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1. Religia i moralność -  wzajemne relacje

W społeczeństwach przednowoczesnych religia cieszyła się ogromnym 
autorytetem, poprzez nią wcielał się w życie codzienne określony porządek 
wartości i norm, który był swoistym imperatywem społecznym. Religia to był 
„parasol ochronny” nad wszystkimi dziedzinami życia indywidualnego i spo
łecznego. Nadawała ona życiu społecznemu znaczenie i sens, pełniła ważną 
rolę interpretacyjną w odniesieniu do zjawisk dostępnych naszemu doświad
czeniu. Działające w tych społeczeństwach instytucje wyznaczały przebieg ży
cia, role społeczne wraz z ich oczekiwaniami, społeczne interakcje. Wymiary 
sensu życia moralnego nie musiały być definiowane na nowo każdego dnia, 
mieściły się niejako w przypisanych wzorach zachowań. Społecznie ważne 
interakcje przebiegały często w sposób bezrefleksyjny i ąuasi-automatyczny. 
Nie znaczy to jednak, że tradycja w całej swojej różnorodności może być 
pojmowana w sposób całkowicie statyczny. Wyznaczała ona jednak wyraźne 
linie czasowe i przestrzenne dla dokonującej się zmiany (zmiana kontrolowa
na). Tradycja moralna była mocno powiązana z religią, obie miały oparcie 
w tej samej strukturze społecznej.

Wartości moralne należały do oczywistości życia zbiorowego. Wiele 
aspektów życia indywidualnego i zbiorowego było interpretowanych na spo
sób religijny. W tradycyjnych społeczeństwach ludzie akceptowali to, co reli
gia podawała do wierzenia za pośrednictwem Kościoła. Nawet jeżeli nie znali
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wszystkich dogmatów i norm moralnych głoszonych przez Kościół, nikt w za
sadzie nie podważał wprost jego nauczania. Dystansowanie się od nauk i przy
kazań kościelnych groziłoby utratą przynależności do Kościoła. Religijność 
i moralność nie stanowiły oddzielnych sfer życia, obie były włączone w cało
kształt życia społecznego. Co więcej, były najwyższym gwarantem jednolite
go, sensownego -  odczuwalnego jako prawomocny -  porządku społecznego.

W warunkach modernizacji społecznej nastąpiło oddzielenie sfery sa
kralnej od świeckiej, religijności od moralności. Polityka, gospodarka, nauka, 
kultura i inne dziedziny życia społecznego uzyskiwały swoją niezależność od 
religii i moralności chrześcijańskiej, wypracowywały własne systemy regulacji 
i legitymizacji swoich działań. Mandat interpretacyjny religii uległ poważnemu 
osłabieniu. W nowoczesnych społeczeństwach nie ma już jednego, ogarniające
go wszystkie dziedziny życia systemu wartości i norm. Życie społeczne w coraz 
większym zakresie jest kierowane i koordynowane różnorodnymi zasadami 
pragmatycznymi, nie związanymi z religią i moralnością. Proces ten można 
określić jako przejście od całościowego i monocentrycznego porządku do sp a
raliżowanego życia społecznego. W sekularyzujących się społeczeństwach jed
nostki uzyskiwały możliwość wyboru określonych elementów z doktryny chrze
ścijańskiej, wraz ze swoistym „prawem” dystansowania się wobec Kościoła jako 
instytucji. Kontury tego, co chrześcijańskie, stały się mniej określone, bardziej 
zróżnicowane, mniej ukościelnione, bardziej pluralistyczne.

W całej Europie obserwuje się wciąż trwający proces sekularyzacji. 
Oznacza on przede wszystkim deinstytucjonalizację religii, czyli proces odko- 
ścielnienia („Entkirchlichung”). Kościoły tracą swoją moc wpływania na po
stawy ludzkie i życie społeczne. K. Gabriel rozpatruje odkościelnienie na 
trzech płaszczyznach jako:

a) wyzwalanie się lub dystansowanie się jednostek od dogmatów wia
ry, przepisów rytualno-kultowych i wzorów zachowań sankcjonowanych przez 
Kościoły (zmniejszające się uczestnictwo w zinstytucjonalizowanej religii);

b) wyzwalanie się subsystemów i instytucji politycznych, gospodar
czych, naukowych i wychowawczych spod wpływów Kościoła;

c) utrata znaczenia, a nawet rozpad kościelnie określonych, religijno-
-symbolicznych form integracji społecznej.1

Dokonujące się gwałtowne przemiany społeczne i kulturowe oddziałują 
na religię i Kościoły. Mówi się zarówno o kryzysie religii, jak i o jej odro
dzeniu (renesansie) w ponowoczesnym świecie. Religia znajduje się jakby 
na rynku różnorodnych ofert stojących do dyspozycji jednostki. Sama religia

1 K. Gabriel, Zwischen Säkularisierung, Individualisierung und Entprivatisierung. Zur Wider
sprüchlichkeit der religiösen Lage heute, w: Erosion. Zur Veränderung des religiösen Bewusstsein, 
hrsg, von. K. Walf, Luzem 2000, s. 10-11.
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-  a tym bardziej Kościoły -  funkcjonuje jako wyodrębniony sektor społeczeń
stwa, z własnymi kodami i prawami (tzw. subsystem). Faktycznie funkcjonują
ca religijność jest wewnętrznie zróżnicowana i spluralizowana, aż po formy 
niejasnej, niezobowiązującej, ruchomej, nieokreślonej, „mozaikowej”, niezin- 
stytucjonalizowanej religijności (np. ezoteryzm, New Age). To, co chrześcijań
skie nie utożsamia się już z religijnością zinstytucjonalizowaną czy z religijno
ścią ukształtowaną przez Kościoły. Nośne społecznie stają się pozakościelne 
nurty życia religijnego. W warunkach wzrastającego pluralizmu społeczno- 
kulturowego mówi się nie tylko o sekularyzacji, ale i o zróżnicowaniu religij
ności oraz ojej zindywidualizowanych formach.

W warunkach sekularyzacji zinstytucjonalizowana religia traci częścio
wo swoją moc integracyjną w wymiarach społecznych. Niezależnie jednak od 
tego procesu, na poziomie semantyki religijnej dominuje jeszcze jej kościelne 
ujęcie. Większość osób w badaniach socjologicznych, określając swój stosu
nek do tego, co religijne, odwołuje się do tradycyjnej semantyki religijnej. Im 
bardziej ścisła jest więź z Kościołem, tym częściej badani określają się jako 
religijni, im ta więź jest słabsza -  tym rzadziej. Niemniej pole religijne zmie
nia się wyraźnie, a zwłaszcza jego struktura wewnętrzna. Kościół nie jest już 
monopolistą w określaniu tego, co religijne. W strukturze pola religijnego 
następuje przesunięcie ku jednostce, która coraz częściej określa swoją religij
ność we własnym zakresie, na „własną rękę” („Bastelreligion”). Równocze
śnie coraz wyraźniej działają na „religijnym rynku” nowe ruchy religijne, ofe
rujące alternatywne style życia religijnego i moralnego w stosunku do 
tradycyjnych Kościołów.2

Socjologowie religii są dzisiaj nieco bardziej niż w latach pięćdziesią
tych, sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych ostrożni w diagnozowaniu i pro
gnozowaniu religijności w społeczeństwach współczesnych. Obok wciąż bar
dzo eksponowanej tezy sekularyzacyjnej wskazującej na stały spadek 
znaczenia religii w społeczeństwie, coraz częściej socjologowie odwołują się 
do tezy indywidualizacyjnej (np. K. Gabriel), a nawet do tezy deprywatyzacji 
religii (np. J. Casanova).3 Nie można zaprzeczyć, że w Europie Zachodniej, 
a także w krajach postkomunistycznych dokonuje się proces zmniejszania się 
wpływów religii i Kościołów zarówno na płaszczyźnie makro-, jak i mikro- 
strukturalnej, ale współcześnie rzadko kto podtrzymuje tezę o zanikaniu wpły
wów religii w postaci linearnej, aż po jej poziom zerowy. Nie brakuje dowo
dów empirycznych na spowolnienie procesu sekularyzacji. Stawia się coraz 
częściej pytania, czy „proces przemian religijnych przebiega de facto po krzy
wej, innymi słowy: czy po zaniku nie następuje, ewentualnie czy nie będzie

2 Ibidem, s. 18-21.
3 Ibidem, s. 9-10.
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następować, faza stopniowego wzrostu?”.4 Mówi się zarówno o sekularyzacji, 
jak i desekularyzacji.

