Sprawy obyczajowe, alkohol, hazard
le pracuj¹ duszpastersko
Niedba³oæ o dobro kocio³a, parafii
Inne
Nie ma takich ocen
Nie mam kontaktu z ksiêdzem
Trudno powiedzieæ
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M³odzie¿ szkoln¹ z Ostrowi Mazowieckiej poproszono tak¿e o wskazanie wad
ksiê¿y, których sami znaj¹. Uzyskany materia³ empiryczny skupiono w kategorie,
które prezentuje wykres 7. Wród wad obserwowalna jest analogiczna zale¿noæ,
jak w przypadku zalet. Najwy¿sze wskaniki postrzegania maj¹ wady osobowoci,
cechy godz¹ce w zdolnoci komunikacyjne, nie za powi¹zane z wadliwym sposobem pracy kap³añskiej. Na pierwszym miejscu wród wad usytuowany zosta³ materializm. Doæ wa¿nym miernikiem odniesienia siê do duchownych oraz przyznanie im autorytetu i znaczenia religijnego jest chêæ posiadania ksiêdza w rodzinie.
Ta bliskoæ pokrewieñstwa i niski dystans spo³eczny jest uszczegó³owieniem miary spo³ecznej i osobistej potrzeby ksiêdza. Relacja ta nie musi natomiast byæ symetryczna, a brak gotowoci posiadania ksiêdza w rodzinie nie musi oznaczaæ dezaprobaty hierarchicznej struktury Kocio³a. W³adys³aw Piwowarski formu³uje kierunek zale¿noci tylko w jedn¹ stronê: „(…) posiadanie ksiêdza w rodzinie, i to
z pobudek religijnych, wiadczy o uznaniu potrzeby kap³ana w zakresie spraw duchowych. Wydaje siê, ¿e im czêstsze jest pragnienie posiadania ksiêdza w rodzinie
i im bardziej pragnienie to jest religijnie motywowane, tym silniejsza jest akceptacja pos³ugi kap³añskiej i tym wy¿szy stopieñ identyfikacji z duchowieñstwem
(1977: 320).
Wród m³odych z ma³ego miasta na Mazowszu czwarta czêæ wyrazi³a chêæ
posiadania ksiêdza we w³asnej rodzinie (26,3%), dziesi¹ta czêæ by³a przeciwna, by
kuzyn lub kto jeszcze bli¿szy zosta³ duchownym, przesz³o po³owa badanych nie
mia³a w tej kwestii wyrobionej opinii (59,3%). Jedna z respondentek zadeklarowa³a
nawet, ¿e jej bliski jest biskupem. W poszczególnych kategoriach odpowiedzi zestawiono tak¿e przyczyny takich deklaracji. Wród zwolenników posiadania ksiêdza
we w³asnym rodzie dominowa³a motywacja religijna, wród przeciwników takiej
opcji familijnej najwiêcej respondentów nie uzasadni³o wyboru. Otrzymane odpowiedzi ilustruje wykres 8.
Wedle zestawieñ, 42,9% sporód kategorii deklaruj¹cych chêæ posiadania ksiêdza w rodzinie motywuje swoje zdanie w sposób religijny. Liczebnoæ ta stanowi
11,3% ogó³u badanych. Mo¿na zatem wnioskowaæ, i¿ dziesi¹ta czêæ ostrowskich
osiemnastolatków bardzo silnie akceptuje pos³ugê kap³añsk¹ oraz w wy¿szym stopniu identyfikuje siê z duchowieñstwem. W zestawieniu zwraca uwagê bardzo wysoki odsetek nieposiadaj¹cych zdania w tej kwestii. Oznaczaæ to mo¿e, i¿ nigdy wczeniej m³odzi nie mieli motywacji do refleksji na ten temat oraz zagadnienie to nie
jest w polu ich nawet przypadkowych zainteresowañ.
Uzyskany materia³ empiryczny jest ró¿nicowany w stopniu s³abym z p³ci¹
(p = 0,000; C = 0,255) oraz miejscem zamieszkania (p = 0,001; C = 0,222). Tak opisana si³a zale¿noci pomiêdzy zmiennymi posiada charakter kierunkowy: kobiety s¹
bardziej zainteresowane posiadaniem ksiê¿y w rodzinie, mê¿czyni czêciej deklaruj¹ niechêæ do takich powi¹zañ. Wy¿sze wskaniki akceptacji duchowieñstwa
w rodzinie to cecha mieszkañców wsi, brak takiej akceptacji  w Ostrowi Mazowieckiej.
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Wykres 8. Motywacje aprobaty i dezaprobaty posiadania ksiêdza w rodzinie
(dane w % wed³ug poszczególnych kategorii)
Tak
Tak, ze wzglêdów materialnych
Tak, ze wzglêdów religijnych
Tak, ze wzglêdów presti¿owych
Tak, mam ksiêdza w rodzinie
Tak, inne

Nie
Nie, le oceniam ksiê¿y
Nie, by³bym skrêpowany
Nie, inne

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Analiza uzyskanego materia³u empirycznego pozwala na szkic obrazu, jaki
w swej wiadomoci posiadaj¹ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych w Ostrowi Mazowieckiej w relacji do Kocio³a, parafii i duchownych.
Spojrzenie uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych na Koció³ jest nacechowane
wy¿sz¹ wra¿liwoci¹ na ich wymiar wspólnotowy ni¿ instytucjonalny. Zdecydowanie wiecka i pozbawiona sacrum optyka jest podzielana przez zdecydowan¹ mniejszoæ osiemnastolatków. Trzecia czêæ dostrzega w nim wymiar instytucjonalny, akcentuj¹c b¹d jego charakter nakazowo-kustodialny, b¹d  hierarchicznoæ. Wymiar
wspólnotowy podkrelaj¹ raczej kobiety oraz wywodz¹cy siê ze wsi.
Znajomoæ to¿samoci przywódców religijnych jest zró¿nicowana. Do rangi
powszechnika kulturowego urasta wiedza o papie¿u. Ponad po³owa badanych zna
nazwisko Prymasa Polski oraz w³asnego proboszcza. Najmniej znanym przywódc¹
jest biskup diecezjalny, a jego nazwisko potrafi podaæ trzecia czêæ badanych.
M³odzi mieszkañcy badanego terenu Mazowsza identyfikuj¹ siê w sensie kocielnym przede wszystkim z w³asn¹ parafi¹ lub, w nieco mniejszej skali, z Kocio³em powszechnym. Deklaracje te ró¿nicuje p³eæ oraz wielkoæ miejsca zamieszkania. Z parafi¹ identyfikuj¹ siê raczej kobiety i mieszkañcy wsi.
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Wród osiemnastolatków z ma³ego miasta istnieje niski poziom identyfikacji
z Kocio³em w Polsce. Na tej podstawie trudne jest potwierdzenie ograniczania siê
w wiadomoci m³odych Polaków optyki religijnej wy³¹cznie do spraw krajowych.
Przynale¿noæ do wspólnot religijnych i stowarzyszeñ nie jest zjawiskiem popularnym wród ankietowanej m³odzie¿y. Mo¿e byæ to pochodn¹ klimatu diecezji,
w której dominuje duszpasterstwo tradycyjne, oparte na administrowaniu sakramentami, a udzia³ w grupach religijnych jest ograniczony raczej do stowarzyszeñ tradycyjnych i organizacji maj¹cych wieloletnie, a nawet wielowiekowe tradycje.
Udzia³ w ruchach i stowarzyszeniach ró¿nicuje religijnoæ do nich nale¿¹cych
i jakoæ spojrzenia na Koció³. M³odzi systematycznie lub mniej systematycznie bior¹cy udzia³ w ruchach i wspólnotach religijnych postrzegaj¹ czêciej Koció³ jako
wspólnotê wiernych, czêciej identyfikuj¹ siê z w³asn¹ parafi¹ oraz znacznie czêciej dostrzegaj¹ potrzebê obecnoci duchownych w ró¿nych, nie tylko sakralnych,
dziedzinach ¿ycia.
Wed³ug znacznej czêci badanych, we wspó³czesnym wiecie istnieje uzasadniona obecnoæ osoby ksiêdza. Przeciwnego zdania jest nieco ponad dziesi¹ta czêæ
osiemnastolatków z ma³ego miasta. Ni¿szym hierarchom odmawiaj¹ racji bytu raczej mê¿czyni i mieszkañcy Ostrowi Mazowieckiej.
Przesz³o po³owa badanych uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych uznaje za pole
dzia³alnoci duchownych kwestie zarówno religijne, jak i wieckie. Zawê¿enie wy³¹cznie do sakralnych aktywnoci postuluje czwarta czêæ ankietowanych. Podejmowanie dzia³añ na obu p³aszczyznach przyznaj¹ ksiê¿om raczej kobiety i mieszkañcy
wsi. Zawê¿aj¹ rolê ksiêdza wy³¹cznie do kwestii religijnych  mê¿czyni, mieszkañcy ma³ego miasta powiatowego.
Odrzucaj¹cy potrzebê duchownych we wspó³czesnym wiecie argumentowali to
zbytecznoci¹ wszelkich struktur religijnych, wadami duchownych, szczególnie materializmem, faryzeizmem i niemoralnoci¹, brakiem autorytetu i oddzia³ywania na
wiernych, le wykonywan¹ prac¹. Niemal czwarta czêæ neguj¹cych istnienie ksiê¿y
nie potrafi³a swego stanowiska uzasadniæ.
