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Szczepan Skrzypiec*

Postawy m³odzie¿y wobec ekumenizmu
a Unia Europejska

Oby nie odnosi³ siê tak¿e do nas surowy os¹d Ewangelii
�Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni
nie byli jej godni� (Mt 22,8). Pewnego dnia bêdziemy musieli
zdaæ sprawê z tego, co uczynili�my dla zjednoczenia chrze�cijan.

Jan Pawe³ II (�L Osserwatore Romano� 2003/1)

Wstêp

Zsekularyzowana Europa d¹¿y do jedno�ci ekonomicznej, prawnej i kulturo-
wej, ale g³ówni promotorzy zjednoczenia niemal ca³kowicie ignoruj¹ wspólnotê
duchow¹ integruj¹cych siê pañstw i narodów. Manifestuj¹ wrêcz swego rodzaju
obojêtno�æ wobec warto�ci duchowych wypracowanych w ci¹gu dwu tysi¹cleci
przez chrze�cijañstwo. Byæ mo¿e dzieje siê tak dlatego, ¿e ju¿ od wielu wieków
sami chrze�cijanie s¹ podzieleni. Poniewa¿ jednak w dalszej perspektywie jed-
no�æ ekonomiczna i gospodarcza jest niemo¿liwa bez swoistego fundamentu, ja-
kim s¹ trwa³e, wspólne dla wszystkich warto�ci duchowe, d¹¿enie do jedno�ci
chrze�cijan jest nie tylko wa¿ne dla nich samych, ale tak¿e dla jednocz¹cej siê
Europy. Pontyfikat Jana Paw³a II wskazuje, ¿e d¹¿enie do jedno�ci jest mo¿liwe
nie tylko miêdzy chrze�cijanami ró¿nych konfesji, ale tak¿e miêdzy nimi a ¿yda-
mi i wyznawcami islamu. Wskazuj¹ na to wydarzenia, które okre�la siê mianem
ruchu ekumenicznego.

Zagadnienie ekumenizmu mo¿e mieæ tak¿e szczególne znaczenie dla Pola-
ków. Polska nale¿y jeszcze do nielicznych krajów monoreligijnych, poniewa¿
ponad 90% obywateli naszego kraju okre�la siebie jako katolików. Niebawem ten
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stan mo¿e jednak ulec zmianie, gdy¿ wraz z przyst¹pieniem do Unii nasil¹ siê
procesy migracyjne i przybêd¹ do nas chrze�cijanie niekatolicy jak równie¿ wy-
znawcy innych religii. Dlatego celowe jest poznanie postaw m³odzie¿y wobec
innowierców. Je¿eli tego rodzaju sonda¿ wskazywa³by na postawy negatywne
w tym zakresie, to mo¿emy siê liczyæ z tym, ¿e pojawi siê w Polsce problem
nietolerancji religijnej i konfliktów spo³ecznych na tym tle, tak jak to siê dzieje
w wielu krajach Europy Zachodniej. Aby w porê zapobiec wspomnianym nega-
tywnym zjawiskom, które mog¹ siê pojawiæ w kontaktach miêdzy katolick¹ wiêk-
szo�ci¹ a mniejszo�ciami religijnymi, konieczne jest przygotowanie dzieci i m³o-
dzie¿y do zgodnego wspó³¿ycia z wyznawcami innych Ko�cio³ów czy religii.
Celowi temu mo¿e s³u¿yæ miêdzy innymi wychowanie w duchu ekumenizmu
i dialogu miêdzyreligijnego.

Ekumenizm, wychowanie w duchu ekumenizmu i dialogu
miêdzyreligijnego, postawy ekumeniczne. Analiza pojêæ

S³owo �ekumenizm� wywodzi siê od greckiego wyrazu oikoumene, który ozna-
cza �wiat zamieszka³y przez ludzi (oikos � �mieszkanie, dom�). Stanis³aw Nagy1

pisze, ¿e dla staro¿ytnego Greka czy Rzymianina �wiat ogranicza³ siê do cywili-
zacji przez nich stworzonej. Oznacza³ równie¿ terytorium bêd¹ce w ich posiada-
niu i przesi¹kniête ich kultur¹, a poniewa¿ kultura ta sta³a siê w³asno�ci¹ wszyst-
kich ludzi ¿yj¹cych na rozleg³ym terenie imperium, oznacza³o to powszechno�æ
wspólnych dla wszystkich warto�ci. Chrze�cijañstwo, które rozpowszechni³o siê
na terenach podleg³ych Rzymianom, przejê³o powy¿sze polityczno-geograficzne
rozumienie ekumenizmu, a nastêpnie nada³o temu pojêciu znaczenie religijne.
Oikoumene to �wiat zamieszka³y przez ludzi, których bez wzglêdu na stan, po-
chodzenie czy narodowo�æ odkupi³ Chrystus. Tak wiêc w tym ostatnim znacze-
niu przymiotnik �ekumeniczny� (z ³aciñskiego � �uniwersalny, generalny�) ozna-
cza³ powszechno�æ chrze�cijañstwa jako religii ludzi zamieszkuj¹cych ca³y �wiat.
Ekumeniczno�æ dotyczy³a wiêc tego wszystkiego, co mia³o warto�æ uniwersaln¹
dla Ko�cio³a powszechnego (np. uchwa³y pierwszych soborów).

