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„ C=low1l'k nowoczesny znajduje. ię w syhtncji, w której 
wil!!e z feRa co sam m11śli i mówi. myślą i mówią wszyscy inni.'' 

Erich Fromm („Ucieczka od wolności") 

Kryzys spowodowany konsumpcjonizmem uderzył już w każdą kuJturę 
świat,\ . Większość ludzi u iłuj na ladować styl życia Amerykanów. 
Wyda1e się, 7e konsumpcja stała się nową swiatową religią. Wydaje się 
r{ wnież, ze żyjemy w czasach, w który h czi wiek osiągnął już najwyższy 
p 7iom wolności wyboru, wob d 'bycia i mo:żJiwo ci indywidualnego, 
osobistego rozwoju. Ale zamiast tego wybiera podążanie za tłumem, 

wybiera to co jest modne, trendy, markę x luby, nowocześniejsze, lepsze, 
większe; zakupy w galeriach, w z hwładne media, ma owe imprezy, 
wyścig „zczurow, sukce - zawodowy, notowania na gi łdzie; p goń za 
w zy tkim, pogoń za „życiem" zal konsumpcjonizmu garnął czło

wieka w sf rze materialnej i duchowej . Czy świadomi i dobrowolnie 
zrz ka się własnej wolno.:. i. A mol:e to najlep zy cza na chwilę zas
tanowierna? Może to ten moment, aby od zukać siebie, dnaleźć p kój, 
harm nię, własne tempo ąda ZnaleLć 'ikarbnicę wartoś i mogących 
powstrzymać narastające upojt!nie konsumpcją, bo źródłem cierpienia są 
nieustanne pragnienia i pogan La ich Laspokajaniem. Człowiek zacząl 
poszuk1wac dr g alternatywnych, aby odnaleźć wolność duchową. 
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•cie #J 
Gr mia na ucieczka przed k nsumpl.ją w jakimkolwiek duchowym kie
runku twor L) popyt na \I\ artosci wcze niej niekomercyjne i znów człowiek 
wpada w .laklęte kolo konsumpcjonizmu, stając ię celem specyficznej 
sfery marketingu - rynku usług ducha ych. 



Dekalog i Polacy 
Nie zabijają, nie świętują, cudzołożą 

W Polsce religia i Kościół zachowały wielkie wpływy społeczne, ale zapłaciły 
za to cenę, jaką zwykle płaci się za masowość: polska religijność jest 
wybiórcza i płytka. Wybiórcza, bo nagina wiarę do okoliczności (wiara 
sobie, życie sobie); płytka, bo najczęściej poprzestająca na zewnętrznych 
rytuałach, symbolach i manifestacjach, jak pielgrzymki czy kult Jana Pawia 
li. Polacy czują, że nie jest dobrze: w niedawnym sondażu Pracowni Badań 
Społecznych zapytano, jaka część Polaków postępuje w życiu zgodnie z De
kalogiem. Odpowiedzi: mniejszość- 45 proc., prawie nikt- 15 proc., połowa 
-20 proc., większość- 13 proc. A zatem aż 60 proc. społeczeństwa uznało, że 
w Polsce Dekalog w praktyce nie jest przestrzegany. Podobne badania -
dotyczące aktualności poszczególnych przykazań - zostały przeprowadzone 
na zlecenie „Polityki". 
Z pozoru Kamienne Tablice trzymają się mocno. (. .. ) Przygniatająca 

większość rodaków deklaruje całkowitą lojalność względem Prawa Bożego 
danego żydowskiemu przywódcy Mojżeszowi na górze Synaj i przejętego 
później przez wyznawców Chrystusa. A jednak badacze polskiej religijności, 
także kościelni, ostrzegają, że jest pna płytka i wybiórcza. „Tak naprawdę -
mówią - polscy katolicy są w dużej części nieświadomymi heretykami". Czy 
Polska podzieli los innych rozwiniętych społeczeństw zachodnich, gdzie 
chrześcijaństwo staje się na powrót religią katakumb?(. .. ) 
Deklaratywnie uczestnicy sondażu akceptują Dekalog- zawsze i niezależnie 
od sytuacji. Nawet III przykazanie o świętowaniu niedzieli - skądinąd 