Badanie zalet oraz wad duchownych wykazuje, i¿ dla m³odzie¿y najistotniejsze s¹ nie cechy „zawodowe”, lecz ludzkie, zwi¹zane z osobowoci¹, dojrza³oci¹
i umiejêtnoci¹ podejmowania, rozwijania i pog³êbiania relacji. W ostro¿ny sposób mo¿na w ten sposób przyj¹æ, i¿ wyra¿aj¹ oni porednio potrzebê intensywniejszego dialogu z duchownymi. Katalog wad i zalet ksiê¿y umieszcza na dalszych
pozycjach zagadnienia zwi¹zane z wykonywanymi funkcjami sakralnymi i edukacyjnymi.
M³odzi z ma³ego miasta na Mazowszu i okolic akceptuj¹ w znacznej wiêkszoci
spo³eczny status ksiêdza, jednak jego autorytet zale¿y od osobistych cech i umiejêtnoci dojrza³ego wchodzenia w relacje miêdzyludzkie.
Dla przesz³o po³owy badanych fakt bycia spokrewnionym z ksiêdzem nie by³
nigdy przedmiotem refleksji i nie maj¹ pod tym wzglêdem zdania. Przy dziesi¹tej
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czêci ogó³u, która nie akceptowa³a wiêzów krwi z osob¹ duchown¹, czwarta czêæ
wyrazi³a aprobatê dla ksiêdza jako cz³onka rodziny. Przesz³o dziesi¹ta czêæ ca³oci
badanych akceptuj¹c duchownego w rodzinie, wskazywa³a na aspekty duchowe tego
pokrewieñstwa. Odsetek ten wskazuje na znaczn¹ otwartoæ na instytucjonalny wymiar religijnoci tej czêci ogó³u m³odzie¿y. Jest ona obecna raczej wród kobiet
i mieszkañców wsi.
Mimo i¿ najczêciej wymienian¹ wad¹ duchownych jest materializm, m³odzi nie
uzasadniaj¹ chêci bycia spokrewnionym z ksiêdzem kwestiami materialnymi. Materializm jako wada nie oznacza bowiem automatycznie bogactwa, a poziom ¿ycia ksiê¿y
stale siê obni¿a i nie musi byæ postrzegany przez m³odych jako atrakcyjny.
Na podstawie deklaracji uczniów ostrowskich szkó³ nie mo¿na dostrzec, by ich
religijnoæ by³a silnie zindywidualizowana. M³ode kobiety i mê¿czyni, zachowuj¹c
pewien dystans do instytucji i duchownych, nie wykluczaj¹ ich wk³adu w okrelanie
w³asnej religijnoci oraz potwierdzaj¹ istnienie autorytetu duchownych, wyznaczaj¹c jednak¿e konieczne ku temu cechy osobiste.
Na postawie powy¿szych analiz mo¿na ogólnie stwierdziæ, ¿e w religijnoci
m³odych mieszkañców Ostrowi Mazowieckiej, Koció³, parafia oraz duchowni odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê. W warunkach ma³ego miasta sekularyzacja eliminuj¹ca instytucje religijne i zmierzaj¹ca do samookrelania pogl¹dów ludzi poza dotychczasowymi, kocielnymi autorytetami, ma ograniczony charakter. Bardzo wielu m³odych
respondentów akcentuje wymiar wspólnotowy Kocio³a, inni deklaruj¹ spojrzenie
w perspektywie instytucjonalnej. Najrzadsze jest patrzenie na Koció³ jako spo³eczn¹ czy polityczn¹ grupê nacisku. Mimo widocznych procesów dezinstytucjonalizacji, Koció³ w Polsce nadal okrela religijnoæ wieckich, a duchowni
w widoczny sposób zajmuj¹ wa¿ne miejsce zarówno na ró¿nych p³aszczyznach
strefy publicznej, jak i oddzia³uj¹ na osobiste pogl¹dy katolików dotycz¹cych religijnoci i duchowoci.
Stan ten nie musi byæ jednak sta³y, w znacznej mierze zale¿y od samego Kocio³a,
od kszta³tów parafii, od duchownych ró¿nych szczebli. Maria Libiszowska-¯ó³tkowska wskazuje kilka dróg pracy dla Kocio³a i duchownych: „(…) uaktywnianie w Kociele ludzi obdarzonych charyzmatycznym autorytetem; tworzenia oddolnych, inicjowanych przez wieckich, nowych wspólnot w ramach Kocio³a katolickiego; aprobata
ruchów katolickich, które wypracowuj¹ nowe rytua³y, zaspokajaj¹ potrzeby wieckie
i religijne, w tym emocjonalne, pomagaj¹ tworzyæ kulturê, w tym kulturê pracy i czasu
wolnego, przez co codziennoæ wierz¹cych zyskuje wymiar religijny. W duchu tej
kultury obserwowane jest zaanga¿owanie siê katolików w ¿ycie publiczne i wzrost
popularnoci frakcji chrzecijañsko-konserwatywnych” (2006: 280). Dzia³ania te winny, w pierwszym rzêdzie, byæ skierowane do m³odzie¿y, gdy¿ to ona bêdzie kszta³towaæ wiat jutra, tak¿e jutra religijnego, w ramach czy obok Kocio³a.
wiadomoæ religijna m³odych katolików polskich warta jest tak¿e szczególnie intensywnego i sta³ego monitoringu, co zale¿y bardzo szeroko od samego Kocio³a, jak zaznacza ta autorka, gdy¿ jest wa¿ne: czy potrzeby duchowe zaspoka-
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jane bêd¹ wewn¹trz Kocio³a, na jego obrze¿ach, czy poza nim. Czy Koció³ stanie siê sprzymierzeñcem, czy wrogiem o¿ywienia religijnego, coraz chêtniej okrelanego przez socjologów terminem «nowej duchowoci» (Libiszowska-¯ó³tkowska 2006: 281).
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STRESZCZENIE
W warunkach wielu procesów niezwykle silnie oddzia³uj¹cych na religijnoæ szczególnie wa¿ny jest pomiar, w jaki sposób instytucja Kocio³a okrela wspó³czesne odniesienia do sfery sacrum.
Dlatego opracowanie to zawiera próbê ujêcia sposobu postrzegania przez m³odzie¿ ponadgimnazjaln¹ tej istotnej instytucji religijnej. Objêto pomiarem i przedstawiono wyniki badañ wiadomoci m³odzie¿y na temat Kocio³a, jego istoty, przynale¿noci, znajomoci nazwisk przywódców
religijnych, identyfikacji z parafi¹ zamieszkania, przynale¿noci do parafialnych wspólnot formacyjnych, autorytetu ksiêdza oraz opinii o jego przydatnoci lub nie we wspó³czesnym wiecie.
Zaprezentowanymi badaniami objêto 932 osiemnastolatków ucz¹cych siê w ma³ym miecie na Mazowszu. Z zebranego materia³u empirycznego wynika, i¿ wspó³czeni osiemnastolatkowie identyfikuj¹ siê z Kocio³em katolickim, z w³asn¹ parafi¹ i raczej znaj¹ swego proboszcza. Wielu z nich
widzi w Kociele wspólnotê wiary, instytucjê naznaczaj¹c¹ ich religijnoæ. M³odzi w wiêkszoci
akceptuj¹ miejsce duchownych w wiecie, tak¿e w sprawach wieckich, lecz jasno stawiaj¹ wymagania, jakie musza spe³niaæ duchowni, jeli chc¹ byæ dla nich autorytetami.

S³owa kluczowe
religijnoæ, koció³, parafia, duchowni, m³odzie¿ ponadgimnazjalna

SUMMARY
In terms of many processes that strongly affect religious belief, there is a very important
measurement of how the Church defines contemporary references to the sacred realm. Therefore,
this study provides an attempt to approach the perception of this important religious institution by
young people in upper-secondary school. The work measures and presents results of research on
young people’s the Church, its importance, belonging, knowing the names of religious leaders,
identification with the parish of residence, belonging to the formation of parish communities, the
authority of the priest, and an opinion on its usefulness or uselessness in the modern world. The
presented study covers 932 eighteen-year-olds learning in a small town in Mazovia. The collected
empirical material shows that the modern eighteen-year-olds identify with the Catholic Church, with
their own parish and are quite familiar with their parish priest. Many of them find in Church a faith
community and an institution determining their religiousness. Young people by and large accept
clergy in the world, even in secular matters, but clearly state their requirements which clergy must
comply with if they want to be young people’s mentors.

Key Words
religiousness, church, parish, clergy, upper-secondary-school young people
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I. CO CHARAKTERYZUJE KOMUNIKACJÊ W PROCESIE WYCHOWAWCZYM?
Komunikacja w wychowaniu przedstawia siê jako proces z³o¿ony, w którym
mo¿na wyró¿niæ aspekty treci (na przyk³ad cele wychowawcze) i formy  zwi¹zane ze sposobem przekazywania tych treci. Obydwa te wymiary s¹ nawzajem uzale¿nione od siebie i tworz¹ komunikacjê wychowawcz¹, widzian¹ w realizacji pewnego procesu pomiêdzy wychowawc¹ i wychowankiem. Ten punkt widzenia zak³ada, ¿e wraz ze wzrostem autonomii wychowanka wp³yw wychowawczy maleje, a¿
do zanikniêcia, gdy wychowanek staje siê osob¹ w pe³ni dojrza³¹.
