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Wyznawana wiara i uczestnictwo w życiu religijnym należą do najważniejszych cech
kulturowych, konstytuujących społeczeństwo. Wynika to z metafizycznego i aksjologicznego charakteru religii, dotyczącego najgłębszych sfer duchowych człowieka. Stąd
też niezwykle ważne są wyniki badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego im.
Witolda Zdaniewicza (ISKK), prezentujące zróżnicowania międzyparafialne i międzydecezjalne w Polsce pod względem uczestnictwa w praktykach religijnych.
W Polsce w 2018 r. były 10 392 parafie [Annuarium… 2019], zorganizowane w 42
diecezjach katolickich obrządku łacińskiego (rzymskokatolickiego) i 3 diecezjach obrządku wschodniego. Jest to ponad czterokrotnie więcej, niż liczba gmin w Polsce
(2478), co wynika z faktu, że w miastach i na obszarach silniej zurbanizowanych pokrycie tymi jednostkami jest gęstsze (np. w Archidiecezji Warszawskiej było 213 parafii,
a w Warszawsko-Praskiej – 198). Oznacza to, że dane statystyczne z parafii mogą być
dobrym, szczegółowym źródłem informacyjnym do badań społecznych.
Od 1980 r. w Polsce prowadzone są według podobnej metodologii1 systematyczne
badania religijności w parafiach. W ostatnich latach, dzięki współpracy ISKK z firmą
GIS-Expert z Lublina dane o częstotliwości praktyk religijnych dominicantes (uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej) oraz communicantes (przyjmowanie komunii świętej podczas tej mszy) są prezentowane na mapach (ryc. 1)2. Na początku stycznia 2019 r. podczas dorocznej konferencji prasowej ISKK w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski
Jest ona szczegółowo opisana na stronach: http://iskk.pl/badania/religijnosc/47-uncategorised/63-dominicantes.
2 Można je przeglądać na stronach GIS Expert pod adresem: https://gis-expert.pl/blog/
iskk2019/, a za wcześniejsze lata https://gis-expert.pl/blog/iskk2018/ (za 2016 rok) oraz
https://gis-expert.pl/blog/mapy/ (2015 rok).
1
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w Warszawie, a dotyczącej ogłoszenia kolejnych wyników badań i kolejnego rocznika
Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia [2019], miałem okazję i przyjemność skomentować najnowsze wyniki zróżnicowania przestrzennego religijności katolickiej w Polsce. Nasunęły mi się następujące uwagi i spostrzeżenia, dotyczące wyników poznawczych, w tym zwłaszcza prawidłowości zróżnicowań regionalnych, sposobów ich wyjaśniania oraz niektórych aspektów metodologicznych.

Ryc. 1. Uczestnictwo we mszy św. w 2017 r. (wskaźnik dominicantes). Źródło: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, GIS-Expert Sp. z o.o., https://gis-expert.pl/iskk2019/ [data dostępu:
18.02.2018, wykorzystanie za zgodą właściciela praw autorskich]

1. Geografia religijności. Zróżnicowanie uczestnictwa we mszy świętej (wskaźnik dominicantes) nawiązuje do granic historyczno-kulturowych, w tym oddziaływania państw
zaborczych. Szczegółową regionalizację i uwarunkowania w tym kontekście przedstawił ostatnio P. Łysoń z zespołem [2018]. W regionalizacji geograficzno-historycznej
można wyróżnić m.in. bardziej konserwatywną Galicję i wschodnią Polskę. W tym drugim przypadku jest to głównie zabór rosyjski (Królestwo Kongresowe), a zwłaszcza
Podlasie (poza okręgiem białostockim, gdzie duży jest udział prawosławnych i Biało-