W społeczeństwach współczesnych jednoznaczne związki przyczyno
wo-skutkowe między postawą religijną i moralną ulegają zakwestionowaniu. 
Wielu ludzi, którzy odeszli od katolicyzmu, postępuje w sposób godny aprobaty 
moralnej. Odrzucenie Boga nie staje się automatycznie przyczyną niemoralnego 
życia, podobnie zresztą jak wiara religijna nie gwarantuje postępowania moral
nie dobrego. Ludzie odchodzą powoli od opinii, że wartość moralna człowieka 
utożsamia się z wyznawanym przez niego światopoglądem religijnym, a dobry
mi w sensie moralnym mogą być tylko wierzący lub uczęszczający do kościoła. 
Religia w formach zinstytucjonalizowanych traci częściowo swój potencjał inte
gracyjny, nie jest podstawą wspólnego systemu wartości i norm moralnych. 
Współdziałanie przekształca się w autonomię, a nawet konflikt wartości.

Jest to z jednej strony przejawem szerszego procesu przekształcania się 
polisferycznego charakteru wartości religijnych w monosferyczny, czyli za
cieśniania rozległego zakresu funkcji pełnionych przez wartości religijne, 
z drugiej zaś pogłębiającej się tolerancji między wierzącymi i niewierzącymi. 
Kościoły mogą być traktowane jako pozytywne instytucje wychowania moral
nego, ale nie obejmują całokształtu życia moralnego nawet swoich wy
znawców. Moralność traci swoje instytucjonalne zabezpieczenia, staje się co
raz bardziej sprawą autonomicznego, indywidualnego sumienia. W społe
czeństwach pluralistycznych nie ma jednej homogenicznej moralności, lecz 
istnieją różnorodne moralności. Pluralizm życia moralnego jest związany 
z ewolucją, którą F. A. Isambert nazywa przejściem „od religii do etyki”.5

Kryzys „małżeński” moralności i religii, którymi swoimi korzeniami się
ga początków Oświecenia, nasilał się i obejmował coraz szersze kręgi społe
czeństwa, prowadząc niekiedy do wyraźnego rozdziału: „świecka moralność dla 
jednych” i „religia dla drugich”. W skrajnych ujęciach traktuje się nawet religię 
i moralność jako przeciwieństwa i protestuje się przeciwko wszelkim wpływom 
religii w sferze życia moralnego, zwłaszcza o charakterze publicznym (np. usu
wanie krzyży i innych symboli religijnych ze szkół publicznych, np. w Niem
czech). Proponuje się zastąpić wychowanie religijne wychowaniem moralnym.6

Rozdział religii i moralności w społeczeństwach europejskich jest dość 
wyraźny, ale nie całkowity. Europejskie badania nad wartościami wskazują co 
prawda na pozytywną korelację pomiędzy moralnością i przekonaniami religij

4 J. A. van der Ven, Współczesne kontestacje chrześcijaństwa. Sekularyzacja czy desekularyza- 
cja?, w: Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej, 
Lublin, 18-21 września 2001, pod red. M. Ruseckiego, K. Kaucha, Z. Krzyszowskiego, I. S. Ledwonia, 
J. Masteja, Lublin 2001, s. 185.

5 F. A. Isambert, De la religion à l ’éthique, Paris 1992.
6 J. A. van der Ven, Współczesne kontestacje chrześcijaństwa, s. 18-19.
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nymi w niektórych dziedzinach życia ludzkiego, ale są one niezbyt silne. Na
wet wielu ludzi religijnych i należących do Kościołów dystansuje się mniej lub 
bardziej wyraźnie od moralności religijnej i od doktryny moralnej Kościołów. 
Teza, że związek pomiędzy religią i moralnością należy całkowicie do przeszło
ści, nie znajduje jednak uprawomocnienia w socjologii empirycznej. Badania 
socjologiczne w krajach wysoko zsekularyzowanych potwierdzają wpływ reli- 
gii -  aczkolwiek znacznie osłabiony -  zarówno w sferze życia prywatnego, jak 
i publicznego.7 W badaniach nad wartościami w Austrii w latach 1990-1999 
stwierdzono spadek aprobaty dla tzw. moralności życia („Lebensmoral”) 
w odniesieniu do takich kwestii jak przerywanie ciąży, rozwód, samobójstwa, 
eutanazja i to we wszystkich typach postaw wobec religii. Wraz z osłabieniem 
więzi z Kościołem spada aprobata dla moralności życia.8

Socjologowie często podkreślają, że moralność w społeczeństwach wy
soko zróżnicowanych strukturalnie i funkcjonalnie podlega daleko idącym 
przemianom. Mówi się o próżni moralnej, o kryzysie, o relatywizmie i permi- 
sywizmie, o upadku wartości itp. Źródła tego stanu rzeczy tkwią w samych 
jednostkach, w grupach pierwotnych (np. w rodzinie), w instytucjach społecz
nych i w całym społeczeństwie. Procesy sekularyzacji i pluralizacji społeczno- 
-kulturowej sprawiają, że religia i moralność coraz częściej tworzą odrębne 
systemy regulacji ludzkich zachowań. Moralność, która była powiązana z reli
gią historycznie, empirycznie i systematycznie, traci swoje ontologiczne pod
stawy w religii.9 Coraz więcej ludzi nabiera przekonania, że można żyć bez 
Boga (i religii), a nawet można żyć lepiej. Religijne interpretacje życia ustępu
ją miejsca świeckim (sekularyzm).

F. Fukuyama wskazuje na dość szczególne związki religii i moralności 
w nowoczesnych społeczeństwach. Według niego Amerykanie odwołują się do 
praktyk religijnych z przyczyn instrumentalnych. „Praktyki religijne zatem 
podtrzymywane są nie wskutek dogmatycznej wiary w objawienie, a dlatego, 
że religia stanowi dogodny język, w którym wyrazić można funkcjonujące 
w społeczeństwie zasady moralne [...]. Żadna religia nie uważa się jedynie za 
instrument ładu społecznego. Dwighta Eisenhowera wyśmiewano niegdyś za 
powiedzenie, że Amerykanie powinni chodzić do kościoła -  jakiegokolwiek 
kościoła. Jednak w istocie wiele osób tak właśnie podchodzi do współczesnej 
religii. Czując się samotni i zagubieni, mając wrażenie, że ich życie jest cha
otyczne, a ich dzieci potrzebują wartości i zasad, zwracają się do kościoła nie 
dlatego, że stali się prawdziwymi wyznawcami danej religii, a dlatego, że jest

7 Ibidem, s. 185-193.
8 H. Denz, Ch. Friesl, R. Polak, R. Zuba, P. M. Zulehner, Die Konfliktgesellschaft. Wertewandel 

in Österreich 1990-2000, Wien 2001, s. 153-157.
9 J. A. van der Ven, Das moralische Selbst: Gestaltung und Bildung, Münster 1999, s. 9-10. 