Filozofia personalistyczna przestawia cz³owieka nie tyle w jego indywidualnoci, ile w jego stosunku do wiata, jako elemencie konstytutywnym w formacji osobowoci. Wed³ug Martina Bubera, cz³owiek staje siê Ja w relacji do Ty (1983).
Komunikacja wychowawcza oznacza wiêc przede wszystkim egzystencjaln¹ obecnoæ wychowawcy w ¿yciu wychowanka, podczas której tworzy siê g³êboki dialog,
z którego wyp³ywa zadanie kontynuacji bycia jeden dla drugiego (1962: 803).
Wspó³czesna nauka coraz czêciej potwierdza zasadê, ¿e pedagogika ma swoj¹
podstawê w komunikacji wychowawców z wychowankami. Wed³ug Hansa Karla
Beckmanna, komunikacja wychowawcza powinna byæ postrzegana jako proces relacji czynników osobistych i instytucjonalnych oraz winna uwzglêdniaæ myl pedagogiczn¹ wynikaj¹c¹ z historii oraz z aktualnej sytuacji kulturowej (1993: 190).
Mówi¹c o z³o¿onoci naukowego podejcia do postaw wychowawczych, wa¿nym wydaje siê usystematyzowanie niektórych perspektyw w empirycznych badaniach nad procesem komunikacji wychowawczej.
Pierwsza perspektywa dotyczy rozszerzenia wymiaru relacji wychowawczej.
Podczas gdy pocz¹tkowo ten wymiar by³ pojmowany jednokierunkowo (wychowaw-
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ca/wychowanek), obecnie rozró¿nia siê tê relacjê wielokierunkowo. W tym celu bada
siê pojedyncze jednostki komunikacyjne w podsystemach wewn¹trz rodziny (np.
matka/syn, brat/brat) czy w rozmaitych grupach spo³ecznych (np. w szkole czy grupie rówieniczej). I tak, w jakiejkolwiek jednostce wychowawczej mo¿na rozró¿niæ
podsystemy: grupa wychowawców, grupa wychowawca/wychowankowie oraz grupa
wychowankowie/wychowankowie. Grupy te tworz¹ wewnêtrzn¹ strukturê wzajemnych zale¿noci, komunikuj¹c siê jednoczenie z innymi systemami spo³ecznymi (np.
stowarzyszenia rodziców, dzielnicy, miasta itp.). Na przyk³ad komunikacja wychowawcza w szkole mo¿e pozytywnie rozwijaæ siê tylko wtedy, gdy relacje pomiêdzy
wychowawcami opieraj¹ siê na wspó³pracy, gdy wychowawcy komunikuj¹ siê w sposób osobowy z wychowankami oraz gdy sami wychowankowie utrzymuj¹ miêdzy
sob¹ przyjazne relacje.
Druga perspektywa dotyczy czynników wp³ywaj¹cych na komunikacjê wychowawcz¹. Do kategorii czynników osobistych zalicza siê te, które odnosz¹ siê do osobowoci, do oczekiwañ, do pojêcia oraz interpretacji roli komunikacyjnych (np. rola
rodzica, dziecka itp.). Natomiast do kategorii czynników sytuacyjnych zalicza siê sekwencje i procesy zale¿noci miêdzy osobami poszczególnych struktur komunikacyjnych i odpowiednich czynników spo³ecznych, takich jak status spo³eczno-ekonomiczny, spo³eczny system pomocy czy presja spo³eczna (Lamb, Gilbridge 1985: 33-60).
Trzeci wymiar wskazuje na fundament, na którym buduje siê komunikacjê wychowawcz¹. Wynika on z dwu sposobów badañ relacji interpersonalnych w komunikacji wychowawczej, to znaczy z klasyfikacji nomotetycznej (dotyczy badañ nad
poszczególnymi procesami komunikacyjnymi, które stanowi¹ o zachowaniu wychowawcy w interakcji pedagogicznej) oraz redukcji nomotetycznej, która próbuje wyjaniaæ czynniki, od których zale¿y typowa komunikacja wychowawcza i jakie przynosi ona efekty dla poszczególnych stron interakcji (Franta 1982).
Czwarta perspektywa dotyczy podejcia transakcyjnego. Zgodnie z tym punktem widzenia relacje miêdzyosobowe w komunikacji wychowawczej nie s¹ interpretowane jako wynik jakiegokolwiek prawdopodobieñstwa (np. czynniki osobiste, rodowiskowe, sytuacyjne), ale jako proces wzajemnego dzia³ania partnerów komunikacji, uwarunkowanego i bêd¹cego pod wp³ywem kontekstu komunikacyjnego).
Pi¹ta wi¹¿e siê z czêsto spotykanym podejciem naukowym, by interpretowaæ
komunikacjê miêdzyosobow¹ wed³ug taksonomii pedagogicznej.
I tak, zwolennicy psychologii humanistycznej, którzy interpretuj¹ rzeczywistoæ
z punktu widzenia samorealizacji, proponuj¹ wychowawcom relacjê wychowawcz¹,
u³atwiaj¹c¹ wychowankowi stawanie siê samym sob¹.
Zwolennicy personalizmu przyjmuj¹ klasyfikacjê, na bazie której d¹¿¹ w komunikacji wychowawczej do relacji miêdzyosobowych, które w poszanowaniu wolnoci oraz godnoci osoby odznaczaj¹ siê cechami wspó³pracy, odpowiedzialnoci i wzajemnej mi³oci.
Natomiast badacze interpretuj¹cy ¿ycie spo³eczne wed³ug idei interakcjonizmu
symbolicznego wskazuj¹ na mo¿liwoæ realizacji wa¿nych relacji miêdzyosobowych
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w komunikacji wychowawczej, gdy wychowankowie maj¹ mo¿liwoæ rozwijania
w³asnej to¿samoci, dochodz¹c do równowagi pomiêdzy oczekiwaniami spo³ecznymi i osobistymi. Wed³ug tego punktu widzenia relacja wychowawcza powinna byæ
skierowana na zasady odpowiedzialnego partnerstwa, które realizuje siê, gdy poszczególne strony mog¹ uczestniczyæ w sytuacjach komunikacyjnych w klimacie
wolnoci i wspó³pracy.
1. Jaki wychowawca?
Czym powinien odznaczaæ siê wychowawca? Wydaje siê, ¿e wród wielu cech
przedstawionych w ró¿nych opracowaniach naukowych, za istotne uznaæ trzeba nastêpuj¹ce: przewodnika z autorytetem, osobê umiej¹c¹ stworzyæ pozytywn¹ wiê
spo³eczno-emocjonaln¹ z wychowankami oraz osobê posiadaj¹c¹ cechy przejrzystoci, kongruencji i autentycznoci.
a) Przewodnik z autorytetem

Najogólniej mo¿na scharakteryzowaæ wychowawcê w roli przewodnika z autorytetem, gdy zostaje rozpoznany przez wychowanków jako osoba kompetentna i konstruktywna. Wed³ug Edwarda Birkenbeila, dialog w tym kontekcie mo¿e mieæ miejsce, gdy jego uczestnicy spotkaj¹ siê w klimacie bliskoci i wzajemnoci, dochodz¹c
do zgody we wzajemnej komunikacji, nawet jeli odbêdzie siê to kosztem trudu i powiêcenia (1980: 68). W swojej ksi¹¿ce o przewodniku z autorytetem Kurt Dahms
utrzymuje, ¿e jeli w realizacji roli przewodnika przewa¿aj¹ czynniki zwi¹zane
z osobowoci¹ wychowawcy trait approach), to efektywnoæ relacji autorytarnej
bêdzie w du¿ym stopniu zale¿a³a równie¿ od czynników sytuacji wychowawczej (np.
rodzina, szko³a itp.). Ten sam autor utrzymuje tak¿e, ¿e niektóre aspekty osobowoci
wychowawcy, jak inteligencja, ekstrawersja, poczucie sprawiedliwoci czy humor
wp³ywaj¹ na u³atwianie relacji autorytatywnych (1963: 60).
Ponadto komunikacja wychowawcza jest u³atwiona, gdy w grupie istnieje wzajemna akceptacja ról i gdy istniej¹ elastyczne granice, pozwalaj¹ce na istotne relacje. Na realizacjê zachowañ przewodnika z autorytetem wp³ywaj¹ normy komunikacji wychowawczej. W realizacji tej roli pozytywna komunikacja wychowawcza jest
u³atwiona, gdy regu³y wzajemnych relacji s¹ uznane przez grupê jako ludzkie, elastyczne, aktualne, konstruktywne i gdy s¹ podejmowane ze wzajemnym szacunkiem
(Franta, Salonia 1987: 139).
b) Osoba umiej¹ca stworzyæ pozytywn¹ wiê spo³eczno-emocjonaln¹
z wychowankami

Dowiadczenie pedagogiczne uczy, i¿ w procesie wychowawczym nie jest ³atwo uzyskaæ pozytywn¹ komunikacjê spo³eczno-emocjonaln¹. Poza zdrow¹ psychik¹, wychowawcy powinni tak¿e posiadaæ te cechy, które pozwalaj¹ na pozytywn¹
komunikacjê.