Od momentu od³¹czenia siê Ko�cio³a Wschodniego, a nastêpnie Zachodniego
ekumenizm nabra³ innego znaczenia, zwi¹zanego przede wszystkim z d¹¿eniem
chrze�cijan ró¿nych wyznañ do jedno�ci nie tylko duchowej, ale tak¿e doktrynal-
nej i praktycznej. Pod koniec XIX w. chrze�cijanie coraz bole�niej odczuwali
brak jedno�ci w wierze, poniewa¿ by³ on przeszkod¹ w ewangelizacji i udziela-
niu pomocy charytatywnej krajom ubogim. Dlatego w tym czasie, jak pisze Ka-
rol Karski2 , protestanci zapocz¹tkowali ruch ekumeniczny, który mia³ na celu

1 S. Nagy, Ko�ció³ na drogach jedno�ci. Wroc³aw 1985.
2 K. Karski, Przedmowa. [W:] A. Skowronek, �wiat³a ekumenii. Warszawa 1984.
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przezwyciê¿enie wspomnianych trudno�ci na polu misyjnym. Misjonarze mo-
gli do�wiadczyæ, ¿e roz³amy w�ród chrze�cijan s¹ zgorszeniem dla pogan, przy-
czyn¹ ich odstêpstwa od wiary. Poza tym d¹¿enia ku jedno�ci wynika³y z po-
trzeb praktycznych, na przyk³ad z konieczno�ci wspólnych nabo¿eñstw i in-
nych prac duszpasterskich w razie nieobecno�ci czy �mierci jednego z misjona-
rzy. Tego rodzaju problemy starano siê rozwi¹zaæ na pierwszej �wiatowej Kon-
ferencji Misyjnej w Edynburgu w 1910 roku. Zapocz¹tkowa³a ona �wiatowy
ruch ekumeniczny.

Swoistym krokiem milowym na drodze ekumenizmu by³ Sobór Watykañski
II. Jego dokumenty sta³y siê podstaw¹ nie tylko wzajemnego zbli¿enia ko�cio³ów
chrze�cijañskich, ale tak¿e dialogu miêdzy chrze�cijañstwem a judaizmem i isla-
mem oraz innymi religiami. Dlatego mo¿na obecnie mówiæ o ekumenizmie w dwu
znaczeniach:

1. Ekumenizm w wê¿szym znaczeniu to pogl¹dy i postawy wyra¿aj¹ce d¹¿enie
do zjednoczenia chrze�cijan wszystkich wyznañ w jednym Ko�ciele Chrystu-
sowym przy zachowaniu pluralizmu teologicznego i wyznaniowego3. Tecle
Vetrali ujmuje to pojêcie podobnie, pisz¹c, ¿e przez �ekumenizm rozumie siê
ca³o�æ wysi³ków i dzia³añ, zmierzaj¹cych do przywrócenia pe³nej jedno�ci w�ród
chrze�cijan�4.

2. W szerszym ujêciu pojêcie to odnosi siê do duchowej postawy wiêzi i jedno�ci,
poczucia braterstwa wszystkich wierz¹cych bez wzglêdu na ró¿nice zwi¹zane
z religi¹, pochodzeniem czy narodowo�ci¹. Tego rodzaju braterskie pojedna-
nie oparte na nawróceniu charakterystyczne jest dla duchowo�ci franciszkañ-
skiej. Tecle Vetrali uwa¿a, ¿e �Pojednanie z Bogiem prze³amuje egoistyczne
roszczenia autonomii i panowania nad �wiatem, doprowadzaj¹c w ten sposób
do pojednania ze wszystkimi stworzeniami; st¹d rodzi siê duch ubóstwa, który
przyznaje i zwraca wszystkie rzeczy Bogu, znosz¹c tym samym wszystkie przy-
czyny konkurencji i podzia³u miêdzy lud�mi�5. Oryginalne stanowisko w za-
kresie szeroko pojêtego ekumenizmu prezentuje Bruno Hussar6, który pisze,
¿e ekumeniczny charakter mo¿e mieæ relacja miêdzy chrze�cijañstwem a juda-
izmem. Jest to tak zwany ekumenizm korzenia, który ma na celu wspólne po-
szukiwanie jedno�ci drzewa-Ko�cio³a z jego korzeniem, czyli ¿ydami.

3 Encyklopedia katolicka. Pod red. R. £ukaszyka, L. Bieñkowskiego, F. Gryglewicza. Lublin
1983, t. 4, s. 853.

4 T. Vetrali, Ze �w. Franciszkiem z Asy¿u w duchu dialogu ekumenicznego. [W:] Ewangelizacja
Ekumenizm Charyzmat franciszkañski. Warszawa 1994, s. 25.