E. Dussel, Ethik der Gemeinschaft, Düsseldorf 1988.
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to najdogodniejsze źródło zasad, ładu i więzi społecznych. Ten rodzaj praktyk 
religijnych nie przezwycięża problemu miniaturyzacji moralnej, a może się 
nawet do niego przyczyniać. Z drugiej jednak strony jest to potężne źródło 
ładu społecznego wewnątrz jaskini. Ten rodzaj zdecentralizowanych praktyk 
religijnych prawdopodobnie nigdy nie zaniknie, właśnie dlatego, że są one dla 
społeczeństwa tak pożyteczne”.10 Religia jest więc do pewnego stopnia trakto
wana jako swoista rezerwa etyczna w społeczeństwie świeckim lub ma zna
czenie, o ile przynosi jakieś korzyści („Co będę z tego mieć?”).

Kościół katolicki podkreślał dawniej -  i czyni to obecnie -  związek 
wiary i moralności, a właściwe życie moralne uznaje za warunek zbawienia. 
„Kościół nigdy nie przeczył, że także i człowiek niewierzący może być uczci
wy i szlachetny. Każdy sam zresztą o tym łatwo się przekonuje. Wartości wia
ry nie da się wyjaśnić w szczególności potrzebami samej tylko ludzkiej moral
ności, choć właśnie wiara dostarcza możliwie najgłębszego jej uzasadnie
nia”.11 Bez religii grozi społeczeństwu anomia, a nawet chaos moralny -  gło
szą często przedstawiciele Kościoła, upatrujący w przejawach nasilającej się 
patologii społecznej bezpośredniego wpływu obniżenia się poziomu religijno
ści społeczeństwa lub rozluźnienia czy zerwania związków pomiędzy religią 
i moralnością. Wiara ma wymiar moralny, jest źródłem zgodnego z nią życio
wego zaangażowania i zarazem takiego zaangażowania się domaga (VS 89). 
We współczesnym świecie, nacechowanym szerzącym się sekularyzmem, 
w którym wielu ludzi myśli i żyje tak, jak gdyby Bóg nie istniał, zaznacza się 
bardzo niebezpieczna i szkodliwa -  z kościelnego punktu widzenia -  dychoto
mia, która oddziela wiarę od moralności albo -  lepiej się wyrażając -  moral
ność od wiary. Bez wiary w Boga moralność traci swoje ostateczne podstawy.

Rzeczywiste postawy religijne i moralne ludzi współczesnych kształtu
ją się w warunkach postępującego i radykalizującego się pluralizmu społecz
no-kulturowego. „W dzisiejszym świecie nie ma już wielu obszarów z ustalo
nymi regułami postępowania, we wszystkich sferach życia możliwe są 
alternatywy, wszystko mogłoby być inne, wiele rzeczy można by robić inaczej. 
I każdy niemal stale musi dokonywać wyborów, musi podejmować decyzje. 
Supermarkety, z ich nieprzebraną ofertą, są symbolem nie tylko wyborów 
dokonywanych przy zakupach, lecz także wyborów życiowych. Pluralizm 
zmusza do dokonywania wyborów”.12

10 F. Fukuyama, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, tłum. 
H. Komorowska, K. Dorosz, Warszawa 2000, s. 219.

11 Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin 
1994, s. 142.

12 P. Neuner, Psychospołeczne i polityczne uwarunkowania chrześcijaństwa dziś, w: Chrześcijaństwo 
jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej, Lublin, 18-21 września 2001, 
s. 255.
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W społeczeństwach ponowoczesnych rosnąca indywidualizacja, połą
czona z koniecznością wybierania spośród wielu wartości i norm, prowadzi 
zarówno do rozkładu porządku religijnego, jak i tradycyjnego porządku moral
nego. Relację pomiędzy religią i moralnością ustala jednostka, która „we wła
snym zakresie”, według własnego uznania konstruuje swój świat (kosmos) 
wartości, w społeczeństwie, w którym ważne są wciąż nowe doznania („Erleb- 
nisgesellschaft”) lub poszukiwanie przyjemnej zabawy („Spassgesellschaft”). 
Na różnorodnych „aeropagach” świata jest wielu dostawców wartości religij
nych i moralnych. W rynkowej sytuacji jednostka stoi w obliczu wielości ofert 
i musi spośród nich wybierać.

Kościoły straciły monopol w kwestiach moralnych i swoją ofertę aksjo
logiczną muszą konfrontować z innymi. Doktryna moralna Kościoła katolic
kiego napotyka na znaczny opór w dzisiejszym świecie, a niektóre jej elemen
ty odnoszące się do moralności małżeńsko-rodzinnej wzbudzają kontrowersje 
nawet wśród katolików praktykujących. Jeżeli nawet w krajach zachodnich auto
rytet moralny Kościoła stracił na znaczeniu, a sytuację Kościoła opisuje się 
często w kategoriach „kryzysu” a niekiedy nawet i „zapaści”, to jednak zsekula- 
ryzowane społeczeństwa współczesne potrzebują wartości i norm, których same 
nie ustanawiają i nie są w stanie ustanawiać.13 Być może autorytet moralny 
Kościoła nie jest tak osłabiony, jak go zazwyczaj przedstawiają socjologowie.

W naszych rozważaniach pomijamy dyskusje teoretyczne nad relacją 
religii etyki (np. etyka zbawienia u M. Webera, poglądy wielu filozofów mo
ralności wskazujących na niezależność etyki od Objawienia Bożego), czy roz
ważania historyczne nad relacją religii i moralności w społeczeństwach „pry
mitywnych”. Skupiamy się na relacjach religii i etyki (ściślej: religijności 
i moralności) istniejących w zbiorowej myśli i działaniu ludzi w społeczeń
stwie polskim w ostatniej dekadzie XX w. Chodzi nam o nexus tego, co 
religijne i tego co moralne w rzeczywistości społecznej.14 Czy w społeczeń
stwie polskim na przełomie wieków dokonuje się -  podobnie jak w krajach 
zachodnich -  daleko idący proces autonomizacji moralności, czyli uniezależ
nienia się jej spod wpływów religii i Kościoła katolickiego?

2. Religia i moralność w świetle badań socjologicznych

W społeczeństwie polskim istniały długotrwałe powiązania historyczne 
pomiędzy religią i moralnością, warunkujące wpływ religii na różne dziedziny

13 Th. Herr, Patient Kirche. Was ist mit der Kirche los? Eine sozialwissenschaftliche Untersu- 
chung, Paderborn 2001, s. 98-99.

14 Autor składa serdeczne podziękowanie dr. hab. Krzysztofowi Zagórskiemu, dyrektorowi 
CBOS, za udostępnienie materiałów z sondażu CBOS z grudnia 2000 r.
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życia, nawet luźno związane ze sferą religijną. W tradycyjnej kulturze ludowej 
religia stanowiła podstawę moralności. Obie były zasadniczym, uświęconym 
elementem infrastruktury społecznej. Religia dostarczała nadprzyrodzonej le
gitymizacji wartościom i normom moralnym. W katolicyzmie ludowym wierni 
mieli ugruntowane przekonanie o zależności postaw moralnych od postaw reli
gijnych. Moralność jako szczególna forma reglamentacji społecznej, zakłada
jąca rozróżnienie dobra i zła (działanie sumienia), pozostawała pod przemoż
nym wpływem religii. Wiara w Boga była traktowana jako niezbędny warunek 
postępowania moralnego. Moralność i religia stanowiły nierozdzielną całość. 
Bóg jako najwyższy prawodawca ustanawiał prawa, zadania zaś człowieka 
sprowadzały się do ich rygorystycznego przestrzegania. Niewiele pozostawało 
miejsca na osobistą odpowiedzialność i samorealizację.