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W odniesieniu do modelu Douglasa Heatha (1977), istniej¹ dwie p³aszczyzny,
pozwalaj¹ce na ocenê dojrza³oci psychicznej wychowawcy: p³aszczyzna treci,
odnosz¹ca siê do rozmaitych sfer osobowoci, jak zdolnoci poznawcze, to¿samoæ,
stosunek do wartoci, oraz p³aszczyzna formy, dostarczaj¹ca parametrów dotycz¹cych integracji, sta³oci i autonomii (Franta 1988: 79). Mo¿na wiêc mówiæ o dojrza³oci osobowej w tych¿e sferach, gdy wychowawca posiada w stopniu zadowalaj¹cym powy¿sze parametry (integracja, sta³oæ i autonomia).
c) Osoba posiadaj¹ca cechy przejrzystoci, kongruencji oraz autentycznoci

Jako przejrzyste Franta definiuje zachowanie, poprzez które wychowawcy staraj¹ siê ukazywaæ uczestnikom komunikacji wychowawczej ca³y obraz sytuacji. Ten
sam autor mówi o komunikacji kongruentnej, gdy wychowawcy, poza otwarciem siê
na wszystkie aspekty interakcji, wnosz¹ w komunikacjê równie¿ osobiste dowiadczenia, wyra¿aj¹c w³asny sposób widzenia wiata, niesprzeczny z ogóln¹ wizj¹ rzeczywistoci oraz bior¹ na siebie konsekwencje wynikaj¹ce z w³asnych niedoskona³oci i braków (Franta 1988). W innym swoim dziele (1985: 98) rozwa¿a zachowanie kongruentne z dwu punktów widzenia: zachowanie wychowawcy odnosz¹ce siê
do akceptacji w³asnych dowiadczeñ i ich odpowiedzialnej komunikacji oraz klarownoæ jego komunikacji w dzia³alnoci wychowawczo-dydaktycznej. Poprzez
to zachowanie wychowawca mo¿e wejæ w komunikacjê z wychowankami jako osoba wiarygodna i autentyczna.
Wychowawcy s¹ autentyczni, gdy zachowuj¹ siê w sposób odpowiedzialny
w roli u³atwiaj¹cej komunikacjê. Poprzez autentyczn¹ interakcjê wychowawca mo¿e
odpowiedzieæ na oczekiwania wychowanków. Komunikacja przejrzysta, kongruentna i autentyczna eliminuje u wychowawców ryzyko tworzenia relacji sztucznych
czy rutynowych, a ponadto uzyskuj¹ oni jeszcze wiêksz¹ wiarygodnoæ (Franta 1988:
102-103).
2. Wspólnota wychowawcza
Oprócz indywidualnych cech wychowawcy du¿¹ uwagê przywi¹zuje siê do wychowania jako zadania wspólnotowego. Wspólnota jest pojêciem bardzo szerokim,
dlatego wa¿ne jest doprecyzowanie tego terminu, ukazuj¹ce najwa¿niejsze funkcje
tej grupy spo³ecznej.
Twórca koncepcji wiêzi spo³ecznej, Ferdinand Tönnies, definiuje wspólnotê jako
rodzaj stosunków spo³ecznych, oparty przede wszystkim na emocjach. Wspólnota
wed³ug niego ³¹czy jednostki na zasadzie bliskoci emocjonalnej i ogarnia ca³e ich
¿ycie. Konsekwencj¹ tego jest trwa³a wiê duchowa: we wspólnocie wiêzi wewnêtrzne przewy¿szaj¹ te skierowane na zewn¹trz (Tönnies 1988).
Z perspektywy komunikacji wychowawczej mo¿na powiedzieæ, ¿e wspólnota
wyra¿a solidarnoæ pomiêdzy osobnikami. Dzieje siê to, gdy zwracamy uwagê na
postawy i zachowania w grupie, gdy jednoæ jest wa¿niejsza ni¿ egoistyczny inte-
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res osobnika, gdy harmonia jest wa¿niejsza od wspó³zawodnictwa, a wspó³praca
od konfliktu.
Natomiast, jeli w pojêciu wspólnoty zwracamy szczególn¹ uwagê na terytorium  wtedy wspólnota jest zbiorem osobników w danym miejscu.
Trzecia funkcja wskazuje na fakt, i¿ grupa jest wspólnot¹, gdy uczestnik tej grupy mo¿e zaspokoiæ w niej wszystkie swoje potrzeby i spe³niæ swoje zadania. Oczywicie, tak jak w przypadku terytorium, równie¿ ten czynnik jest relatywnie wzglêdny w stosunku do pewnej czêci celów, gdy¿ w obecnym systemie spo³ecznym
i kulturowym mo¿liwe s¹ przynale¿noci do rozmaitych grup odniesienia (Tonelli
1992: 33).
We wspólnocie odpowiedzialnoæ wychowawcza dotyczy wszystkich. Badania
na polu pedagogicznym ukazuj¹ bardzo wa¿ne wymiary: emocjonalny i kontroli.
Ten ostatni zawiera w sobie autorytet i kompetencjê. Natomiast zasad¹ funkcjonowania jakiejkolwiek zorganizowanej wspó³pracy jest klimat zaufania (Franta, Salonia 1987: 37-38).

II. WSPÓ£PRACA HIERARCHII I LAIKATU W WYCHOWANIU
Bezdyskusyjny wydaje siê problem wspó³pracy rodziców i wychowawców w wychowaniu m³odego pokolenia. Mówi¹c o wspó³pracy w wychowaniu, nie mo¿na zapomnieæ o tym aspekcie w relacji wychowawcy/wychowankowie. Patrz¹c na tê tematykê z punktu widzenia wychowania religijnego w Polsce, mo¿na zadaæ sobie
pytanie, jak ta komunikacja wychowawcza przebiega na p³aszczynie hierarchia 
laikat, czyli pomiêdzy tymi, którym zosta³o powierzone nauczanie i wychowanie
religijne oraz tymi, którzy s¹ odbiorcami tego dzia³ania.
1. Wspó³praca hierarchii i laikatu wed³ug Soboru Watykañskiego II
Sobór Watykañski II utrzymuje, i¿ s³u¿ba w Kociele zosta³a powierzona przede
wszystkim biskupom i kap³anom. Z tego powodu nauczaj¹c, uwiêcaj¹c i kieruj¹c
rodzin¹ Bo¿¹, w taki sposób s¹ pasterzami, aby wszyscy wype³niali nowe przykazanie mi³oci (Sobór Watykañski II 1964: 36). Wywiêceni duchowni s¹ zatem ustanowieni nauczycielami, szafarzami tajemnic i pasterzami. Jednak co do godnoci i wspólnego wszystkim dzia³ania, panuje wród wszystkich ochrzczonych prawdziwa równoæ (1964: 32). Budowanie Kocio³a wymaga wiêc wspó³pracy w duszpasterskiej
dzia³alnoæ kap³anów i wiernych wieckich.
Ojcowie soborowi stwierdzaj¹, ¿e pasterze nie po to zostali ustanowieni, aby
wzi¹æ tylko na siebie ca³e zbawcze pos³annictwo Chrystusa w stosunku do wiata,
lecz ¿e ich szczytnym zadaniem jest tak sprawowaæ opiekê pastersk¹ nad wiernymi
i tak uznawaæ ich pos³ugi i charyzmaty, ¿eby wszyscy oni pracowali zgodnie, ka¿dy
na swój sposób, dla wspólnego dzie³a (Sobór Watykañski II 1964: 30).
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Wspó³praca duchowieñstwa i wiernych wieckich wymaga dojrza³ej wspó³odpowiedzialnoci za Koció³. Optymistyczna wizja przysz³oci pokazuje, ¿e Koció³
bêdzie móg³ odnaleæ na nowo tê si³ê, która w pocz¹tkach o¿ywia³a wszystkich jego
cz³onków w s³u¿bie misji, nie pomijaj¹c specyficznej roli Aposto³ów i tych, którzy
przejêli w jakim stopniu ich funkcjê (Page 1987: 62-63).
Tak jak nie powinno byæ ró¿nic miêdzy byciem w Kociele i byciem w wiecie, tak samo miêdzy kap³añstwem hierarchicznym i powszechnym nie mo¿e byæ
przeciwieñstwa. Duszpasterska dzia³alnoæ duchowieñstwa i apostolstwo wiernych
wieckich nale¿¹ do tej samej dzia³alnoci, której celem jest zbawienie ludzi. W Kociele w Polsce nale¿y zatem odchodziæ od podzia³u na s³u¿¹cych i obs³ugiwanych
i tworzyæ wizjê Kocio³a, który jest wspó³tworz¹c¹ siê wspólnot¹ (Robek 2005: 342).
Bardzo dobrze tê problematykê przedstawia adhortacja apostolska Jana Paw³a II
Christifideles laici powiêcona chrzecijañskim ludziom wieckim w Kociele i bêd¹ca sta³ym punktem odniesienia.
2. Punkt odniesienia  adhortacja Christifideles laici
W adhortacji Christifideles laici Jan Pawe³ II zwróci³ uwagê, ¿e Sobór Watykañski II odszed³ od wczeniejszych definicji wiernych wieckich, w wiêkszoci
opartych na stwierdzaniu, kim oni nie s¹. Przyj¹³ on zdecydowanie pozytywny punkt
widzenia i stwierdzi³, ¿e s¹ oni pe³noprawnymi cz³onkami Kocio³a, objêtymi jego
tajemnic¹ i obdarzonymi specyficznym powo³aniem. Zadaniem tego powo³ania
w sposób szczególny jest szukanie Królestwa Bo¿ego poprzez zajmowanie siê sprawami wieckimi i kierowanie nimi po myli Bo¿ej.