5 Tam¿e, s. 31.
6 B. Hussar, When the cloud lifted... the testimony of an Israeli priest. Dublin 1989, s. 56; patrz

te¿: wywiad z ojcem Bruno Hussarem Korzeñ i ga³êzie. [W:] Kinga Strzelecka, Szalom. Warszawa
1989, s. 108�109.
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Najczê�ciej jednak d¹¿enie do jedno�ci chrze�cijan z wyznawcami innych re-
ligii okre�la siê mianem dialogu miêdzyreligijnego. W dialogu �obydwie strony
oczekuj¹ i chc¹ nauczyæ siê czego� od siebie nawzajem� (w my�l soborowej Kon-
stytucji duszpasterskiej o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym oraz Deklaracji o sto-
sunku Ko�cio³a do religii niechrze�cijañskich � Nostra aetate). Ruch ekumenicz-
ny, traktowany jako �ogó³ wszystkich wysi³ków zmierzaj¹cych do ponownego
zjednoczenia chrze�cijan wszystkich wyznañ�7, jest niemo¿liwy bez okre�lonej
postawy wobec cz³owieka innego wyznania. W sferze intelektualnej idzie o rze-
telne poznanie pogl¹dów religijnych cz³onków innych Ko�cio³ów czy wyznaw-
ców innych religii. W sferze emocji trzeba siê wyzbyæ uprzedzeñ, ksenofobii
po³¹czonej z brakiem zaufania do wyznawców innych religii, która mog³aby siê
³atwo przekszta³ciæ w zachowania obronne albo napastliwe z powodu mniej lub
bardziej uzasadnionych zagro¿eñ ze strony innowierców, których traktuje siê jako
obcych. W dzia³alno�ci chodzi o wyzbycie siê rywalizacji i dominacji na rzecz
dialogu, �pokory i ³agodno�ci w pos³udze, braterskiej wspania³omy�lno�ci w sto-
sunku do drugich� (Unitatis redintegratio, 7). Podstaw¹ wszelkich dzia³añ eku-
menicznych jest wiêc dialog, który przybiera �formê spotkania i porozumiewania
siê miêdzy lud�mi, grupami czy wspólnotami podjêt¹ w duchu szczero�ci, sza-
cunku i zaufania do drugiego cz³owieka jako osoby, maj¹c¹ na celu zg³êbienie
jakiej� prawdy b¹d� uczynienie stosunków miêdzy lud�mi bardziej odpowiadaj¹-
cymi godno�ci cz³owieka�8. W podobnym duchu wypowiada siê ortodoksyjny
rabin Irving Yitz Greenberg, gdy mówi, ¿e dialog miêdzy chrze�cijañstwem a ju-
daizmem polega na �wzajemnej otwarto�ci, uczeniu siê od siebie nawzajem oraz
szacunku dla odmienno�ci obu religii w trwaj¹cym uprawomocnieniu jednej przez
drug¹�9. W ostatnich latach daje siê wiêc zauwa¿yæ tendencja do u¿ywania s³owa
�ekumenizm� w odniesieniu do wszystkich religii. Przyk³adowo, Hans Küng u¿y-
wa okre�lenia �ekumenizm religii�, stwierdzaj¹c, ¿e �Nie ma pokoju w �wiecie
bez pokoju religii�10. Kardyna³ Joseph Ratzinger uwa¿a w zwi¹zku z tym, ¿e
�wszystkie religie powinny zrezygnowaæ z niemo¿liwego do zakoñczenia sporu
o prawdê i rozpoznaæ sw¹ istotê, w³a�ciwy wewnêtrzny cel w orthopraxie, której
droga wydaje siê byæ jasno naszkicowana przez wyzwania wspó³czesno�ci. Or-
thopraxie mog³aby polegaæ jedynie na s³u¿bie pokojowi, sprawiedliwo�ci i tro-
sce o �wiat stworzony. Religie mog³yby zachowaæ wszystkie swoje formu³ki,
formy, ryty, ale nakierowane na tê s³uszn¹ praktykê�11.

7 K. Rahner, H. Vorgrimler, Ma³y s³ownik teologiczny. Prze³. T. Mieszkowski, P. Pachciarek.
S³owo wstêpne A. Skowronek. Warszawa 1987, s. 398.

8 S. C. Napiórkowski, U podstaw teorii ekumenizmu. [W:] L. Górka, S. C. Napiórkowski, Ko-
�cio³y czy Ko�ció³. Wybrane zagadnienia z ekumenizmu. Warszawa 1995, s. 159.

9 I. Greenberg, Nowy model ¿ydowskiej afirmacji chrze�cijañstwa. T³um. V. Reder. �Znak�
2003, nr 572, s. 34.

10 Cyt. za: J. Ratzinger, Granice dialogu. T³. M. Mijalska. Kraków 1999, s. 106.
11 Tam¿e, s. 107.

Postawy m³odzie¿y wobec ekumenizmu a Unia Europejska



164

Tego rodzaju postawy ludzi wierz¹cych nie powstan¹ samoczynnie i dlatego
niezbêdny jest proces wychowania s³u¿¹cy ich kszta³towaniu. Proces ten mo¿na
okre�liæ jako wychowanie w duchu ekumenizmu. Jego efektem bêd¹ postawy
ekumeniczne, których istotn¹ w³a�ciwo�ci¹ bêdzie tolerancja wobec wyznawców
innych religii. Z rozwa¿añ dotycz¹cych ekumenizmu wynika, ¿e w tym przypad-
ku tolerancja nie oznacza obojêtnego stosunku do ludzi innych wyznañ. Nie ozna-
cza ona równie¿ kompromisu czy wyrzekania siê prawd swojej wiary i zwi¹za-
nych z nimi zasad moralnych, lecz � jak pisze J. Wichrowicz � tolerancja jest to
�traktowanie na równi z innymi osób, których pogl¹dów, wierzeñ religijnych i za-
chowañ nie uwa¿a siê za prawdziwe i w³a�ciwe�12. Ija Lazari-Paw³owska13  doda-
je, ¿e nikogo nie nale¿y zmuszaæ do przyjmowania pogl¹dów drugiej strony, po-
niewa¿ jest to nie do pogodzenia z godno�ci¹ cz³owieka. Poza tym postawa tole-
rancji religijnej jest �ci�le zwi¹zana z wolno�ci¹ osoby, tote¿ nie mo¿na nikomu
narzucaæ norm swojej religii, gdy¿ sam Bóg szanuje ludzk¹ wolno�æ. Wyznawcy
ró¿nych religii powinni natomiast prowadziæ ze sob¹ dialog, aby docieraæ do
warto�ci uniwersalnych � dobra i prawdy, których �ród³em jest sam Bóg. Wycho-
wanie ekumeniczne zmierza zatem do poszanowania godno�ci osoby innego
wyznania oraz do zdobywania umiejêtno�ci prowadzenia dialogu z innowierca-
mi, ¿eby w ten sposób docieraæ do prawdy o Bogu, który jest Ojcem mi³uj¹cym
wszystkich ludzi.