najsłabiej przestrzegane - uzyskało akceptację na bardzo wysokim poziomie 
77 proc. Prym dzierży przykazanie V - nie zabijaj, tuż za nim plasują się 
przykazania IV - czcij ojca swego i matkę swoją (94 proc.) i VII - nie kradnij 
(90 proc .). Nieco mniejszą aprobatę zyskuje grupa przykazań: X - nie 
pożądaj żadnej rzeczy bliźniego (88 proc.), VI - nie cudzołóż (87 proc.), IX -
nie pożądaj żony bliźniego swego (86 proc.) i VIII - nie mów fałszywego 
świadectwa przeciw bliźniemu swemu (86 proc.). Jeszcze niżej, ale nadal 
z wysokim poziomem akceptacji, znalazły się przykazania I - nie będziesz 
miał bogów cudzych przede mną (81 proc.) i Il - nie będziesz brał imienia 
Boga, Pana twego, nadaremno (80 proc.). 
Tak więc trzy pierwsze przykazania Dekalogu mają znacząco gorszy (choć 
i tak bardzo dobry) wynik niż siedem pozostałych. To bardzo ciekawe. 
Tradycyjnie bowiem trzy pierwsze Słowa uważa się za przykazania ściśle 
religijne, określające istotę przymierza zawartego przez Boga z Ludem 
Wybranym. Sondaż wskazuje więc, że respondenci zaczynają mieć 

trudności z uchwyceniem teologicznego sensu pierwszej trójki i traktują ją 
jako mniej zobowiązującą niż reszta przykazań . (.„) 

Święty spokój 

W naszym sondażu aż 16 proc. pytanych uznaje III przykazanie za obowią
zujące tylko w niektórych sytuacjach, a 8 proc. za nieaktualne. Tymczasem 
stosunek do nakazu świętowania niedzieli jest może bardziej miarodajny niż 
inne odpowiedzi w kwestiach Dekalogu. Przestrzegać religijnie rozumianej 
świętości niedzieli nie kwapią się- podobnie jest z innymi przykazaniami- ludzie 
młodsi, lepiej wykształceni, zamieszkali w miastach ponadstutysięcznych, 

pracujący na kierowniczych stanowiskach, ale także studenci, przedsiębiorcy, 
osoby o poglądach raczej lewicowych, no i nieregularnie lub wcale 
niepraktykujący religijnie. Niedziela trzyma się - znów jak pozostałe 

przykazania - najmocniej na wsi i w małych miasteczkach, tam gdzie nacisk stylu 
życia lokalnej wspólnoty jest wciąż silny. A gdy ankieterzy pytają Polaków, czy 
ustawowo zakazać handlu w niedzielę , odpowiedzi są jeszcze wymowniejsze. 
W sondażu Demoskopu z kwietnia 1999 r. aż 54 proc. badanych było za 
utrzymaniem stanu obecnego, a tylko 17 proc. za prawnym ograniczeniem 
handlu niedzielnego. Z kolei w sondażu Pracowni Badań Społecznych za 
otwartymi w niedzielę sklepami było aż 67 proc. osób określających się jako 
wierzące i praktykujące. Socjolog Jadwiga Staniszkis komentowała: „W naszym 
katolickim społeczeństwie dzieją się rzeczy sto razy gorsze niż praca czy zakupy 
w niedzielę: okrucieństwo, przemoc i nieprzestrzeganie na co dzień wszystkich 
innych przykazań. I na pewno trzeba by zacząć od tego". 
Nauczanie Kościoła stara się też nadążyć za zmianami we współczesnym życiu. 
( ... ) Ale odrzuca klonowanie, narkotyki, wszelkie brudne interesy i „naduży
wanie" wolności. Trudno jednak wyczytać w Katechizmie jakąś pochwalę 
kapitalizmu. I tu Kościół może liczyć na poparcie dużej części Polaków. 