Ludzie wieccy bior¹ udzia³ w kap³añskim, prorockim i królewskim urzêdzie
Chrystusa. Ich pierwszym i podstawowym powo³aniem jest wezwanie do wiêtoci.
Osi¹gaj¹ j¹ poprzez wype³nianie codziennych obowi¹zków, by w ten sposób przybli¿aæ siê do Boga, wype³niaæ Jego wolê i s³u¿yæ ludziom, prowadz¹c ich do Boga.
W Kociele istniej¹ pos³ugi, urzêdy i funkcje wykonywane na mocy wiêceñ,
ale s¹ równie¿ takie, które mo¿na wype³niaæ na mocy chrztu. Ludzie wieccy, nawet jeli w niektórych sytuacjach wykonuj¹ zadania przeznaczone dla ksiê¿y, nie
staj¹ siê przez to pasterzami. Mog¹ jednak spe³niaæ rozmaite pos³ugi, urzêdy
i funkcje przys³uguj¹ce im w obrêbie liturgii, przekazywania wiary i w ¿yciu codziennym.
Ogromn¹ wagê przywi¹zuje Koció³ do miejsca i roli, jak¹ wype³nia w nim m³odzie¿. Nie mo¿e ona byæ jedynie przedmiotem duszpasterskiej troski, lecz m³odzi
powinni byæ aktywnymi uczestnikami ewangelizacji i twórcami spo³ecznej odnowy.
Koció³ od ka¿dego oczekuje rozpoznania i realizacji w³aciwego jego osobie powo³ania. W tym celu podejmuje wysi³ek sta³ego formowania wieckich, aby potrafili
odkrywaæ swe powo³anie i misjê oraz znajdowali jak najlepsze sposoby ich realizacji w wiecie, w tym rodowisku, do którego zostali pos³ani. Formacja nie jest przywilejem zastrze¿onym dla niektórych ludzi, lecz prawem i obowi¹zkiem wszystkich.
Stanowi wzajemny dar wszystkich dla wszystkich.
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3. Koció³ w Polsce a m³odzie¿
Koció³ katolicki, który widzi w m³odzie¿y swoj¹ nadziejê i przysz³oæ, chce jej
ofiarowaæ swoje wsparcie, które przybiera postaæ duszpasterstwa m³odzie¿y (Alimenti, Michelini 1987: 228-235). Odbiorc¹ dzia³añ duszpasterstwa m³odzie¿y jest
osoba wierz¹ca w okresie m³odoci, a podmiotem  ca³y Koció³. Pierwsz¹ grupê
duszpasterzy m³odzie¿owych tworz¹ rodzice, sama m³odzie¿ (samowychowanie),
najbli¿sza rodzina (rodzeñstwo, dziadkowie, inni domownicy), rodzice chrzestni oraz
rówienicy. Kolejn¹ grupê duszpasterzy m³odzie¿y stanowi duchowieñstwo: biskupi,
ksiê¿a, diakoni oraz zakonnicy i zakonnice. Nastêpn¹ grupê duszpasterzy tworz¹
wychowawcy (katecheci, nauczyciele), ca³a spo³ecznoæ wierz¹cych oraz pracownicy i odbiorcy rodków spo³ecznego przekazu (£uczak 1994: 265-268).
Z jednej strony, lokalne duszpasterstwo m³odzie¿y powinno sk³adaæ siê ze sta³ej
pracy formacyjnej: w ramach parafii lub diecezji, w grupach formalnych lub nieformalnych. Z drugiej strony, lokalne duszpasterstwo m³odzie¿y powinno podejmowaæ
dzia³alnoæ akcyjn¹ w postaci okresowych inicjatyw formacyjnych, spotkañ masowych itp.
Pocz¹tki zorganizowanego duszpasterstwa m³odzie¿y w Polsce mia³y miejsce
w okresie miêdzywojennym. Utworzono wtedy Akcjê Katolick¹, której dzia³alnoæ
przetrwa³a do 1952 r. Wród innych duszpasterskich inicjatyw ukierunkowanych na
polsk¹ m³odzie¿ lat miêdzywojennych funkcjonowa³o tak¿e duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo m³odzie¿y pracuj¹cej oraz harcerstwo. Natomiast Krajowe
Duszpasterstwo M³odzie¿y powsta³o w 1957 r. i sk³ada³o siê z dwóch sekcji: mêskiej i ¿eñskiej. Poniewa¿ w tamtym czasie w dalszym ci¹gu nie mog³y istnieæ stowarzyszenia religijne, odpowiedzialni za duszpasterstwo m³odzie¿owe postanowili
kontynuowaæ pracê w ruchach katolickich. Nieformalnymi centrami duszpasterstwa
m³odzie¿owego sta³y siê orodki salezjañskie w Krakowie i w Warszawie. Krajowe
Duszpasterstwo M³odzie¿y opracowa³o swój regulamin, organizowa³o coroczne ogólnopolskie konferencje dla diecezjalnych duszpasterzy m³odzie¿y, przygotowywa³o
pomoce duszpasterskie, koordynowa³o pracê ruchów i wspólnot, oddzia³ywa³o na
duchowieñstwo poprzez inspirowanie i pobudzanie go do pracy z m³odzie¿¹ oraz
wydawa³o czasopismo Wzrastanie.
Mimo trudnej sytuacji Kocio³a w Polsce w okresie powojennym, nastêpowa³ jednak systematyczny rozwój form i metod duszpasterstwa m³odzie¿y. Sytuacja w organizacji struktur duszpasterstwa m³odzie¿owego zmieni³a siê znacznie w latach 80.,
kiedy to w³adza zmniejszy³a ingerencjê w organizacjê struktur wewn¹trzkocielnych.
W 1984 r. powstaje Podkomisja Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa M³odzie¿y, podniesiona w 1987 r. do rangi komisji, która uzupe³ni³a pracê Komisji Katechetycznej. Komisja do Spraw Duszpasterstwa M³odzie¿y staje siê organem naczelnym duszpasterstwa m³odzie¿y w Polsce, a Krajowy Orodek Duszpasterstwa
M³odzie¿y  organem wykonawczym. Oprócz tego w 1980 r. powsta³o w Krakowie
Krajowe Duszpasterstwo Harcerzy (Pawlina 1993: 111-145).
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Obecnie organem naczelnym duszpasterstwa m³odzie¿owego w Polsce jest Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, która ma za zadanie inicjowanie, koordynowanie, planowanie i publikowanie dzia³añ, maj¹cych na
celu pastoraln¹ troskê o polsk¹ m³odzie¿ (Polak 2003: 27-28). Organem wykonawczym tej komisji jest Krajowe Duszpasterstwo M³odzie¿y. Jego celem jest wspieranie rodzin i parafii w katolickim wychowaniu m³odzie¿y oraz pomoc samej m³odzie¿y w jej rozwoju.
Pracê duszpasterstwa m³odzie¿y w diecezjach prowadz¹ w wiêkszoci wydzia³y
lub referaty m³odzie¿owe, choæ w niektórych diecezjach rolê tê pe³ni¹ wydzia³y katechetyczne. Na czele diecezjalnego wydzia³u m³odzie¿owego stoi diecezjalny duszpasterz m³odzie¿y, maj¹cy do pomocy dekanalnych duszpasterzy m³odzie¿y (Suchodolski 2003: 8-11).
Wród najwa¿niejszych form i metod duszpasterstwa m³odzie¿y w Polsce znajduj¹ siê nastêpuj¹ce: spotkania modlitewne, katecheza, placówki szkolno-wychowawcze i szko³y prowadzone przez Koció³, religijne grupy m³odzie¿owe, okresowe
inicjatywy formacyjne, wakacje z Bogiem i wakacyjne programy formacyjne, religijne zloty i spotkania formacyjno-rekreacyjne, dzia³alnoæ artystyczna i korzystanie
z dóbr kultury, dzia³alnoæ sportowo-rekreacyjna i ekologiczna, mass media katolickie oraz spotkania okolicznociowe i towarzyskie z duszpasterzem. Natomiast wród
podstawowych form i metod duszpasterstwa indywidualnego znajduje siê rozmowa
duszpasterska, kierownictwo duchowe, poradnictwo duszpasterskie oraz telefon zaufania (Bieleñ 2004: 322-329).

III. KOMUNIKACJA WYCHOWAWCZA NA PRZYK£ADZIE TOWARZYSTWA
SALEZJAÑSKIEGO W POLSCE
Wiek m³odzieñczy jest fachowo nazywany wiekiem dorastania lub adolescencji.