Metodologia prowadzonych badañ

1. Przedmiot i cele badañ

Przedmiotem badañ uczyniono postawy m³odzie¿y wobec ekumenizmu. Ta-
deusz M¹drzycki okre�la postawê jako �ukszta³towan¹ w procesie zaspakajania
potrzeb, w okre�lonych warunkach spo³ecznych, wzglêdnie zgodn¹ i sta³¹ orga-
nizacjê wiedzy, przekonañ, uczuæ i motywów oraz pewnych form dzia³ania i re-
akcji ekspresywnych podmiotu, zwi¹zan¹ z okre�lonym przedmiotem lub klas¹
przedmiotów� 14. Tym przedmiotem w postawach ekumenicznych jest jedno�æ na
p³aszczy�nie religijnej z lud�mi innego wyznania czy religii. Tego rodzaju jed-
no�æ jest kilkuaspektowa i dotyczy: ducha, doktryny i dzia³alno�ci praktycznej.
Jedno�æ duchowa15  to przede wszystkim wspólna modlitwa, wspólne korzystanie
z rzeczy lub miejsc �wiêtych i uczestnictwo w �wiêtych czynno�ciach. Dekret
o ekumenizmie zaleca wiernym podjêcie wysi³ku intelektualnego w celu pozna-

12 J. Wichrowicz, has³o Tolerancja. [W encyklopedii:] Katolicyzm A�Z. Pod red. Z. Pawlaka.
Poznañ 1994, s. 378.

13 I. Lazari-Paw³owska, Trzy pojêcia tolerancji. �Studia Filozoficzne� 1984, nr 8 (225), s. 107.
14 T. M¹drzycki, Psychologiczne prawid³owo�ci kszta³towania siê postaw. Warszawa 1971, s. 21.
15 Patrz: S. Nagy, dz. cyt., s. 251.
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nia pogl¹dów, twierdzeñ i zasad wiary braci od³¹czonych, prowadzenia z nimi
dialogu oraz wyzbycia siê konkurencji i rywalizacji doktrynalnych. Wreszcie eku-
menizm praktyczny dotyczy wspó³dzia³ania, czyli konkretnej wspó³pracy na polu
spo³ecznym, w dziedzinie pokoju, nauki czy sztuki16. Ks. Stanis³aw Olejnik17

uwa¿a, ¿e w odniesieniu do chrze�cijan ekumenizm tyczy siê jedno�ci: widzial-
nego kierownictwa, liturgii, wiary, prawdy objawionej, przekazu S³owa Bo¿ego,
moralno�ci Ko�cio³a.

Jako cel badañ przyjêto poznanie postaw m³odzie¿y wobec ekumenizmu w za-
kresie prezentowanych opinii, uczuæ i motywów oraz deklarowanych form dzia-
³ania dotycz¹cych jednoczenia siê ludzi wierz¹cych.

2. Problemy badawcze i hipotezy

W badaniach chodzi³o g³ównie o to, aby uzyskaæ odpowiedzi na pytania: ja-
kiego rodzaju postawy prezentuje m³odzie¿ wobec ekumenizmu oraz czym s¹
one uwarunkowane.

Hipotetycznie za³o¿ono, ¿e mog¹ wyst¹piæ ró¿nice w postawach wobec eku-
menizmu. Wspomniane ró¿nice mog¹ byæ zwi¹zane z odmiennym pojmowaniem
jedno�ci w�ród chrze�cijan czy nawet wyznawców ró¿nych religii. Nale¿y siê
spodziewaæ, ¿e wyst¹pi¹ postawy fundamentalistyczne, ekumeniczne i liberalne.
Zwolennicy fundamentalizmu religijnego bêd¹ przeciwnikami jedno�ci na wszyst-
kich p³aszczyznach, opowiedz¹ siê za� za izolacj¹, tworzeniem barier religijnych
i negowaniem dialogu z innowiercami. Wyznawcy postaw ekumenicznych bêd¹
zwolennikami dialogu ekumenicznego. S¹dzê, ¿e nie bêdzie to równie¿ popula-
cja jednolita. Dlatego nale¿y przypuszczaæ, ¿e mog¹ siê pojawiæ postawy ekume-
niczne o nachyleniu ortodoksyjnym, umiarkowanym jak te¿ wysoce tolerancyj-
nym. Natomiast osoby przyjmuj¹ce postawy liberalne bêd¹ siê opowiadaæ za
ograniczeniem wiary do prze¿yæ czysto subiektywnych, przyznaniem takiej sa-
mej wa¿no�ci wszystkim wierzeniom bez wzglêdu na ich tre�æ i przedmiot. Jed-
no�æ przy takiej marginalizacji wiary nie bêdzie stanowiæ ¿adnego problemu. Jed-
noczenie siê ludzi dotyczyæ bêdzie wobec tego nie tyle wiary, która uwa¿ana
bêdzie wówczas za sprawê prywatn¹, ile ich wspólnych dzia³añ w imiê pokoju,
walki z g³odem, chorobami, niesprawiedliwo�ci¹.

Powy¿sze zró¿nicowanie w postawach wobec ekumenizmu mo¿e mieæ swoje
�ród³o przede wszystkim w wychowaniu religijnym. Ró¿nice w postawach wo-
bec ekumenizmu mog¹ wi¹zaæ siê równie¿ z p³ci¹, wiekiem, stanem cywilnym,
wykszta³ceniem, zawodem czy pochodzeniem spo³ecznym. Dlatego te¿ postawy
wobec ekumenizmu s¹ podstawow¹ zmienn¹ zale¿n¹, która bêdzie brana pod
uwagê przy weryfikacji hipotez w badaniach empirycznych.