Wołanie kata 

Można mieć ograniczone zaufanie do statystyk i badań socjologicznych, ale 
beznamiętne liczby dają jednak dość dobre wyobrażenie o polskich kłopotach 
z katolickim sumieniem. Jak na przykład pogodzić deklaratywną akceptację V 
przykazania - nie zabijaj (95 proc. - najwyższy wynik!) - z wynikami innych 
sondaży: 69 proc. Polaków opowiada się za przywróceniem kary śmierci 
(CBOS, czerwiec 2001), 49 proc. za legalizacją eutanazji (CBOS, lipiec 2001) 
i wciąż znaczne poparcie (34 proc. w badaniu CBOS z czerwca 1999) dla 
większej dopuszczalności aborcji? W dwu ostatnich kwestiach stanowisko 
Kościoła jest przecież jednoznaczne: ostry sprzeciw. A 
Co do kary śmierci, to nauka kościelna wyraźnie ewoluuje. r J't 
Kościół nauczający wyczuwa, że ta sprawa jest papierkiem ') 

lakmusowym dla rosnącej rzeszy wiernych, a także dla lu- ~ ' 
dzi niewierzących, lecz zainteresowanych humanistycz-
nym dialogiem z największą zorganizowaną religią 
świata. („.) 
Katechizm Kościoła katolickiego w swym pierw-



szym wydaniu z 1992 r. dopuszczał jednak, choć ostrożnie („w przypadkach 
najwyższej wagi'"), karę śmierci, gdy „ochrona wspólnego dobra społeczeństwa 
domaga się unieszkodliwienia napastnika". W 1998 r. Watykan zatwierdził 

jednak poprawki do Katechizmu. Punkt 2267 dotyczący kary śmierci 
brzmi teraz: „(.„) Istotnie dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi 

dysponuje państwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić 
tego, kto ją popełnił, nie odbierając mu możliwości skruchy, przypadki ab
solutnej konieczności usunięcia winowajcy »są bardzo rzadkie, a być może 
już nie zdarzają się wcale«". Ten cytat pochodzi z encykliki Jana Pawła Il 
„Evangelium vitae" (punkt 56). Polacy bardzo kochają papieża, ale igno
rują, jak widać z sondaży, jego interpretację V przykazania w odniesie-

niu do kary śmierci. To spektakularny przykład polskiej religijności wy
biórczej . Wskażmy dalsze. 

Trudny seks 

VI przykazanie zawsze sprawiało szczególne trudności. („.) Seks to 
chyba ta „sfera poza oddziaływaniem religii i Kościoła" , gdzie prak

tyczna niewiara daje znać o sobie najsilniej. Dzieje się tak, choć -
a może dlatego, że · Kościół od wieków mnoży w tej dziedzinie za
kazy i zalecenia, czasem zaskakująco drobiazgowe (np. które po

zycje miłosne są, a które nie są dozwolone). („.) 
Skonfrontujmy naukę Kościoła z postawami Polaków (przypomnę, 

że według rap~rtu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego 
z 2000 r. „Kościół i religijność Polaków 1945-1999" jako wierzący 

określa się 92,9 proc. Polaków). Wprawdzie w naszym sondażu 
87 proc. Polaków akceptuje bez zastrzeżeń przykazanie „nie cu
dzołóż", a 86 proc. zakaz pożądania żony bliźniego (Tablice nic 
nie mówią o mężu, więc zapewne należy rozumować przez ana
logię), to inne badania socjologiczne dają obraz dużo mniej po-

bożny. Największe zmiany - można je właściwie nazwać rewolucyj
nymi - zachodzą w poglądach ludzi młodych. W badaniu CBOS 

z grudnia 1998 r. 63 proc. zgadzało się na seks przed małżeństwem , 

72 proc. uważało, że ślub nie jest koniecznym warunkiem seksu, 
jeśli partnerzy się kochają, 38 proc. akceptowało nawet przelotne 

związki , 81 proc. przyznało , że stosuje antykoncepcję. 
W opracowaniu koście lnych socjologów z ISKK, obejmują

cym całą populację, a nie tylko młodzież, wyniki są po 
dobne. 7 5 proc. akceptuje antykoncepcję, 68 proc. 