Ca³y ten etap charakteryzuje siê szybkim dojrzewaniem, a tak¿e silnie wyra¿anym
poczuciem w³asnej to¿samoci i odrêbnoci, z czego rodzi siê kult w³asnej osoby,
przejawiaj¹cy siê w akcentowaniu swego ja, buncie przeciw rodowisku i negatywizmie spo³ecznym. Charakteryzuje siê on stopniowym usamodzielnianiem siê m³odzie¿y, wyzwalaniem siê spod opieki rodziny, a jednoczenie wzmo¿onym zainteresowaniem siê dzia³aniami grupowymi i heteroseksualnymi, intelektualn¹ ekspansj¹ oraz rozwojem i przehierarchizowaniem wartoci (£apiñska, ¯ebrowska 1986:
664-668; Allport 1988: 79-83; Oleszkowicz 1993; Kreutz 1975). Jest to tak¿e okres
licznych trudnoci, wynikaj¹cych z dostosowania siê m³odzie¿y do nowych zadañ,
sytuacji i ról spo³ecznych. Przejawiaj¹ siê one w ró¿norakich konfliktach z doros³ymi i przybieraj¹ kszta³t niezdyscyplinowania, przekraczania regulaminu, lekcewa¿enia poleceñ, rozkazów i zakazów, rodzenia siê konfliktów miêdzy grupami rówieniczymi, zw³aszcza innej p³ci. Wchodz¹ tu w grê: niew³aciwy dobór przyjació³ lub
ca³kowita niemo¿noæ ich znalezienia, odrzucenie przez grupê rówienicz¹ i w zwi¹z-
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ku z tym ca³kowite osamotnienie. Specjalne trudnoci i konflikty wynikaj¹ z przedwczesnych kontaktów seksualnych (£apiñska, ¯ebrowska 1986: 790-792; Oleszkowicz 1993: 7-21).
Jest to tak¿e czas trudnoci wiatopogl¹dowych, które rzutuj¹ bardzo czêsto na
postawê m³odych wobec otaczaj¹cego wiata, spo³eczeñstwa i dóbr kulturalnych
wytwarzanych przez spo³eczeñstwo. Szczególnie niepokoj¹ce w zachowaniu m³odzie¿y jest odrzucenie wzorów i norm moralnych, niechêæ do zaanga¿owania spo³ecznego, sk³onnoæ do alkoholizmu, pojawienie siê czynów przestêpczych, uzale¿nienia toksyczne itp. (Mariañski 1991: 45-82).
W ¿yciu religijnym kszta³tuje siê wtedy tzw. religijnoæ autonomiczna. Okres
ten charakteryzuje sk³onnoæ do szybkiego stawania siê doros³ymi. Dzieje siê to poprzez niezale¿noæ intelektualn¹, moraln¹ i religijn¹. Konsekwencj¹ tego s¹ sprzeczne doznania czy poczucie dezorientacji i zagubienia (Walesa 1983: 151-152).
1. System prewencyjny podstaw¹ wychowania
Wychowanie jest sztuk¹, która wymaga kompetencji i specjalizacji, taktu i zdolnoci nawi¹zywania bezporednich kontaktów, jest kunsztem komunikacji interpersonalnej. Dlatego oczekuje siê od pedagogów znajomoci tajników psychologii, socjologii oraz technik, które proponuje wspó³czesna pedagogika i dydaktyka. Wp³ywy wychowawcze powinna cechowaæ nieustanna ewolucja (Misiaszek 1996: 202)
Przez ponad sto piêædziesi¹t lat pracy z m³odzie¿¹ salezjanie stosuj¹ zaproponowany przez w. Jana Bosko system wychowawczy, który nazywany jest prewencyjnym. W syntezie opiera siê on na rozumie, religii i mi³oci.
We wspó³czesnej koncepcji systemu prewencyjnego z naciskiem podkrela siê,
¿e wychowanie jest procesem anga¿uj¹cym zarówno wychowawcê, jak i wychowanka. Czerpi¹c z tradycji, pragnie siê go ubogaciæ dzisiejszymi treciami ewangelizacyjno-katechetycznymi, domagaj¹c siê, by wychowawca salezjañski ewangelizowa³,
nie tylko bêd¹c wród m³odzie¿y, ale tak¿e z ni¹ i poprzez ni¹. Stawia siê wiêc
wychowankowi wymagania apostolskiego anga¿owania siê nie tylko w ramach rodowiska zamkniêtego, ale tak¿e wród swoich kolegów i przyjació³, ca³ego otoczenia i Kocio³a. Proponuje mu siê wiêc uczestnictwo w stowarzyszeniach, tak¿e religijnych, w celu rozwiniêcia w³asnej to¿samoci, odkrycia powo³ania. Uczy siê go
równie¿ metody pracy apostolskiej, zdolnej zaspokoiæ jego potrzebê twórczoci
i pomys³owoci.
Tak zarysowany kszta³t systemu prewencyjnego zawiera w sobie liczne wskazania, odnosz¹ce siê do osobistego rozwoju wychowanka. Opieraj¹c siê na tradycji
ks. Bosko, salezjanie proponuj¹ ujêcie wychowania cz³owieka w trzech wymiarach: osobowociowym, spo³ecznym i religijnym. W zakresie formowania osobowoci salezjanie zwracaj¹ uwagê na stopniowe dojrzewanie do wolnoci, odnoszonej do wspó³odpowiedzialnoci za sprawy osobiste i spo³eczne, w³aciw¹ hierarchiê wartoci, umiejêtnoæ pozytywnego i pogodnego kontaktu z ludmi oraz
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opanowywanie wewnêtrznych konfliktów i napiêæ. W³aciwie rozwiniêta osobowoæ wymaga akceptacji chrzecijañskiej czystoci, pomagaj¹cej w prawid³owym
wychowaniu do mi³oci.
Odnonie do spraw spo³ecznych, wychowanie w duchu prewencyjnym zmierza
do tego, aby wychowanek mia³ serce i ducha otwartego na potrzeby drugich, zdoby³
umiejêtnoæ dialogu, umo¿liwiaj¹c¹ mu konstruktywne wejcie w ¿ycie spo³ecznoci ludzkiej. Objawiaæ siê to powinno w jego zaanga¿owaniu na rzecz sprawiedliwoci spo³ecznej i wewnêtrznej solidarnoci z ubogimi (Misiaszek 1995).
2. Program wychowawczy salezjanów
Komunikacja wychowawcza, wed³ug za³o¿eñ systemu prewencyjnego, to spotkanie siê dwóch podmiotów: nauczyciela i ucznia, wychowawcy i wychowanka;
dwóch osób, z których jedna (wychowawca) jest postawiona w tym celu, aby drugiej (wychowankowi) s³u¿yæ swoj¹ pomoc¹. Zadaniem wychowawcy jest nie tyle
kszta³towaæ czy formowaæ, ale ukazywaæ wychowankowi cele i wartoci, sugerowaæ
drogi i metody ich poznania i przyjêcia, kierowaæ ku pog³êbieniu rozumienia siebie,
wiata i innych, byæ do dyspozycji, gdy wychowanek nie radzi sobie z niektórymi
pytaniami czy problemami, prowadziæ dialog ucz¹cy sposobów odnoszenia siê do
siebie, innych i Boga (por. Tarnowski 1986).
Opracowany w latach 90. XX wieku salezjañski program wychowawczy okrela
cechy charakterystyczne salezjañskiego wychowawcy, mówi¹c, ¿e ten¿e wychowawca:
a) podejmuje inicjatywê spotkania i staje obok m³odzie¿y,
b) kroczy z m³odzie¿¹ po tej samej drodze, s³uchaj¹c oraz dziel¹c jej troski
i aspiracje,
c) cierpliwie t³umaczy wymagaj¹ce przes³anie Ewangelii, aby dojæ do tego
momentu, który mo¿na nazwaæ pedagogi¹ sakramentaln¹, tzn. spotkaniem z Chrystusem w sakramentach, co w konsekwencji przekszta³ci j¹ w uczciwych obywateli
i dobrych chrzecijan (Vigano 1992: 91).
Salezjañski program Wychowanie m³odzie¿y do wiary podkrela, ¿e ¿aden
m³ody cz³owiek nie mo¿e byæ wykluczony z nadziei i salezjañskiego dzia³ania,
zw³aszcza jeli cierpi ubóstwo i dowiadcza pora¿ki grzechu. Wychowawca musi
byæ pewny i przekonany, ¿e w ka¿dym jest zasiane ziarno dobra, a znalezienie go
jest tylko kwesti¹ czasu. A kiedy praca wydaje siê nie prowadziæ do celu, wychowawca nadal wierzy, ¿e jego osi¹gniêcie jest mo¿liwe (Vigano 1992: 92).
Dostrze¿enie i umiejêtne docenienie wartoci, jakie ka¿dy m³ody cz³owiek
w sobie ma, wymaga od wychowawcy wielkiej cierpliwoci i wra¿liwoci. Aby by³o
to mo¿liwe, postawa wychowawcy musi byæ zarówno kompetentna, jak i pe³na spontanicznoci.
Pierwszym etapem wychowania w programie Wychowanie m³odzie¿y do wiary jest osi¹gniêcie autentycznej dojrza³oci ludzkiej. Jest to etap, na którym musi
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dokonaæ siê zarówno akceptacja samego siebie, prowadz¹ca do odpowiedzialnoci
za w³asny rozwój, jak i otwarcie siê na innych.
Drugim etapem wychowania jest spotkanie m³odzie¿y z Chrystusem. wiadectwo wiary rodziców, wychowawców i ca³ej wspólnoty prowadzi do odkrycia obecnoci Chrystusa we w³asnym ¿yciu, co jest nazywane procesem nawrócenia.
Trzeci etap to kszta³towanie poczucia przynale¿noci do wspólnoty, jak¹ jest
Koció³. Salezjañski program akcentuje potrzebê przyjani i g³êbokich kontaktów
miêdzyludzkich, co wyzwala pragnienie przebywania w grupie, w której m³ody cz³owiek czuje siê przyjêty i doceniony. Efektem tego jest radoæ dzielenia siê, wspó³odpowiedzialnoæ, wzajemne zaufanie oraz uczenie siê wyrozumia³oci i przebaczania.