16 A. Skowronek, Odkrywanie jedno�ci. Warszawa 1988, s. 19.
17 S. Olejnik, Jedno�æ Ko�cio³a a pluralizm ¿ycia chrze�cijañskiego. Warszawa 1982.
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3. Metody badañ

G³ówn¹ metod¹, któr¹ pos³u¿ono siê w badaniach, by³a opracowana specjalnie
w tym celu skala do badania postaw wobec ekumenizmu. Oprócz tego pos³u¿ono
siê kwestionariuszem ankiety sk³adaj¹cej siê w g³ównej mierze z pytañ otwartych.

4. Osoby badane

Badaniami objêto grupê dziewiêædziesiêciu studentów studiów zaocznych
Gdañskiej Wy¿szej Szko³y Humanistycznej wybranych losowo. W�ród osób ba-
danych by³o 86,7% kobiet. Mê¿atki i ¿onaci mê¿czy�ni stanowili 28,9% ogó³u
badanych. Najwiêcej, bo 62,9% osób badanych znalaz³o siê w przedziale wieko-
wym 21�25 lat, a pozosta³a czê�æ to osoby o kilka lub kilkana�cie lat starsze.
Wykszta³cenie studentów przestawia siê nastêpuj¹co: osoby z matur¹ � 31,1%,
z wykszta³ceniem niepe³nym wy¿szym � 65,5%, z wy¿szym wykszta³ceniem �
3,4%. Wiêkszo�æ badanych to mieszkañcy wielkiego miasta (68,2%). W ma³ym
mie�cie zamieszkiwa³o 23,3%, a na wsi 8,5% badanych osób. Pod wzglêdem
pochodzenia spo³ecznego sk³ad grupy by³ nastêpuj¹cy: inteligenckie � 43,3%,
robotnicze � 41,1%, ch³opskie � 9%, rzemie�lnicze � 5,6%. Pod wzglêdem wy-
konywanego zawodu grupa by³a do�æ mocno zró¿nicowana. Najwiêcej � 39,9%
� by³o nauczycieli. Pozosta³e osoby to technicy ró¿nych specjalno�ci, pracowni-
cy administracji, ekonomi�ci, pielêgniarki, terapeuci i pracownicy socjalni, pra-
cownicy us³ugowi, policjanci.

4.1. Skala do badania postaw wobec ekumenizmu

Procedura konstruowania skali

Jest to skala typu Likerta, skonstruowana wed³ug wskazañ jej twórcy zawar-
tych w opracowaniach Stanis³awa Miki18. Pierwsz¹ zatem czynno�ci¹ przy jej
konstruowaniu by³o zbieranie ró¿norodnych opinii na temat ekumenizmu i wy-
chowania w duchu ekumenicznym. Opinie zbierano od studentów Instytutu Pe-
dagogiki Uniwersytetu Gdañskiego, uczestników Miêdzywydzia³owego Studium
Pedagogicznego UG, stypendystów Instytutu Ekumenicznego i Badañ Teologicz-
nych Tantur w Jerozolimie. By³y to najczê�ciej odpowiedzi wspomnianych osób
na pytania otwarte typu: �Jakie jest Pani (Pana) zdanie na temat jedno�ci chrze-
�cijan?�, �Co s¹dzi Pani (Pan) o dialogu miêdzyreligijnym?�, �Co Pani (Pan)
my�li o wychowaniu w duchu ekumenicznym?�. Oprócz tego gromadzono opi-

18 S. Mika, Postawy i ich badanie. [W:] Materia³y do nauczania psychologii. Pod red. L. Wo³o-
szynowej. Warszawa 1964, seria II, t. 1; ten¿e, Wstêp do psychologii spo³ecznej. Warszawa 1975.
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nie na powy¿szy temat z ró¿nych ksi¹¿ek, czasopism, radia i telewizji oraz od
przygodnie spotkanych osób � zarówno �wieckich, jak i duchownych.

Zebrane w ten sposób kilkaset zdañ poddano wstêpnej selekcji, eliminuj¹c te
z nich, które odnosi³y siê do przesz³o�ci, dotyczy³y samych faktów, mo¿na by³o
ró¿nie interpretowaæ, nie by³y zwi¹zane z ekumenizmem, by³y mêtne i skompli-
kowane, zawiera³y ponad dwadzie�cia s³ów, dotyczy³y wiêcej ni¿ jednej my�li,
zawiera³y takie wyrazy jak: wszyscy, zawsze, nikt, nigdy, sk³ada³y siê ze s³ów
niezrozumia³ych oraz zawiera³y podwójne przeczenia.

Do badañ wstêpnych zakwalifikowano piêædziesi¹t dziewiêæ wyselekcjonowa-
nych zdañ. Czterdzie�ci jeden osób � studentów Miêdzywydzia³owego Studium
Pedagogicznego � po przeczytaniu ka¿dego zdania mog³o okre�liæ swój stopieñ
zgodno�ci z my�l¹ wyra¿on¹ w zdaniu przez wybranie tylko jednej z piêciu mo¿li-
wych odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak, nie mam zdania, raczej nie, zdecy-
dowanie nie. Nastêpnie uzyskane wyniki poddano obróbce statystycznej. Najpierw
obliczono ogólny wynik dla ka¿dej osoby przez sumowanie liczb (od 1 do 5) przy-
porz¹dkowanych wymienionym stopniom zgody, które wybrali badani. W nastêp-
nej kolejno�ci wy³oniono spo�ród badanych osób 25% ustosunkowanych bardzo
przychylnie do danej sprawy i 25% ustosunkowanych bardzo nieprzychylnie. Ob-
liczono �rednie osobno dla ka¿dego twierdzenia dla grupy osób przychylnych i nie-
przychylnych (suma stopni zgody przez liczbê osób). Po porównaniu �rednich od-
dzielnie dla ka¿dego twierdzenia wybrano te z nich, których ró¿nice by³y istotne
statystycznie, liczone wed³ug wzoru (wska�nik �t�). Na tej podstawie do ostatecz-
nej wersji skali wybrano czterdzie�ci dwa zdania. By³y one podstaw¹ do opracowa-
nia kwestionariusza skali do badania postaw wobec ekumenizmu.