Moralny wymiar religii docierał do katolika poprzez prawa i przepisy 
Kościoła. Kościół pretendował do roli obrońcy wartości moralnych, stosowa
nie się do jego nakazów i zakazów było koniecznym warunkiem uczciwego 
i porządnego życia. Tym bardziej dla dobrego życia moralnego człowiek po
trzebował wiary religijnej. W tej perspektywie wiele nakazów rytualno-ob- 
rzędowych Kościoła, jak uczestniczenie w niedzielnej Mszy św., przystępowa
nie do spowiedzi wielkanocnej, niejedzenie mięsa w piątek, nabierało 
charakteru moralnego. Człowiek przestrzegający przykazań kościelnych mógł 
uważać się ipso facto za człowieka moralnie dobrego. Rozpowszechnione 
uznanie moralnych wartości katolicyzmu objawiało się również częściowo 
wśród obojętnych religijnie, a nawet niewierzących, akceptujących związek 
zasad moralnych z religią. Stąd wynikała aprobata religijnego wychowania 
dzieci jako nieodłącznie związanego z wychowaniem moralnym.

Z jednej strony występują uwarunkowania historyczne, związane z du
żym wpływem chrześcijaństwa na postulaty moralne ukształtowane 
w społeczeństwie polskim, zarówno w zbiorowości wierzących, jak i niewie
rzących (tendencja unifikująca) -  ogólnoludzkie wartości moralne uznawane 
przez wierzących należą w podstawowym zarysie również do wartości uzna
wanych przez niewierzących, z drugiej strony dokonują się zmiany w zbioro
wości ludzi wierzących, których poglądy i postawy moralne emancypują się 
spod wpływów religii. Przejmują oni wiele wartości upowszechnionych 
w środowisku społecznym, w którym żyją, nawet tych, które są w kolizji 
z tradycyjnym systemem moralnym religii. Uzasadniając standardy moralne, 
nie zawsze odwołują się do racji religijnych.

Rezultatem ścierania się tendencji unifikujących i różnicujących 
w zakresie powiązań religijności i moralności jest faktyczny układ korelacyjny 
postaw religijnych i moralnych, który można określać w trakcie badań 
empirycznych. Interesujący jest ten kierunek zależności, w którym religijność
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traktuje się jako zmienną niezależną, a postawy moralne jako zmienną zależną. 
Chodzi tu o uwarunkowania w sensie warunku modyfikującego przebieg okre
ślonego zjawiska, nie zaś warunku niezbędnego i mającego decydujące zna
czenie dla zaistnienia zjawiska. Zespół czynników warunkujących moralność 
jest niezwykle bogaty i skomplikowany. Religijność jest jednym z tych czynni
ków.

Poglądy na relacje pomiędzy religią a moralnością obejmują ogromną 
skalę możliwości: od pełnej zgodności, poprzez częściową zgodność i częś
ciową niezgodność, aż do przeciwstawności i sprzeczności. W jednych społe
czeństwach związek między religią i moralnością słabnie, w innych ulega 
wzmocnieniu (np. w państwach islamskich). Generalne rozstrzygnięcie relacji 
„religią -  moralność” jest utrudnione ze względu na wieloznaczność obu ter
minów. „Zdajemy sobie sprawę z tego, że i moralność, i religią to dwie całości 
o płynnych i spornych granicach [...] będziemy mówiąc o moralności cytowali 
normy czy oceny zaliczane raczej bezspornie do tej dziedziny, mówiąc zaś
0 religii będziemy mieli na myśli systemy wierzeń zakładające w każdym razie 
istnienie jakichś osobowych sił nadprzyrodzonych”.15 W rozważaniach empi
rycznych będziemy odnosić się do religii katolickiej w społeczeństwie polskim
1 głoszonej przez nią moralności. Jest ona elementem wielowiekowej tradycji 
narodowej Polaków.

W społeczeństwie polskim nasilają się procesy kwestionowania moral
ności religijnej, zarówno w życiu katolików selektywnych, krytycznych w sto
sunku do Kościoła i jego doktryny moralnej, jak i w życiu katolików 
„odchodzących”, którzy kształtują swoją moralność niezależnie od religii. 
Jednocześnie zaznaczają się procesy wzmocnienia religijności w życiu katoli
ków „pogłębionych”, którzy łączą religijność z moralnością w życiu codzien
nym. Ogólnie jednak zaznacza się rozziew pomiędzy religijnością na płasz
czyźnie ogólnonarodowej (wiara narodu) i na płaszczyźnie życia codziennego 
(religijność przeżywana), zwłaszcza w dziedzinie moralności.16 Sekularyzacja 
spontaniczna i pluralizm społeczno-kulturowy przyczyniają się do zróżnicowa
nia orientacji moralnych Polaków (etyczny pluralizm). W konsekwencji relacje 
między wartościami religijnymi i moralnymi nie zawsze układają się w „stru
kturę hierarchiczną”, w której wartości religijne dominują nad wartościami 
moralnymi. Często mamy do czynienia z układem poziomym, w którym nie 
istnieje relacja nadrzędności lub podrzędności pomiędzy wartościami.

Sposobem pozwalającym poznać związki orientacji moralnych i religij
nych Polaków będzie wnioskowanie oparte na ich wypowiedziach co do słusz

15 M. Ossowska, O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea, Warszawa 1983, s. 445.
16 W. Piwowarski, Teońa i metodologia badań nad religijnością polską, w: Religijność polska 

w świetle badań socjologicznych, pod red. W. Piwowarskiego, W. Zdaniewicza, Warszawa 1990, s. 8.
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ności lub niesłuszności zasad moralnych głoszonych przez etykę katolicką. Od 
końca lat pięćdziesiątych (badania S. Nowaka nad studentami warszawskimi) 
stawiano wielokrotnie respondentom pytanie: „Jaki jest Twój stosunek do za
sad moralnych religii katolickiej?

A -  Zasady moralne katolicyzmu są najlepszą i wystarczającą moralno
ścią;

B -  Wszystkie zasady katolicyzmu są słuszne, ale wobec skomplikowa
nia życia trzeba je uzupełniać jakimiś innymi zasadami;

C -  Większość zasad moralnych katolicyzmu jest słuszna, lecz nie ze 
wszystkimi się zgadzam, a ponadto te, które są słuszne, na pewno nie wystar
czają człowiekowi;

D -  Moralność religijna jest mi obca, ale niektóre zasady moralne 
katolicyzmu uważam za słuszne;

E -  Zasady moralne są mi całkowicie obce;
F -  trudno powiedzieć” (tab. 1).