W dalszej konsekwencji mo¿e dojæ do odkrycia Kocio³a jako wspólnoty.
Ostatni czwarty etap to w³aciwe rozeznanie i wybór powo³ania, czyli odkrycie
w³asnego miejsca w wiecie, który w salezjañskiej pedagogii jest dojrza³ym i niezbêdnym rezultatem ka¿dego rozwoju ludzkiego i chrzecijañskiego. Dopiero bowiem praca zgodna z osobistym powo³aniem staje siê podjêciem odpowiedzialnego
i pe³nego zadowolenia ¿ycia rodzinnego, zawodowego, spo³ecznego i politycznego,
a w przypadku niektórych ¿ycia powiêconego Bogu.
Podstawowym miejscem ewangelizacji w salezjañskim duszpasterstwie prewencyjnym s¹: parafia, oratorium, szko³a i internat.
Salezjanie w Polsce dostrzegaj¹ w parafii, oratorium oraz w szkole najbardziej
sprzyjaj¹ce warunki do realizacji celów w³aciwych zgromadzeniu, nawi¹zuj¹c
w ten sposób realne kontakty z m³odzie¿¹. Realnoæ ta wyra¿a siê w lepszym poznaniu naturalnego rodowiska, w którym ¿yje m³odzie¿ oraz znajomoci jej konkretnych problemów ¿yciowych. Nie bez znaczenia jest tu tak¿e kontakt z jej rodzicami.
Obecnie oratorium salezjañskie odznacza siê wieloma formami organizacji czasu wolnego, a cechuje je: istnienie w nich licznych grup dzieci i m³odzie¿y ( )
zorganizowanych w ró¿ny sposób i posiadaj¹cych w³asn¹ dzia³alnoæ; ró¿ny stopieñ
dojrza³oci ludzkiej i chrzecijañskiej jego cz³onków oraz zaanga¿owanie zarówno
jednostek, jak i grup, jak równie¿ wielka rozpiêtoæ ich udzia³u w dzia³alnoci
i ¿yciu oratorium; wielka ró¿norodnoæ rozwijanej dzia³alnoci, m.in. w zakresie spêdzania wolnego czasu; atmosfera spontanicznoci i duch rodzinny, w którym salezjanie, ich wspó³pracownicy i m³odzie¿, wspólnie wszystko prze¿ywaj¹c, wytwarzaj¹ wród siebie poczucie zaufania i przynale¿noci, otwarcie siê na innych, ale poprzez pryzmat osoby i grupy: stopniowa formacja ca³ej wspólnoty m³odzie¿owej
poprzez pedagogiê dni wi¹tecznych, katecheza okolicznociowa i systematyczna
(Misiaszek 1995: 120).
Kwesti¹, na któr¹ nale¿y zwróciæ uwagê, jest obecnoæ wspó³pracowników wieckich w wychowaniu salezjañskim. Dotychczasowa forma wychowania zamkniêtego (szko³a, bursa, internat) ogranicza³a raczej ich udzia³, zrzucaj¹c na salezjanów
ca³¹ odpowiedzialnoæ.
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Specyficzna rola wychowawcza wspó³pracowników wieckich wyp³ywa ze
wieckiego charakteru ich powo³ania  ich w³aciwe i potrzebne miejsce, jako wychowawców i animatorów, znajduje siê w oratorium m³odzie¿owym. Wprowadzaj¹
tam dobr¹ atmosferê, zaczerpniêt¹ z ducha rodzinnego, a tak¿e ubogacaj¹ go w³asnymi dowiadczeniami.
3. Przyk³ad Salezjañskiego Orodka Wychowawczego w Trzciñcu
Wolnoæ i zdrowie s¹ skarbami ludzkoci, bez wzglêdu na status spo³eczny
i stan posiadania. Ochrona tych skarbów przed niebezpieczeñstwem uzale¿nieñ to
jedno z najwa¿niejszych wyzwañ naszych czasów, przede wszystkim wobec dzieci
i m³odzie¿y. Potê¿ny rozwój cywilizacyjny i zachodz¹ce w naszym spo³eczeñstwie
przemiany spowodowa³y pojawienie siê wielu nowych trudnoci wychowawczych
i zjawisk patologicznych, które nie wystêpowa³y wczeniej z tak¹ intensywnoci¹.
Sytuacja ta jest wyzwaniem dla ró¿nego rodzaju systemów wychowawczych. Wród
wielu koncepcji wychowania wa¿ne miejsce zajmuje system wychowania chrzecijañskiego, u którego podstaw stoi przekonanie, ¿e cz³owiek jest istot¹ fizyczno-duchow¹, a ideami kierowniczymi s¹ tu chrystocentryzm, moralizm, personalizm i humanizm chrzecijañski (Kunowski 2004: 98-104).
System prewencyjny w. Jana Bosko jest przyk³adem chrzecijañskiej metody
wychowawczej, która za podstawê wychowania przyjmuje odwo³anie siê do rozumu, religii i mi³oci. Salezjañski Orodek Wychowawczy w Trzciñcu jest przyk³adem skutecznoci tej metody pedagogicznej. W opisie przyk³adów tego orodka opieram siê na pracy Marzeny Minkiewicz i Ewy Wo (2003: 369-384)
Dom M³odzie¿y im. w. Jana Bosko, gdy¿ tak on siê oficjalnie nazywa, powsta³ w 1992 r. Do Orodka przyjmowani s¹ zaniedbani wychowawczo ch³opcy
w wieku od 13 do 19 lat. Cechuj¹ siê oni niskim i przeciêtnym stopniem niedostosowania spo³ecznego, ale nie wymagaj¹ specjalistycznej opieki lekarskiej. S¹
zdrowi fizycznie i psychicznie oraz w normie intelektualnej. Pochodz¹ z rodzin
biednych i rednio zamo¿nych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo
(2003: 371).
Wychowawcami w orodku obok salezjanów, ksiê¿y i kleryków, którzy odbywaj¹ tu swoj¹ praktykê pedagogiczn¹, s¹ równie¿ wychowawcy wieccy. Wa¿nymi
elementami stosowanego tam procesu wychowawczego s¹: obdarzanie wychowanków zaufaniem oraz zdobywanie ich zaufania, bliski i radosny kontakt, obecnoæ
wychowawcza i tworzenie wspólnoty wychowawczej (2003: 372).
W 2002 r. w orodku przeprowadzono sonda¿ diagnostyczny, którym objêto 70
wychowanków. Stwierdzaj¹ oni, i¿ orodek charakteryzuje siê atmosfer¹ radoci,
serdecznoci i zaufania, a 57% wychowanków czuje siê w Orodku bardzo dobrze
lub dobrze (2003: 373).
Klimat rodzinny i dobre samopoczucie ch³opców u³atwia sta³e pog³êbianie komunikacji zarówno na p³aszczynie wychowawca/wychowanek, jak i wychowanek/
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wychowanek. Sprzyja te¿ zawi¹zywaniu siê wiêzi przyjani na tych¿e p³aszczyznach.
W klimacie pedagogicznej delikatnoci i sta³ej obecnoci, wychowankowie postrzegaj¹ wychowawców jako przyjació³, co potwierdza 76% ankietowanych (2003: 377).
W tworzeniu atmosfery domu rodzinnego wa¿n¹ rolê przypisuje siê samym wychowawcom i ich postawom, gdy¿ zadaniem, jakie stawia³ ksi¹dz Bosko sobie i wychowawcy, by³o stworzenie odpowiedniej atmosfery i klimatu, który rodzi³ zaufanie
wychowanka do wychowawcy (Niewêg³owski 2000: 180). Ka¿dy wychowawca
w Orodku rozumie, ¿e wychowankowie potrzebuj¹ zaufania. Tak¿e 57% ch³opców
potwierdza, ¿e wychowawcy im ufaj¹, a a¿ 81% ch³opców ufa wychowawcy (Minkiewicz, Wo 2003: 374).
Wychowawcy uczestnicz¹ w ¿yciu ch³opców, interesuj¹ siê ich problemami, staraj¹ siê poznaæ ich zapatrywania i je zrozumieæ. Wiedz¹, ¿e najprostszy sposób dotarcia do ch³opców to mieæ dla nich czas, byæ z nimi przy nauce, zabawie i wypoczynku. Komunikacja pomiêdzy wychowawc¹ a wychowankiem opiera siê na mi³oci i zrozumieniu oraz umiejêtnoci s³uchania wychowanka. Owocuje to chêci¹
przebywania z wychowawc¹, co jest jednym z istotnych elementów wychowania
opartego na systemie prewencyjnym. Potwierdzaj¹ to badania, które wskazuj¹, ¿e a¿
w 84% przypadków wychowawcy interesuj¹ siê problemami podopiecznych, ¿e 70%
wychowanków lubi przebywaæ na co dzieñ w towarzystwie wychowawcy, a co drugi
zwraca siê do wychowawcy ze swoimi problemami (2003: 375).
Pozytywna komunikacja wychowawcza w Orodku stanowi podstawê do uto¿samiania siê przez ch³opców z wartociami uznawanymi przez wychowawców.