Zgodnie z za³o¿eniami przyjêtymi w hipotezie ka¿demu rodzajowi postawy przy-
porz¹dkowano po 14 zdañ uszeregowanych przemiennie. Postawie fundamentalistycz-
nej odpowiadaj¹ zdania nr: 1, 4, 7, 10, 15, 18, 23, 24, 28, 31, 34, 37, 39, 41, postawie
ekumenicznej zdania: 3, 5, 8, 11, 14, 16, 19, 21, 25, 27, 29, 32, 35, 40, natomiast
postawie liberalnej zdania: 2, 6, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 26, 30, 33, 36, 38, 42. Funkcjo-
nowanie skali zosta³o sprawdzone w badaniach pilota¿owych, w których wziê³o udzia³
siedemdziesiêciu trzech studentów Miêdzywydzia³owego Studium Pedagogicznego
Uniwersytetu Gdañskiego. Poniewa¿ wyniki badañ by³y zadowalaj¹ce, po nieznacz-
nej korekcie skali przyst¹piono do badañ g³ównych, w których wziê³o udzia³ dzie-
wiêædziesiêciu studentów Gdañskiej Wy¿szej Szko³y Humanistycznej. Badania prze-
prowadzono w dniach: 19 maja i 7 czerwca 2002 roku.

Wyniki badañ

Statystyczne opracowanie danych potwierdzi³o przypuszczenie, ¿e postawy
studentów bêd¹ zró¿nicowane. Wyst¹pi³y trzy typy postaw: ekumeniczna, funda-
mentalistyczna i liberalna. Okaza³o siê przy tym, ¿e najwiêksz¹ aprobatê bada-
nych zyska³a postawa ekumeniczna, poniewa¿ 98,8% spo�ród nich wybra³o zdania
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zwi¹zane z t¹ postaw¹. Tym te¿ zdaniom przyporz¹dkowano w 33,3% kategorie
odpowiedzi: �zdecydowanie siê zgadzam�, �zgadzam siê�. �rednia arytmetyczna
warto�ci liczbowych odpowiadaj¹cych wszystkim stopniom akceptacji dla ogó³u
badanych wynosi 2,28, a dla 98,8% badanych mie�ci siê w przedziale 1�3,5.

Zdania dotycz¹ce postawy fundamentalistycznej zdecydowanie odrzuca 19,8%
badanych, a �rednia arytmetyczna warto�ci liczbowych odpowiadaj¹cych stop-
niom akceptacji wynosi 3,22. Symptomatyczny jest te¿ fakt, ¿e uznaniem nie
cieszy siê tak¿e postawa liberalna, poniewa¿ tylko 3,6% badanych osób wybra³o
zdania zwi¹zane z t¹ postaw¹, przyporz¹dkowuj¹c im kategorie: �zdecydowanie
siê zgadzam�, �zgadzam siê�. �rednia arytmetyczna warto�ci liczbowych odpo-
wiadaj¹cych stopniom akceptacji wynosi 3,0.

Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie zale¿no�ci miêdzy posta-
wami a stanem cywilnym, pochodzeniem spo³ecznym, wiekiem czy p³ci¹. Byæ
mo¿e mia³y na to wp³yw takie czynniki jak zbyt ma³a populacja badanych i jej
niewielkie zró¿nicowanie pod wzglêdem wspomnianych zmiennych.

Optymizmem napawa fakt, ¿e postawy ekumeniczne ciesz¹ siê tak du¿ym
uznaniem w�ród polskiej m³odzie¿y. Byæ mo¿e przyczyni³y siê do tego g³êbokie
zmiany spo³eczno-gospodarcze, do których dosz³o w Polsce w ostatnich latach.
M³odzi Polacy, jako obywatele kraju nale¿¹cego do Unii Europejskiej, maj¹ sze-
rokie mo¿liwo�ci kontaktów ze swoimi rówie�nikami z innych krajów. Na nie-
spotykan¹ dot¹d skalê bior¹ udzia³ w ró¿nego rodzaju spotkaniach o charakterze
religijnym, organizowanych na przyk³ad przez Watykan czy braci z Taize. S¹ to
oczywi�cie wy³¹cznie supozycje, które powinny znale�æ swoje potwierdzenie
w badaniach. Niemniej jednak uzyskane przeze mnie wyniki napawaj¹ optymi-
zmem. Wykaza³y one, ¿e nasza m³odzie¿ zdecydowanie opowiada siê za ekume-
nizmem i dialogiem miêdzyreligijnym. A zatem wychowanie ekumeniczne w
Polsce, jak równie¿ w ca³ej zjednoczonej Europie, mo¿e odbywaæ siê na bardzo
sprzyjaj¹cym ku temu gruncie. Uwa¿am, ¿e jest to mo¿e jeden z wa¿niejszych
czynników jednocz¹cych kraje ca³ej Unii.