Tabela 1. Stosunek Polaków do zasad moralnych katolicyzmu (dane w %)

Cechy dcmograficzno-spotccznc A B C D E F Brak
danych

Liczba
osób

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ogółem 22 27 44 4 2 1 - 1086
Pleć
Mężczyźni 19 26 46 4 3 1 516
Kobiety 24 29 42 3 1 1 - 571
Wiek
18-24 lat 14 32 49 5 1 155
25-34 18 28 41 7 5 - - 192
35-44 21 28 47 2 - 1 - 208
45-54 17 27 48 4 3 1 - 234
55-64 21 32 44 1 1 - - 124
65 lat i więcej 42 20 32 3 1 2 - 172
Stan cywilny 
Panna/kawaler 20 25 47 6 1 1 218
Mężatka/żonaty 20 28 45 3 2 2 - 725
Wdowa/wdowiec 34 27 31 4 1 1 - 143
Miejsce zamieszkania
Wieś 24 30 42 3 2 1 399
Miasto do 20 tys. 26 38 32 3 1 - - 127
20-100 tys. 22 26 42 4 3 2 - 222
101-500 tys. 20 25 50 2 3 - - 197
501 tys. i więcej mieszkańców 16 19 54 9 1 1 - 141
Wykształcenie
Podstawowe 30 28 36 2 2 2 295
Zasadnicze zawodowe 25 24 48 3 - - - 288
Średnic 16 29 47 6 2 - - 416
Wyższe 16 26 46 5 7 - - 85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Grupa społeczno-zawodowa -  pracujący 19 25 47 6 2 i _ 49
Kadra kier., inteligencja 12 34 43 8 3 _ - 109
Prac. umysł niż. szczebla 12 23 59 2 3 i _ 87
Pracownicy fiz.-umysł. 20 28 44 6 2 2 _ 94
Robotnicy wykwalifikowani 12 35 47 - 4 3 _ 41
Rolnicy 25 34 37 4 - 1 _ 70
Pracujący na własny rachunek 26 28 28 6 9 2 - 54
Bierni zawodowo
Renciści 34 28 35 2 1 124
Emeryci 31 26 36 3 1 2 _ 201
Uczniowie i studenci 16 21 55 8 _ _ _ 74
Bezrobotni 14 28 55 1 2 _ _ 119
Gospodynie domowe i inni 27 22 51 - - - - 65
Pracuje w:
-  instytucji państwowej, publicznej 15 30 47 3 3 1 1 161
-  spółce właścicieli prywatnych 
i państwowych 16 23 52 8 1 87
-  sektorze prywatnym poza rolnictwem 17 32 42 4 4 1 _ 203
-  prywatnym gosp. rolnym 26 34 35 4 - 1 - 85
Dochody na jedną osobę
Do 275 zł 21 34 42 1 1 1 162
276-399 26 29 39 2 1 2 _ 103
400-549 21 29 45 2 1 1 _ 212
550-799 21 23 46 5 4 1 _ 157
Powyżej 799 z! 22 26 43 5 3 - - 172
Ocena własnych warunków
materialnych
Zfc 24 28 43 3 1 1 344
Średnic 20 28 44 4 3 1 _ 518
Dobre 23 25 44 6 2 - - 223
Udział w praktykach religijnych
Kilka razy w tygodniu 52 21 23 3 1 65
Raz w tygodniu 30 32 35 2 1 _ _ 532
1 -2 razy w miesiącu 9 27 59 3 1 1 _ 187
Kilka razy w roku 11 22 60 5 - 2 _ 208
W ogóle nie uczestniczy 8 16 41 18 14 2 - 95
Poglądy polityczne
Lewica 11 26 54 5 3 1 314
Centrum 20 27 47 4 2 _ _ 301
Prawica 38 30 26 3 1 1 _ 206
Trudno powiedzieć 25 27 42 3 2 2 - 265
Warunki materialne wciągu roku
Pogorszą się 23 33 39 4 1 1 302
Pozostaną bez zmian 23 26 45 3 2 1 _ 599
Poprawią się 16 23 48 6 5 1 - 170
Udział w wyborach do Sejmu 
i Senatu 1997
Tak 23 27 43 4 2 1

-
637

Nic 20 27 47 3 3 1 289
Udział w wyborach prezydenckich 2000
Tak 22 26 44 4 1 1 793
Nie 21 29 43 2 4 1 - 280
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sytuacja polityczna wciągu roku 
Poprawi się 19 32 46 3 4 1 _ 162
Pozostanie bez zmian 23 29 43 4 1 - 553
Pogorszy sią 20 27 43 5 2 1 - 211
Sytuacja gospodarcza w ciągu roku
Poprawi sią 21 32 39 3 3 1 _ 130
Pozostanie bez zmian 22 29 43 4 1 - - 523
Pogorszy się 21 27 44 4 2 1 - 314
Jaki byl dla Pana(i) osobiście rok 2000 
Dobry 19 28 43 6 3 _ _ 365
Ani dobry, ani zly 23 27 44 3 1 1 - 419
Ziy 24 28 44 2 2 1 - 301

Według ogólnopolskiego sondażu CBOS z grudnia 2000 r. 22% bada
nych dorosłych Polaków aprobowało pogląd, że zasady moralne katolicyzmu 
są najlepszą i wystarczającą moralnością; 27% -  że wszystkie zasady kato
licyzmu są słuszne, ale wobec skomplikowania życia trzeba je uzupełniać 
jakimiś innymi zasadami; 44% -  większość zasad moralnych katolicyzmu jest 
słuszna, lecz nie ze wszystkimi się zgadzam, a ponadto te, które są słuszne, na 
pewno nie wystarczają człowiekowi; 4% -  moralność religijna jest mi obca, 
ale niektóre zasady moralne katolicyzmu uważam za słuszne; 2% -  zasady 
moralne katolicyzmu są mi zupełnie obce; 1% -  trudno powiedzieć. Około 
połowa badanych Polaków odznacza się ogólną akceptacją zasad moralnych 
katolicyzmu i niemal tyle samo prezentuje postawę krytycznej akceptacji. Tyl
ko zdecydowana mniejszość kwestionuje całkowicie moralność katolicką.

Łącząc dwie pierwsze kategorie odpowiedzi otrzymujemy wskaźnik 
tych, którzy nie zgłaszają zastrzeżeń do zasad moralnych katolicyzmu (49%). 
Kobiety częściej niż mężczyźni akceptują zasady moralne katolicyzmu (różni
ca 8%); osoby w wieku 18-54 lat rzadziej niż w wieku powyżej 55 lat (różnica 
16% pomiędzy najmłodszymi i najstarszymi respondentami); osoby będące 
w stanie wolnym w zbliżony sposób, jak i osoby żyjące w związkach małżeń
skich (różnica 3%); mieszkańcy wsi i miast do 20 tys. częściej niż mieszkańcy 
miast powyżej 20 tys. (różnica między wsią i miastem powyżej 500 tys. miesz
kańców -  19%); osoby z wykształceniem podstawowym częściej niż z wy
kształceniem wyższym (różnica 16%); rolnicy i pracujący na własny rachunek 
częściej niż pracujący z innych grup społeczno-zawodowych (różnica pomię
dzy rolnikami i pracownikami fizyczno-umysłowymi -  24%); renciści, emery
ci i gospodynie domowe częściej niż bezrobotni oraz uczniowie i studenci 
(różnica pomiędzy rencistami oraz uczniami i studentami -  25%); pracujący 
w prywatnym gospodarstwie rolnym częściej niż w pozostałych sektorach go
spodarki (różnica krańcowych wskaźników -  21%); osoby mające niższe do
chody na jedną osobę częściej niż mające wyższe dochody (różnica krańco
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wych wskaźników -  11%); określający swoje dochody jako złe częściej niż 
deklarujący średnie lub dobre dochody (różnica 4%); praktykujący kilka razy 
w tygodniu znacznie częściej niż w ogóle niepraktykujący (różnica 49%); 
osoby o poglądach prawicowych częściej niż lewicowych (różnica 31%); prze
widujący pogorszenie się warunków materialnych w ciągu roku częściej niż 
przewidujący ich poprawę (różnica 17%).