W zdecydowanej wiêkszoci ch³opcy uwa¿aj¹, ¿e wychowawcy staj¹ siê dla nich
przyk³adem oraz przekazuj¹ wa¿ne dla ¿ycia wartoci. Dla 81% ankietowanych wychowawca jest przyk³adem godnym naladowania, a w 61% przypadków wychowawcy wskazuj¹ na wa¿ne wartoci w ¿yciu.
Problemy wychowanków rozwi¹zywane s¹ g³ównie przez rozmowy indywidualne, a sprawy dotycz¹ce wszystkich rozpatrywane s¹ na cotygodniowych zebraniach
zespo³u wychowawczego i na wspólnych spotkaniach wychowawców i wychowanków. S³u¿y to uczeniu wychowanków postawy wzajemnego zrozumienia, akceptacji
i dobrze pojêtej tolerancji. Stanowi tak¿e wyraz szacunku okazywanego wychowankom, którzy dziêki temu aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu Orodka i czuj¹ siê wspó³odpowiedzialni. 76% ankietowanych twierdzi, ¿e wychowawcy szanuj¹ ich czêsto lub
zawsze, a 24%, ¿e szanuj¹ ich czasami. Nie pojawia siê odpowied, by wychowawcy rzadko lub nigdy nie szanowali swych podopiecznych.
W procesie komunikacji wychowawczej stosuje siê zasadê symetrii, to znaczy
wymagania stawiane wychowankom powinny byæ poparte dobrym przyk³adem wychowawców. Wychowawcy mówi¹, ¿e s¹ radoni (stwierdza tak 75%), cierpliwi
(62%), wyrozumiali (68%) oraz rozumiej¹ wychowanków (87%).
Pochwa³a i nagroda w komunikacji wychowawczej odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê.
Motywuje do wiêkszej aktywnoci, prowadzi do zmiany zachowania poprzez przypomnienie o pozytywnym zachowaniu w przesz³oci. Taki styl dowartociowuje
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wychowanka, prowadzi do wewnêtrznej równowagi oraz integruje go z otoczeniem.
Nagradzanie (rzeczowe czy choæby w formie wyra¿ania aprobaty, zadowolenia, pochwa³y) wyzwala w wychowankach po¿¹dane zachowania. Natomiast kary stosuje
siê dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych mo¿liwych rodków. Wymierzaj¹c
karê, dostosowuje siê j¹ zawsze do indywidualnych cech osobowociowych wychowanka. Zdecydowana wiêkszoæ ch³opców (67%) twierdzi, ¿e dziêki wychowawcom mog¹ zrozumieæ, ¿e nie zawsze ich wczeniejsze postêpowanie by³o dobre
i maj¹ szansê na jego poprawê (Minkiewicz, Wo 2003: 378).
Konsekwencj¹ dobrej komunikacji wychowawczej jest zadowolenie z pobytu
w Orodku. Ponadto dla wielu z nich Orodek stanowi w³aciwe i wartociowe rodowisko wychowawcze oraz wp³ywa na zmianê ich postaw  wobec siebie, szko³y
i innych. Wed³ug 70% ankietowanych pobyt w Orodku zmieni³ ich ¿ycie, a w 39%
przypadków poprawi³ komunikacjê z innymi. Dodatkowo w 57% przypadków pobyt
w Orodku wp³yn¹³ na poprawê wyników szkolnych. W konsekwencji Orodek staje
siê dla zdecydowanej wiêkszoci wychowanków prawdziwym domem. A¿ 79%
ch³opców pisze w ankietach, ¿e Orodek uwa¿a za swój dom. O efektywnoci tego
typu komunikacji wychowawczej wiadczy na pewno to, ¿e ch³opcy coraz bardziej
lubi¹ Orodek, a 71% wychowanków stwierdza, ¿e gdyby mogli sami zdecydowaæ
o sobie, postanowiliby dalej przebywaæ w Orodku (2003: 379-382).
Na zakoñczenie opinia jednego z wychowanków, który w Orodku przebywa³
szeæ lat: Mój pobyt w Trzciñcu ca³kowicie odmieni³ moje ¿ycie ( ) mog³em skoñczyæ szko³ê, zdobyæ zawód i staæ siê dobrym cz³owiekiem ( ). Z pobytu w Trzciñcu mam wiele dobrych wspomnieñ ( ). By³y to cudowne chwile spêdzone w gronie
bliskich mi osób (2003: 381).

*
Komunikacja w procesie wychowawczym jest tak wa¿na, ¿e w³aciwie nie mo¿na sobie wyobraziæ bez niej ¿adnego aspektu nie tylko wychowania, ale równie¿
¿ycia. M³odzie¿ natomiast jest nadziej¹ i przysz³oci¹ Kocio³a i spo³eczeñstwa. Papie¿ Jan Pawe³ II, papie¿ ci¹gle m³ody i papie¿ m³odych, znaj¹c pragnienia m³odego pokolenia i patrz¹c nieustannie w przysz³oæ, wzywa ludzi Kocio³a do wychowywania m³odzie¿y do wiary. Temu celowi s³u¿yæ ma odnowienie duszpasterstwa m³odzie¿y poprzez szukanie odpowiedzi na prawdziwe ich potrzeby oraz
wsparcie m³odzie¿y w rzetelnej formacji ludzkiej i chrzecijañskiej (Jan Pawe³ II
2003: 61).
Duszpasterstwo m³odzie¿y jest wielkim dzie³em Kocio³a oraz Towarzystwa
Salezjañskiego. Polega ono na nieustannym towarzyszeniu m³odemu cz³owiekowi
w drodze do Boga i w drodze do pe³ni cz³owieczeñstwa na kolejnych etapach jego
¿ycia. Chocia¿ pos³uga ta wymaga wiele trudów i wyrzeczeñ, jest mo¿liwa do realizacji i mo¿e byæ bardzo skuteczna, a opisany przyk³ad Orodka Wychowawczego
w Trzciñcu jest najlepszym tego dowodem.
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Orodek w sposób wzorcowy spe³nia zaszczytne zadanie opieki duszpasterskiej
nad ch³opcami borykaj¹cymi siê z trudnociami zwi¹zanymi z ró¿nego rodzaju uzale¿nieniami. Praca ta, w perspektywie komunikacji wychowawczej, przebiega w bardzo dobrej harmonii na linii wychowawcy  wychowankowie.
Wspó³praca widoczna jest w odpowiedzialnoci, jak¹ wychowankowie bior¹ na
siebie we wzajemnej komunikacji wychowawczej, a dowodem jest to, i¿ wychowawcy nie tylko ucz¹ wychowanków, ale sami doskonal¹ w³asne umiejêtnoci, korzystaj¹c czasem z trudnych dowiadczeñ swoich podopiecznych.
Wychowankowie uto¿samiaj¹ siê z Orodkiem, chêtnie tam przebywaj¹, staj¹c
siê aktywnymi uczestnikami procesu komunikacji wychowawczej. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e wynikiem tego rodzaju wspó³pracy pedagogicznej bêdzie sytuacja,
w której sami wychowankowie bêd¹ w przysz³oci wychowawcami Orodka, co by³oby najwspanialszym wiadectwem i potwierdzeniem przytoczonych powy¿ej wyników badañ.
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STRESZCZENIE
Komunikacja w wychowaniu przedstawia siê jako proces z³o¿ony, w którym mo¿na wyró¿niæ
aspekty treci (na przyk³ad cele wychowawcze) i formy  zwi¹zane ze sposobem przekazywania tych treci. Obydwa te wymiary s¹ nawzajem uzale¿nione od siebie i tworz¹ komunikacjê
wychowawcz¹, widzian¹ w realizacji pewnego procesu pomiêdzy wychowawc¹ i wychowankiem.
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Wspó³czesna nauka coraz czêciej potwierdza zasadê, ¿e pedagogika ma swoj¹ podstawê
w komunikacji wychowawców z wychowankami. Komunikacja wychowawcza, wed³ug za³o¿eñ
systemu prewencyjnego, to spotkanie siê dwóch podmiotów: wychowawcy i wychowanka, którzy
w tym procesie nawzajem siê ubogacaj¹.
W 2002 r. w Orodku Wychowawczym w Trzciñcu przeprowadzono sonda¿ diagnostyczny.
Wychowankowie stwierdzaj¹, i¿ Orodek charakteryzuje siê atmosfer¹ radoci, serdecznoci i zaufania. Konsekwencj¹ dobrej komunikacji wychowawczej jest zadowolenie z pobytu w Orodku.
Ponadto dla wielu z nich Orodek stanowi w³aciwe i wartociowe rodowisko wychowawcze oraz
pozytywnie wp³ywa na zmianê ich postaw  wobec siebie, szko³y i innych.
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SUMMARY
Educational communication is a complex process in which one can distinguish aspects of
„content” (e.g. educational aims) and „form” (the way in which the content is transmitted). Both
these dimensions depend on each other and make educational communication seen as the realization
of a process between tutor and pupil.
Modern science confirms the principle that pedagogy is based on communication between
educators and pupils. According to the principles of the preventive system, educational
communication is a meeting of two subjects, tutor and pupil, who enrich each other in this process.
The diagnostic survey was made in 2002 in the Educational Center in Trzciniec. The pupils
say that the center is characterized by an atmosphere of joy, heartiness and confidence. Good
educational communication results in satisfaction of staying in the Center. Furthermore, for many
of them the center is right and valuable educational environment and it positively influences their
attitudes towards themselves, school and others.
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