Tabela 1. Statystyki opisowe

Skale �rednia  Mediana Minimum Maksimum Dolny Górny Odchylenie
 kwartyl kwartyl  standardowe

Ortodoksji 51,63 52 29 66 48 56 6,75
Liberalizmu 40,33 40 24 56 35 45 6,89
Ekumenizmu 52,00 53 39 69 48 55 5,39

Rodzaj postawy Liczba osób

Ortodoksyjna 25
Liberalna 24
Ekumeniczna 28
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ANEKS

Skala do badania postaw ekumenicznych

Celem badañ jest poznanie pogl¹dów osób wierz¹cych i ateistów na temat
jednoczenia siê wyznawców ró¿nych religii i wyznañ. Bardzo proszê o uwa¿ne
przeczytanie ka¿dego zdania i okre�lenie swojego stopnia zgodno�ci z my�l¹
wyra¿on¹ w danym zdaniu przez wybranie jednej z piêciu mo¿liwych odpowie-
dzi: 1 � zdecydowanie tak, 2 � raczej tak, 3 � nie mam zdania, 4 � raczej nie, 5 �
zdecydowanie nie. Swój wybór proszê zaznaczyæ, wpisuj¹c krzy¿yk przy ka¿-
dym zdaniu w danej rubryce.

1 � zdecydowanie TAK, 2 � raczej TAK, 3 � nie mam
zdania, 4 � raczej NIE, 5 � zdecydowanie NIE 1 2 3 4 5

1. Nie mam zaufania do wyznawców innych religii
2. Nie widzê ¿adnych przeszkód w jednoczeniu siê z wy-

znawcami innych religii
3. Istnienie innych religii jest dobre, poniewa¿ uczy tole-

rancji i daje mo¿liwo�æ akceptacji odmienno�ci
4. Moja religia jest jedyn¹ prawdziw¹ religi¹ i nie powin-

na siê ³¹czyæ z innymi
5. Jednoczenie siê z wyznawcami innych religii ubogaca

obustronnie
6. Nie ma znaczenia to, jak¹ religiê wyznaje cz³owiek,

byleby dobrze postêpowa³
7. Jednoczenie siê z wyznawcami innych religii prowadzi

do utraty w³asnej to¿samo�ci
8. Mo¿na siê jednoczyæ z innymi wyznawcami przy za-

chowaniu w³asnej odmienno�ci
9. Wyznawców ró¿nych religii w zasadzie nic nie dzieli
10. Nale¿y zwalczaæ wyznawców innych religii
11. Poznanie innych religii przyczynia siê do lepszego

poznania Boga
12. Ka¿dy ma prawo do wierzenia w to, co sam odkryje

o Bogu, nawet gdyby to by³o sprzeczne z jak¹kolwiek
religi¹

13. Przynale¿no�æ do okre�lonego Ko�cio³a nie jest po-
trzebna do zbawienia, poniewa¿ wystarczy tylko do-
bra wola cz³owieka

14. Zjednoczenie siê wszystkich ludzi wierz¹cych w Boga
pozwoli skuteczniej walczyæ o pokój i sprawiedliwo�æ
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15. D¹¿enie do jedno�ci i zgody miêdzy wyznawcami ró¿-
nych religii doprowadzi do niebezpiecznych kompro-
misów, np. w dziedzinie moralno�ci

16. Wyznawcy ró¿nych religii powinni siê modliæ w jed-
nej �wi¹tyni

17. Mogê pój�æ na kompromis z wyznawcami innych reli-
gii, rezygnuj¹c nawet z g³ównych prawd mojej wiary

18. Mo¿na siê zbawiæ tylko w taki sposób, jaki podaje moja
religia

19. Nale¿y szanowaæ ludzi innego wyznania tak samo jak
swoich wyznawców

20. Mimo i¿ uwa¿am, ¿e wyznawcy innych religii s¹ w b³ê-
dzie w pojmowaniu Boga, aprobujê ich wierzenia

21. Cz³owiek innego wyznania te¿ posiada czê�æ prawdy
o Bogu, tylko inn¹, której byæ mo¿e my nie posiadamy

22. Prawdziwe szczê�cie ludzi to nie zjednoczenie siê ró¿-
nych wyznawców, lecz w ogóle zniesienie religii

23. Pod pozorem pomocy wyznawcy innych religii staraj¹
siê nawracaæ na swoj¹ wiarê

24. Dialog z wyznawcami innych religii mo¿e doprowadziæ
do podporz¹dkowania siê im i utraty w³asnej wiary

25. Z lud�mi innej wiary nale¿y siê dzieliæ swoim do�wiad-
czeniem w poznawaniu Boga i korzystaæ z tego rodza-
ju do�wiadczeñ od nich

26. Wiara jest spraw¹ czysto prywatn¹, osobist¹ ka¿dego
cz³owieka, której przedmiot on sam sobie ustanawia

27. Nale¿y akceptowaæ innowiercê w ca³ej jego odmien-
no�ci, czyli takim, jakim on jest

28. Wierz¹cy powinni wyra¿aæ sw¹ wiarê w jednakowej,
wspólnej dla wszystkich formule s³ownej

29. Wszyscy wierz¹cy powinni przyj¹æ jedn¹ prawdê o Bo-
gu jako przedmiot swej wiary, ale mog¹ ró¿niæ siê
w sposobach jej wyra¿ania