Udział w wyborach do Sejmu i Senatu w 1997 r., udział w wyborach 
prezydenckich w 2000 r., ocena sytuacji gospodarczej i politycznej w ciągu 
roku, ocena roku 2000 -  wszystkie te zmienne niezależne nie różnicowały 
opinii badanych osób o zasadach moralnych katolicyzmu. Wyższym pozio
mem aprobaty katolickiej doktryny moralnej charakteryzowały się kobiety, 
osoby starsze, mieszkańcy wsi i małych miast, osoby z wykształceniem pod
stawowym, rolnicy i pracujący na własny rachunek, emeryci i gospodynie 
domowe, osoby mające niższe dochody na jedną osobę, przewidujący pogor
szenie się własnych warunków materialnych w ciągu roku, osoby o poglądach 
prawicowych. Najbardziej wyraźne zróżnicowanie w opiniach na temat zasad 
moralnych katolicyzmu wywołuje zmienna niezależna „praktyki religijne”. 
W miarę przechodzenia od kategorii praktykujących w dni powszednie do ka
tegorii w ogóle niepraktykujących zmniejszają się regularnie odsetki osób 
aprobujących zasady moralne katolicyzmu. Pozytywna ocena przynajmniej 
niektórych zasad moralnych religii katolickiej przez niepraktykujących wska
zuje na to, że zasady te należą w poważnym stopniu do ogólnego modelu 
kulturowego społeczeństwa polskiego.

Uznający zasady moralnego katolicyzmu za najlepszą moralność 
w 38% prezentują postawy zasadnicze; uznający wszystkie zasady moralne 
katolicyzmu za słuszne, ale domagający się ich uzupełnienia innymi zasada
mi -  w 26%; uznający większość zasad moralnych katolicyzmu za słuszne, ale 
nie zgadzający się ze wszystkimi -  w 23%, odrzucający moralność religijną 
-  w 29% (postawy kompromisowe odpowiednio: 32,6%, 51,8%, 50,5%, 
55,6%; postawy celowościowe: 20,1%, 17,6%, 19,8%, 15,9%). Deklarowanie 
pozytywnego stosunku do zasad moralnych katolicyzmu pociąga za sobą tylko 
nieznacznie wyższą aprobatę dla postaw zasadniczych i podobną aprobatę dla 
postaw celowościowych.

Aprobujący zasady moralne katolicyzmu bez zastrzeżeń deklarowali 
w 19,3% postawy prospołeczne, w 40,1% -  kompromisowe, w 25,9% -  ego
istyczne i w 14,7% -  niezdecydowane (aprobujący zasady moralne religii kato
lickiej, ale domagający się ich uzupełnienia innymi zasadami -  odpowiednio: 
22,2%, 50,6%, 20,9%, 6,4%; kwestionujące niektóre zasady moralne katolicy
zmu: 16,6%, 43,2%, 33,8%, 6,4%; negujący moralność religijną: 20,6%, 
34,9%, 42,9%, 1,6%). Pozytywny stosunek do zasad moralnych katolicyzmu
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nie tyle sprzyja większej aprobacie postaw prospołecznych, ile raczej nieco 
wyhamowuje rozwój postaw egoistycznych. Osoby negujące moralność reli
gijną częściej niż pozostałe skłaniają się ku nastawieniom egoistycznym.

Deklarowane zaufanie do ludzi tylko nieznacznie różnicuje się ze 
względu na stosunek do zasad moralnych katolicyzmu. Postawę egoistyczną: 
„nie należy wierzyć ludziom, ufać można tylko sobie” przyjmowało 20,6% 
badanych aprobujących bez zastrzeżeń zasady moralne katolicyzmu, 19,8% 
było domagających się jedynie dopełnienia tych zasad innymi zasadami moral
nymi, 19,1% -  kwestionowało niektóre zasady i 26,9% -  odrzucało moralność 
religijną (postawę prospołeczną: „należy ufać każdemu człowiekowi, dopóki 
on sam nie zawiedzie oczekiwania” odpowiednio: 19,1%, 15,0%, 10,6%, 
11,1%). Pozytywny stosunek do zasad moralnych katolicyzmu sprzyja kształ
towaniu się postaw zaufania do ludzi i złagodzeniu postaw egoistycznych. 
Różnice procentowe nie są jednak zbyt znaczące.

Cechy społeczno-demograficzne różnicują poglądy badanych Polaków 
na znaczenie zasad moralnych katolicyzmu, prawdopodobnie w analogiczny 
sposób, jak i samą religijność. Natomiast aprobujące, kwestionujące ustosun
kowanie się do tych zasad nie pociąga za sobą wyraźnego zróżnicowania 
w postawach zasadniczych i celowościowych oraz nieznaczne w postawach 
prospołecznych i egoistycznych, w deklarowanym zaufaniu do ludzi lub jego 
braku. Może to być uznane za jeden z przejawów procesu oddzielania się 
moralności od religii i jej autonomizowania się.17

Zbliżone wyniki uzyskano we wcześniejszych badaniach socjologicz
nych, zrealizowanych w środowiskach młodzieżowych i wśród pielęgniarek. 
Wśród maturzystów z sześciu miast 11,6% badanych opowiedziało się za zasa
dami moralnymi katolicyzmu jako najlepszą i wystarczającą moralnością, 
30,9% -  deklarowało, że uznaje zasady moralne religii katolickiej, ale odczu
wa potrzebę ich uzupełnienia innymi zasadami, 45,0% -  nie uznawało części 
zasad moralnych katolicyzmu (postawa krytycznej akceptacji), 8,7% -  akcep
towało tylko niektóre zasady, odrzucając generalnie moralność religijną, 2,1%
-  zakwestionowało całkowicie moralność religijną i 1,7% -  nie miało zdania 
lub nie udzieliło odpowiedzi. Analogiczne dane dla maturzystów z Lublina 
kształtowały się następująco: 14,4%, 32,2%, 41,7%, 9,5%, 0,7%, 1,6%; dla

17 W sondażu CBOS z sierpnia 2001 r. skonstatowano dość wysoki poziom dezaprobaty dla 
niektórych zachowań codziennych: mężczyzna przepycha się pierwszy, nie przepuszczając kobiety
-  88,3% (według określeń: zdecydowanie mnie to razi lub raczej mnie to razi); młoda osoba nie ustępuje 
miejsca stojącej obok osobie w starszym wieku -  94,3%; ktoś w czasie rozmowy żuje gumę -  72,7%; 
jakaś para całuje się i ściska w miejscu publicznym -  48,7%; ktoś opryskliwie, niegrzecznie odzywa się 
do klienta, petenta lub pacjenta -  93,4%; ktoś głośno rozmawia przez telefon komórkowy w środkach 
komunikacji, kawiarni i innych miejscach publicznych -  62,1%. Aktualne problemy i wydarzenia (135). 
Komunikat z badań CBOS (sierpień, 2001), Warszawa 2001, s. 16.
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studentów z Rzeszowa w 1996 r. -  24,8%, 33,5%, 37,3%, 3,8%, 0,6%, 0,0%, 
w 1999 r. -  20,2%, 38,1%, 34,7%, 5,2%, 0,6%, 1,2%; dla słuchaczek i słu
chaczy szkół pielęgniarskich -  19,3%, 37,3%, 36,7%, 3,6%, 1,2%, 1,9%; dla 
pielęgniarek z Chełma -  17,4%, 36,4%, 41,2%, 2,1%, 1,5%, 1,5%.18