140

Not at ki

rusinów) z Łomżyńszczyzną. Wysokie wartości wskaźnika udziału we mszy świętej powiązane są w tym ostatnim przypadku zapewne z tradycjami szlacheckimi regionu. Natomiast bardziej liberalny jest zachód i północ oraz największe miasta. Im bardziej zurbanizowane regiony, tym wydaje się, że bardziej modernizują się i sekularyzują. Poza
tym na mapie wyróżniają się niektóre regiony etnograficzne i etniczne, jak zwłaszcza
Kaszuby i Podhale.
Na mapie Polski można zaobserwować następującą generalną prawidłowość. Wyższy odsetek dominicantes rozciąga się od Kaszub, dalej na południe przez Wielkopolskę,
aby w okolicach Górnego Śląska „skręcić” na wschód i „rozlać” się na całą niemal
Galicję, w tym zwłaszcza na Tarnowszczyznę. Jest to kształt przestrzenny, zidentyfikowany już dość dawno, bowiem jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku przez S. Leszczyckiego [1964] i nazwany przez to „L Leszczyckiego”. Obserwowano na tym obszarze wyższą na tle innych regionów aktywność ludzką i społeczno-gospodarczą.
Na mapie udziału w praktykach religijnych warto zwrócić uwagę jeszcze na duże
rozpiętości wskaźnika w parafiach. Na diagramach opracowanych przez GIS-Expert
różnica pomiędzy najwyższą (>75%) a najniższą (<15%) klasą jest aż pięciokrotna.
Świadczy to o bardzo dużym zróżnicowaniu poziomu religijności.
2. Religijność a struktura demograficzna. Drugim czynnikiem warunkującym zróżnicowanie religijności wydaje się być na pierwszy rzut oka struktura biologiczna, tj. chodzi tutaj głównie o wiek. Im więcej starszych osób, tym praktyki religijne są powszechniejsze. Potwierdza to wiele innych badań, z których spośród opublikowanych niedawno warto wymienić ostatni raport GUS nt. życia religijnego, opracowany na podstawie badań ankietowych na dużej próbie ponad 13 tys. osób w wieku powyżej 16 lat
[GUS 2018], czy opracowanie P. Ulmana [2017].
Współzależność ta wymaga komentarza. Po pierwsze, bardziej zaawansowana starość demograficzna to pochodna czynników historyczno-kulturowych. Procesy starzenia się ludności są bowiem najbardziej zaawansowane w Kongresówce, w tym na Podlasiu. Z kolei najmłodsze społeczeństwo jest aktualnie w zachodniej Polsce. To z kolei
pochodna procesów demograficznych po II wojnie światowej, w tym niemal całkowitej
wymiany ludnościowej na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych. Tam po II wojnie
światowej ludzie w wieku przedprodukcyjnym stanowili zaledwie kilka procent populacji [Kosiński 1963], a współcześnie procent ten, choć znacznie wzrósł, to jednak jest
wciąż najniższy w skali kraju [Wiśniewski i in. 2017].
Istnieje dość powszechny pogląd, że ludzie starsi są bardziej religijni, bo w tym okresie biologicznym jest większa skłonność do refleksji nad sensem życia [Susułowska
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1989], także w związku ze zbliżającą się śmiercią [Makselon 1978]. Jest to logiczne i dobrze udokumentowane założenie np. [Izdebski i in. 2012], jednak, jak się wydaje, nie
wyjaśnia całkowitego spektrum uwarunkowań. Otóż warto zwrócić uwagę na dość
oczywisty fakt, że na wysoką religijność osób starszych mogło wpłynąć ukształtowanie
się tej kategorii społeczno-biologicznej się w czasach, tj. kiedy przeżywali swoje dzieciństwo i młodość, wiara i praktyki z nią związane były powszechniejsze, niż obecnie.
3. Współwystępowanie i współzależność religijności oraz innych zjawisk i procesów społecznych. Mapy religijności ujawniają prawidłowości regionalne, znane
w innych aspektach życia społecznego. Istnieje bowiem wiele zjawisk, mających podobną strukturę przestrzenną, jak religijność. Najbardziej charakterystyczne, to:
 dodatnia korelacja statystyczna z zachowaniami wyborczymi. Wynika to z faktu, że
ugrupowania i kandydaci prawicowi wygrywają tam, gdzie jest zachowany konserwatyzm społeczno-kulturowy, a więc i wyższa religijność. Niektóre regiony pod tym