30. Dogmaty ka¿dej wiary s¹ zmienne i mo¿na je modyfi-
kowaæ na ka¿dym etapie rozwoju cywilizacyjnego

31. Prawdy dotycz¹ce Boga winny stanowiæ jeden nie-
zmienny system logicznie powi¹zanych ze sob¹ zdañ

32. Dogmaty powinny dotyczyæ tylko podstawowych
prawd wiary, a w wyznawaniu pozosta³ych mog¹ ist-
nieæ ró¿nice

33. Prawdy wiary mog¹ byæ dostosowywane do tradycji danej
spo³eczno�ci i subiektywnych odczuæ ludzi wierz¹cych
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34. Nale¿y zachowaæ niezmienny, jednakowy dla wszyst-
kich sposób przekazywania prawd o Bogu

35. Przekazywanie niezmiennych prawd wiary powinno
byæ dostosowywane do odmienno�ci kulturalnej da-
nej epoki

36. Do jedno�ci ludzi wyznaj¹cych ró¿ne religie mo¿na
doj�æ przez decentralizacjê w³adzy ko�cielnej i nieogra-
niczon¹ wolno�æ dzia³ania w sprawach wiary

37. Jedno�æ wszystkich wierz¹cych mo¿na osi¹gn¹æ przez
scentralizowan¹, absolutn¹ w³adzê duchown¹ i bez-
krytyczne pos³uszeñstwo wiernych

38. Wierz¹cym nale¿y daæ ca³kowit¹ wolno�æ i swobodê
w sprawowaniu liturgii

39. Nale¿y przyj¹æ ujednolicone i �ci�le sprecyzowane for-
my sprawowania wszystkich czynno�ci liturgicznych
mo¿liwie w jednym jêzyku, np. ³aciñskim

40. W sprawowaniu czynno�ci liturgicznych nale¿y zacho-
waæ jednolite formy przy mo¿liwo�ci dostosowywa-
nia sposobów wyra¿ania kultu do tradycji i kultury
danego narodu

41. Nale¿y nawracaæ innych na swoj¹ wiarê wszystkimi
mo¿liwymi sposobami, nawet si³¹

42. Wszystkie religie s¹ jednakowe, wiêc nie mo¿e byæ
podzia³u na prawdziw¹ i fa³szyw¹

Proszê wpisaæ lub podkre�liæ wybrane odpowiedzi:

a) Mam w rodzinie osobê innego wyznania.
b) Mój przyjaciel jest osob¹ innego wyznania.
c) Mam kolegê, znajomego, który wyznaje inn¹ religiê.
d) Okazjonalnie spotyka³em siê z przedstawicielami innych religii.
e) Uczestniczy³em w nabo¿eñstwie innego wyznania.
f) Informacje o innowiercach uzyska³em od duchownych mojego wyznania.
g) Informacje o innowiercach uzyska³em na lekcjach religii.
h) Moje informacje o innowiercach pochodz¹ ze �rodków masowego przekazu.
i) Inne �ród³a informacji o innowiercach:.......................................
j) Codziennie uczestniczê we mszy �w. lub innym nabo¿eñstwie.
k) Regularnie, co tydzieñ uczestniczê we mszy �w. (nabo¿eñstwie).
l) Sporadycznie, np. raz na kilka tygodni, miesiêcy, uczestniczê we mszy �w.

(nabo¿eñstwie).
m) Okazjonalnie uczestniczê we mszy �w. (nabo¿eñstwie), np. z okazji g³ównych

�wi¹t, �lubów, pogrzebów.
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n) W ogóle nie uczestniczê w ró¿nych formach sprawowania kultu religijnego.
o) W ka¿dej ¿yciowej sprawie zwracam siê w modlitwie do Boga.
p) Modlê siê regularnie, codziennie.
q) Modlê siê od czasu do czasu, sporadycznie.
r) Tylko w wyj¹tkowych chwilach zwracam siê w modlitwie do Boga.
s) Jestem cz³onkiem wspólnoty..............................., grupy modlitewnej, zespo³u

religijnego, np. chóru.
t) Czytam Pismo �w., inne ksi¹¿ki o tre�ci religijnej, prasê religijn¹ regularnie/

sporadycznie. Jak czêsto? ..............................
u) Korzystam z religijnych audycji radiowych, telewizyjnych, internetu. Jak

czêsto? ..........................
v) W ogóle nie jestem aktywny religijnie.

Z ni¿ej podanych kategorii wyznañ proszê o wybranie tych, które bêd¹ w³a-
�ciwe dla dokoñczenia nastêpuj¹cych zdañ:

1 � katolik, 2 � ewangelik, 3 � prawos³awny, 4 � ¿yd, 5 � muzu³manin,
6 � buddysta, 7 � ateista

Moim ma³¿onkiem móg³by byæ: .................................................................................
Moim przyjacielem móg³by byæ: ................................................................................
Móg³bym wspó³pracowaæ z:........................................................................................
W moim kraju mo¿e przebywaæ:..................................................................................
Nie chcê mieæ ¿adnych kontaktów z: ...........................................................................

Dane osobowe o respondencie (Proszê o uzupe³nienie lub podkre�lenie w³a�ci-
wej odpowiedzi).

a) P³eæ....................................
b) Wiek..................................
c) Stan cywilny......................
d) Liczba rodzeñstwa............
e) Wykszta³cenie: podstawowe, zawodowe, �rednie z matur¹, niepe³ne wy¿sze,

wy¿sze magisterskie
f) Zawód wyuczony.................................................................................................

Zawód wykonywany...........................................................................................
g) Pochodzenie spo³eczne: robotnicze, ch³opskie, inteligenckie, rzemie�lnicze
h) Miejsce zamieszkania: miasto powy¿ej 100 tys., ma³e miasto, wie� z gmin¹,

ma³a wie�
i) Moj¹ religi¹ jest....................................
j) Wierzê w Boga bez religii.
k) Jestem ateist¹.

Szczepan Skrzypiec