Jest rzeczą interesującą, że studenci warszawscy w 1958 r. w podobny 
sposób odpowiedzieli na to samo pytanie: zasady moralne katolicyzmu są 
najlepszą i wystarczającą moralnością -  16,1%; wszystkie zasady katolicyzmu 
są słuszne, ale wobec skomplikowania życia należy je uzupełniać jakimiś 
innymi zasadami -  28,7%; większość zasad moralnych katolicyzmu jest słusz
na, ale nie zawsze ze wszystkimi się zgadzam, a te słuszne nie wystarczają 
człowiekowi -  37,2%; moralność religijna jest mi obca, ale niektóre zasady 
katolicyzmu uważam za słuszne -  13,2%; zasady moralne katolicyzmu są mi 
całkowicie obce -  3,8% (brak odpowiedzi -  1,0%). Około 80% badanej mło
dzieży studenckiej deklarowało, iż uznaje w mniejszym lub większym zakresie 
normy moralne katolicyzmu, ale bądź odczuwa potrzebę ich uzupełnienia in
nymi normami, zgodnie z praktycznymi koniecznościami życiowymi, bądź też 
akceptuje tylko większość lub niektóre z norm etyki katolickiej.19

Według badań H. Świdy-Ziemby z lat dziewięćdziesiątych przytłaczają
ca większość młodych ludzi postrzegała religię jako „konstrukt” zawierający 
podstawowe etyczne przesłanie „miłości i pomocy innym”, jednak mówiąc 
o znaczeniu religii we współczesnym życiu badani podkreślali przede wszyst
kim jej rolę wspomagaj ąco-terapeutyczną, nie zaś obligacje moralne, które są 
konsekwencją wiary. Takie jednowymiarowe potraktowanie religii -  jako istot
nego czynnika chroniącego jednostkę przed cierpieniem, osamotnieniem czy 
lękiem przed śmiercią -  było wyłącznie charakterystyczne dla pokolenia okre
su transformacji. Pokolenia wcześniejsze brały pod uwagę ten czynnik, ale 
towarzyszyła im świadomość, że religia nakłada na człowieka określone obo
wiązki i że to przede wszystkim stanowi o jej wartości. Badania empiryczne 
z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych wykazały, że religia i moralność 
w świadomości młodzieży to dwa niezależne od siebie wymiary.

Z relacjonowanych badań socjologicznych wynika również, że młodzi 
ludzie określający siebie jako wierzących i praktykujących nie odróżniali się 
od tych, którzy sytuowali się na obrzeżach Kościoła (niepraktykujący, inaczej 
wierzący, wierzący na swój indywidualny sposób), przywiązywaniem szcze
gólnej wagi do życia moralnego. W badaniach wcześniejszych taka różnica 
była widoczna i to na wysokim poziomie statystycznej istotności. Od pozosta

18 J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin 
2001. s. 199.

19 A. Pawelczyńska, Treść, dynamika i funkcje postaw wobec religii, w: Studenci Warszawy. 
Studium dlugojalowych przemian postaw i wartości, pod red. S. Nowaka, Warszawa 1991, s. 318-319.
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łych badanych odbiegali znacznie tzw. głęboko wierzący. „Wynik obecny moż
na więc potraktować jako wskaźnik nowego trendu świadomości pokolenio
wej, w której «religia» i «moralność» wchodzą w inne pola znaczeniowe. Tak 
więc możemy stwierdzić, że religijność (wyrażona systematycznym praktyko
waniem) nie podwyższa stopnia autokontroli, co sprzyja tolerowanemu permi- 
sywizmowi moralnemu”.20

Badani w 1997 r. profesorowie wyższych uczelni w Polsce ustosunko
wali się w następujący sposób do zasad moralnych katolicyzmu: zasady moral
ne katolicyzmu są najlepsze i wystarczające, by kierować się nimi w życiu 
-  27,7% badanych; większość zasad moralnych katolicyzmu jest słuszna, ale 
nie ze wszystkimi się zgadzam -  25,9%; nie uznaję moralności katolickiej, ale 
niektóre zasady katolicyzmu uznaję za słuszne -  2,7%; postępuję zgodnie 
z własnym sumieniem i nie zastanawiam się, na ile jest to zgodne z zasadami 
moralności katolickiej -  20,8%; nie można mówić o specyfice moralności ka
tolickiej, gdyż zawarte w niej zasady mają zasięg ogólnoludzki -  19,9%; zasa
dy moralne katolicyzmu są mi obce i obojętne -  1,1%; mój stosunek do zasad 
moralnych katolicyzmu jest inny -  1,8%.

W deklaracjach badanych profesorów przeważały odwołania do moral
ności katolickiej jako regulatora zachowań codziennych. Areligijni profesoro
wie nie konfrontowali swoich zachowań z moralnymi nakazami religii katolic
kiej, lecz jedynie z własnym sumieniem. Byli i tacy, którzy wskazywali na 
uniwersalność zasad chrześcijańskich (katolickich). Prawie całkowite (suma 
dwóch pierwszych wyborów) podporządkowanie się zasadom moralnym kato
licyzmu deklarowało 53,6% wszystkich respondentów, w zbiorowości wierzą
cych profesorów -  72,7%. Kryterium oceny i wyznacznikiem postępowania 
dla głęboko wierzących były nakazy religii katolickiej. Niewierzący i akoś- 
cielnie zorientowani respondenci wskazywali na własne sumienie jako kryte
rium ich moralności.21

Wśród młodzieży i wśród dorosłej ludności około połowa badanych nie 
wyrażała zastrzeżeń w odniesieniu do zasad moralnych religii katolickiej, co 
najwyżej domagała się uzupełnienia ich innymi jeszcze zasadami moralnymi. 
Nieco mniej badanych zajmowało w tym względzie postawę selektywną, kwe
stionując część zasad moralnych głoszonych przez Kościół katolicki i około 
5% badanych odrzucało całkowicie moralność religijną. Prawdopodobnie 
w kwestiach szczegółowych odrzucenie zasad moralnych religii katolickiej jest 
jeszcze bardziej wyraźne. Warto zauważyć, że wskaźniki tych, którzy nie okre
ślali siebie według kategorii „głęboko wierzący” lub „wierzący”, były wyższe

20 H. Świda-Ziemba, Permisywizm moralny, a postawy polskiej młodzieży (w druku).
21 M. Libiszowska-Żółtkowska. Wiara uczonych. Esej socjologiczny mocno osadzony w empirii, 

Kraków 2000, s. 166-168.
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niż tych, którzy traktowali zasady moralne katolicyzmu jako im obce lub cał
kowicie obce.

Zestawiając dane empiryczne dotyczące stosunku Polaków do ogól
nych norm i reguł moralnych oraz do zasad moralnych katolicyzmu można 
dojść do wniosku, że znacznie więcej badanych uznaje stały porządek (ład) 
aksjonormatywny niż wynikałoby to z deklaracji na temat ich stosunku do 
zasad moralnych realizowanych w życiu codziennym (postawy zasadnicze 
i celów ościowe). Niechęć do rygoryzmu moralnego i skłonność do reinterpre- 
tacji niektórych zasad moralnych bardziej zaznacza się w praktyce życiowej 
niż dotyczy sfery wartości i norm obiektywnych, legitymizowanych przez Koś
ciół katolicki. Można hipotetycznie założyć, że dalszy rozwój społeczeństwa 
pluralistycznego o znamionach ponowoczesności nie będzie sprzyjać ani peł
nej akceptacji zasad moralnych katolicyzmu, ani kształtowaniu się postaw 
zasadniczych.