przedmałżeńskie kontakty seksualne. „W młodym czło
wieku jest wciąż zapotrzebowanie na sacrum - komen-
tował w „Rzeczpospolitej" wyniki badań religijności 

polskiej młodzieży socjolog ks. Sławomir Zaręba -
natomiast odrzuca on normy moralne lansowa
ne przez Kościół, gdyż traktuje je jako zamach 

na wolność (.„) Młodzież wyraźnie dystansuje się do poglądu, że bycie 
człowiekiem religijnym wymaga przynależnośc i do Kościoła. Ponad 60 
proc. uważa , że do bycia religijnym nie jest potrzebny Kościól. Dominuje 
przekonanie o permanentnym spadku roli Kościoła i religii zarówno w sfe
rze społecznej, jak politycznej". 
Tylko w kwestii pornografii i aborcji poglądy społeczeństwa zbliżają się do 
nauki Kościoła, choć i w tych dziedzinach trudno mówić o zdecydowanej 
prokościelnej większości, bo oto w sondażu PBS z marca 2000 r. aż 40 
proc. uznało pornografię za obojętną, a 5 proc. za korzystną dla 
społeczeństwa. Stale rośnie liczba wolnych związków i urodzonych w nich 
dzieci (w 1998 r. co dziesiąty noworodek w Polsce był pozamałżeński) . 
Szacuje się, że par żyjących w związku nieformalnym jest co najmniej 250 
tys. Życie w konkubinacie przestaje szokować, jak na Zachodzie. Z badań 
prof. Anny Kwak z Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że 30 proc. 
ankietowanych godzi się z możliwością, że ich dziecko, gdy dorośnie, 
będzie żyło bez ślubu, a konkubinat ma mniej więcej tyle samo 
zwolenników co przeciwników. 
Wybiórczość daje znać o sobie także w kwestiach fundamentalnych dla 
samej wiary. Polscy katolicy mają głębokie braki w swej wiedzy religijnej. 
Kościelni socjolodzy przyznają, że poprawną wiedzę o Chrystusie jako 
Bogu-Człowieku posiada.„ 26 proc. respondentów; zdarza się, że na 
pytanie o Trójcę Świętą odpowiedź brzmi: Bóg, Józef i Maryja. 69 proc. 
bądanych wierzy w życie wieczne, w zmartwychwstanie - centralny dogmat 
crrrześcijaństwa - wierzy niecałe 66 proc„ tylko 41 proc. wierzy w istnienie 
piekła . Ba, w istnienie Boga wierzą nie wszyscy deklarujący się jako 
wierzący (różnica wynosi prawie 2 proc.). 
Polska religijność jest stabilna, laicyzacja bardziej pełza, niż maszeruje 
zamaszystym krokiem, blisko połowa społeczeństwa chodzi w niedzielę do 
kościoła, dwukrotnie wzrosła liczba osób przyjmujących wtedy komunię 
(z niecałych 8 proc. w 1980 r. do 16,3 proc. w 1999 r.), w pewnych śro
dowiskach, także młodzieżowych, wiara wyraźnie oczyszcza się i pogłębia ; 

bastionem katolicyzmu pozostaje Galicja (diecezje tarnowska, rzeszowska 
i przemyska), natomiast najniższy poziom praktyk, ok. 30 proc„ notuje się 
w diecezjach łódzkiej, szczecińsko-kamieńskiej i sosnowieckiej. („ .) Ale 
chłodna analiza dowodzi, że w Polsce zaczął się typowy dla de
mokratycznych społeczeństw wolnorynkowych proces prywatyzacji religii -
wybierania z niej to, co odpowiada jednostce - i religijnego zobojętnienia. 
Tyle że u nas przebiegnie on zapewne dużo wolniej i łagodniej niż na 
Zachodzie. („.) 
Kamienne Tablice są dziś przestrogą przed chorobą pamięci każącą 

zapomnieć, że grzech istnieje, nawet jeśli nie ma Boga. 

Adam Szostkiewicz 
Badania OBOP przeprowadzono na zamówienie „Polityki" na ogólnopolskiej 
losowej reprezentatywnej próbie obywateli powyżej 15 roku życia. I proc. 
odpowiada 313 712 osobom. 