względem są bardzo trwałe, np. Łomżyńszczyzna, Podhale, Kaszuby [Kowalski i Śleszyński 2000];
 ujemna korelacja statystyczna z przestępczością. Ta ostatnia jest bowiem najwyższa
na zachodzie kraju i w aglomeracjach [Mordwa 2016, Wites 2019], czyli na obszarach
o niższej religijności. W pierwszym momencie nasuwa się tu przypuszczenie, że może
na to mieć wpływ większe przywiązanie do wartości wynikających z reguł dekalogu.
Literatura na ten temat nie jest jednak oczywista [Sakowicz 2009, Sztaudynger i Sztaudynger 2012, Kądziołka 2016] i przeważają raczej ekonomiczne wyjaśnienia uwarunkowań poziomu przestępczości (np. stopa bezrobocia). Natomiast zdecydowanie lepiej
udokumentowany jest pozytywny wpływ religii na resocjalizację [Bębas 2015];
 ujemna bądź dodatnia korelacja statystyczna z wieloma negatywnymi bądź pozytywnymi cechami kapitału społecznego i demograficznego. Należy tu zaliczyć m.in.
stopę rozwodów (korelacja ujemna) i urodzeń (korelacja dodatnia). Nie jest to ścisły
i bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy, ale wynikający z faktu, że wiele zachowań i wyborów ludzkich zależy od przyjmowanego systemu wartości, w tym liberalizmu bądź konserwatyzmu obyczajowego. Takie powiązanie tłumaczyłoby korelację
z poziomem zawierania małżeństw [Podgrodzka 2013], rozwodów [Szukalski 2013],
niepełności rodzin [Muzalewska 1997], urodzeń (w tym podatność na oddziaływanie
tzw. drugiego przejścia demograficznego; [Kurek i Lange 2013, Szukalski 2016], urodzeń pozamałżeńskich [Szukalski 2001, Brzozowska 2011], ciąż nastolatek [Wróblewska 1995], czy generalnie wczesnej inicjacji seksualnej [Wróblewska i in. 2003]. Zróżnicowanie poziomu religijności musi być rozpatrywane w ścisłej zależności od struktury
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i procesów społecznych, takich jak zwłaszcza sytuacja społeczno-zawodowa, modernizacja, czy urbanizacja [Piwowarski 1996];
 wyniki edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach (korelacja dodatnia). Na
zachodzie kraju wyniki są niższe, niż na wschodzie kraju, ale dotyczy to generalnie tylko
obszarów wiejskich. Dlatego trudno wiązać wyniki edukacji z poziomem religijności.
Gorsze wyniki na tzw. Ziemiach Odzyskanych tłumaczono tym, że rodzice zostali
przyzwyczajeni do opieki państwa i są skłonni uznać, że to państwo powinno wychowywać dzieci [Śleszyński 2003]. Natomiast w byłej Kongresówce i Galicji wciąż dominuje własność prywatna, która sprzyja większej odpowiedzialności za edukację dzieci.
W powyższym kontekście można uzupełnić, że nagromadziło się bardzo wiele mitów na temat geograficznych zróżnicowań religijności w Polsce. Wynika to z niezrozumienia faktu, że olbrzymia ilość zjawisk i procesów społecznych jest głęboko zakorzeniona w skomplikowanej przeszłości historyczno-modernizacyjnej Polski. Przykładowo jednym z najbardziej szkodliwych mitów jest wiązanie biedy i bogactwa ekonomicznego z poziomem religijności, co np. mają potwierdzać badania nierówności społecznych [Solt i in. 2011]. Tymczasem wschód Polski jest biedniejszy pod względem
dochodu narodowego dlatego, że jest tam wciąż niska urbanizacja i duży udział rolnictwa (można tu jednak zadać pytanie, czy PKB jest adekwatną i akceptowalną miarą
dobrobytu?). Przeczą tej tezie wysoka religijność i względna zamożność Kaszub, Podhala, czy Rzeszowszczyzny.
Na zakończenie trzeba bardzo mocno podkreślić istotność kulturowego kapitału
religijnego. To najbardziej niedoceniany, a czasem nawet niestety zwalczany rodzaj kapitału. Kapitału, który z uwagi na wysokie przywiązanie do wiary w Polsce (około 90%
populacji) mógłby być jedną z najsilniejszych dźwigni modernizacyjnych. Polska nie
rozwija się bowiem z uwagi na różnorakie deficyty, w tym kapitału ludzkiego i społecznego. I te deficyty kapitał społeczny tkwiący w wierze chrześcijańskiej mógłby pokonywać.
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