3. Uwagi końcowe

Socjolowie nie stawiają już pytań o to, czy religia przetrwa lub kiedy 
się skończy, lecz o to, w jakich kształtach będzie ona istnieć w społeczeństwie 
spluralizowanym i zindywidualizowanym. Czy wiek indywidualizacji będzie 
sprzyjał bardzo zróżnicowanym formom religijności typu „Bastelreligion” (re
ligijność majsterkowicza), czy raczej indyferentyzmowi religijnemu lub ate- 
izmowi?22 W nowych warunkach społeczno-kulturowych relacje religii i mo
ralności będą układać się z pewnością w bardziej zróżnicowany sposób. Już 
dzisiaj wielu jest takich wśród wyznawców poszczególnych Kościołów, którzy 
uważają, że można wierzyć w „to” lub nie wierzyć w „tamto”, uznawać „taką” 
regułę moralną i odrzucać „inną”. Między wierzącymi bez zastrzeżeń a niewie
rzącymi rozciąga się obszerne pole semantyczne różnorodnych ustosunkowań 
się do tego „co nadprzyrodzone” lub „kościelne” oraz wynikających stąd zobo
wiązań moralnych.

Podsumowując wnioski z rozważań nad zależnością religii i moralno
ści, należy stwierdzić, że zasady moralne katolicyzmu znajdują się w polu 
akceptacji Polaków, ale jest to akceptacja częściowa i dość często krytyczna. 
Tylko co piąty badany nie wyrażał zastrzeżeń w odniesieniu do moralności 
katolickiej ani nie domagał się uzupełniania jej innymi zasadami moralnymi 
(„moralność katolicka jest słuszna i wystarczająca”). Co dwudziesty badany 
stwierdzał, że moralność katolicka jest mu całkowicie obca. Stanowisko w peł

22 U. Beck, Das Zeitalter des eigenen Lebens. Individualisierung als paradoxe Sozialstruktur 
und andere offene Fragen, Aus Politik und Zeitgeschichte, Bd. 29, 2001, s. 6.
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ni ortodoksyjne częściej zajmowali dorośli niż młodzież, stanowisko w pełni 
heterodoksyjne częściej młodzież niż dorośli. W badanych zbiorowościach 
przeważały postawy -  z punktu widzenia doktryny kościelnej -  selektywne, 
wybiórcze czy niespójne. Dla wielu Polaków, zwłaszcza zdystansowanych wo
bec Kościoła, religia stanowi swoistą rezerwę etyczną w sekularyzującym się 
społeczeństwie (etyka w pełni niekościelna), u wielu faktycznie funkcjonująca 
moralność jest czymś, co można by nazwać tylko „etyką pokrewną religii”23 
lub częścią składową tzw. kompetencji cywilizacyjnych, czyli kompleksu kul
turowych predyspozycji koniecznych do pełnego zrozumienia współczesnego 
świata.24

W społeczeństwie demokratyczno-pluralistycznym nie ma monopolu, 
lecz istnieje rynek różnorodnych ideologii i filozofii życia lansujących często 
przeciwstawne wartości i projekty życia. Jednostce nie można narzucić którejś 
z tych ideologii, wybiera je sama. Pluralistycznej strukturze wartości i norm 
odpowiada w indywidualnej i społecznej świadomości „przymus wybierania”. 
Swoją tożsamość osobową jednostka musi budować i utrzymywać we wła
snym zakresie. „Przymus wybierania” dotyczy także tożsamości religijnej 
i moralnej. Jednostka osobiście wybiera to, w co wierzy, jak żyje, do jakiego 
Kościoła należy, w jakim zakresie bierze udział w życiu religijno-kościelnym. 
Dominującą formą społeczną staje się chrześcijanin selektywny, wybiórczy 
(„jestem katolikiem, ale...”). Na poziomie ogólnych deklaracji mniej niż poło
wa badanych w 2000 r. Polaków nie zgłaszała zastrzeżeń do doktryny moralnej 
Kościoła. W odniesieniu szczegółowych kwestii wskaźnik „ortodoksyjnych” 
jest prawdopodobnie znacznie niższy.

Nakazy i zakazy moralne będące w konflikcie z indywidualnymi prze
konaniami mogą być i są spostrzegane jako nie do przyjęcia i faktycznie 
odrzucane. Indywidualizm etyczny nakłada się tutaj na wyuczoną w minionym 
okresie niechęć do odgórnych pouczeń ideologicznych, zwłaszcza narzucanych 
administracyjnie. Niektóre ośrodki opiniotwórcze lansują pogląd, że Kościół 
katolicki jest właśnie instytucją głoszącą jedynie odgórne rozporządzenia 
i przepisy, wnosząc tym samym liczne bariery w różnych dziedzinach życia 
codziennego, ograniczając przestrzeń społeczną, w której każdy może swobod
nie urzeczywistniać siebie. W odniesieniu do katolików selektywnych Kościół 
może liczyć na posłuszeństwo w zakresie tych punktów swojej nauki, które 
oni sami uznają za właściwe i słuszne. W tych warunkach odgórne dyscyplino
wanie wiernych jest utrudnione, a poniekąd skazane na niepowodzenie. Socjo
logowie empirycy w Polsce potrafią dość dokładnie opisać procesy dystanso
wania się Polaków wobec doktryny moralnej Kościoła, trudniej jest im opisać

23 F. A. Isambert, De la religion, s. 401.
24 P. Sztompka, Trust: A Sociological Theory, Cambridge 1999.
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oddolne procesy kształtowania się autonomicznej moralności. Na poziomie 
ogólnych deklaracji dotyczących relacji pomiędzy religią i moralnością proce
sy współzależności są równie widoczne, jak i procesy autonomizacji.

Konkurencyjność na płaszczyźnie światopoglądowej (w tym także mo
ralnej), jako typowe zjawisko społeczeństwa pluralistycznego, może prowa
dzić do zmiany modelu religijności i osłabienia względnie wysokiej pozycji 
społeczno-moralnej Kościoła. Nie ma jednak bezwarunkowego związku między 
demokratyzacją życia i gospodarką rynkową a sekularyzacją i postępującą za nią 
dechrystianizacją oraz laicyzacją życia moralnego. W warunkach postępującej 
pluralizacji i indywidualizacji życia społeczno-kulturowego będą się jednak nasi
lać procesy uniezależniania się moralności od religii katolickiej, prowadzące 
w pewnych kręgach społecznych do jej pełnej autonomizacji. Nie znaczy to 
jednak, że religia katolicka w Polsce straciła lub straci moc stawiania waż
nych etycznie pytań w odniesieniu do jednostek i całego społeczeństwa.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor unterwirft einer Analyse vom soziologischen Standpunkt aus die Relationen 
zwischen Religion und Moral in den heutigen pluralistischen Gesellschaften sowie in der polni
schen Gesellschaft. Etwa die Hälfte der jugendlichen und erwachsenen Befragten hat keine 
Einwände gegenüber der moralischen Grundsätze des katholischen Glaubens erhoben. Eine etwas 
kleinere Zahl der Befragten hat eine selektive Haltung eingenommen, indem sie einen Teil der von 
der katholischen Kirche verkündeten moralischen Normen in Frage gestellt haben. Ungefähr fünf 
Prozent der Befragten hat eine religiöse Moral gänzlich abgelehnt. In Bezug auf die Einzelproble
me wird die Ablehnung der moralischen Grundsätze des katholischen Glaubens vermutlich noch 
deutlicher. Die empirischen Soziologen in Polen sind imstande, die Prozesse der Distanzierung der 
Polen von der Moraldoktrin der Kirche genauer zu beschreiben. Sie haben allerdings Schwierigkeiten, 
den von unten kommenden Prozess der Ausgestaltung einer autonomen Moral zu erfassen. Auf der Ebene 
der allgemeinen Deklarationen, welche die Relation von Moral und Religion betreffen, sind die Pro
zesse der Interdependenz genauso sichtbar wie die Prozesse der autonomen Entwicklung.


