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Wiara bez przynależności czy przynależność bez wiary?
Grace Davie i Steve Bruce o przemianach religijności.
Believing without Belonging czy Belonging without Believing?

Większość osób styka się na co dzień z religią; jako aktywni wyznawcy, uczestnicy
rodzinnych uroczystości, czy w końcu bierni obserwatorzy życia społecznego. Spostrzeżenie to, wydaje się tyleż trywialne, ile zastanawiające. W końcu przecież nie żyjemy w średniowieczu, wiadomo, że Ziemia krąży wokół Słońca, mamy teleskopy,
przez które ani nieba, ani piekła nikomu nie udało się dostrzec. Pomimo tego religia
i stosunek do niej nadal pozostają bogatym źródłem problemów badawczych dla religioznawców, socjologów, antropologów społecznych czy badaczy kultury.
Niezależnie od naszych osobistych poglądów na kwestie religijne, bezsprzeczny
wydaje się fakt, iż mamy dziś do czynienia z niezwykle interesującymi przemianami
religii i jej roli w życiu społecznym. Nic więc dziwnego, że powstaje wiele różnych
koncepcji teoretycznych, które starają się opisać zachodzące przemiany (por. prace
m.in. Bergera, Hervieu-Léger, Casanovy, Bruce’a, Davie, Luckmanna). Chciałbym
skupić się na dwóch propozycjach ujęcia zmieniającej się rzeczywistości, które powstały na gruncie brytyjskiej socjologii religii. Będą to koncepcje Grace Davie (2000a,
2000b, 2000c, 2002, 2004, 2006) i Steve’a Bruce’a (1993, 2003, 2005, 2006a, 2006b,
2006c). Pomimo, że oboje starają się opisać przemiany życia religijnego w społeczeństwie brytyjskim oraz innych społeczeństwach Zachodu, to jednak poglądy tej dwójki
naukowców zasadniczo się od siebie różnią. Dlatego też proponuję zająć się podstawowymi założeniami koncepcji Davie i Bruce’a oraz zastanowić się, czy pewne ich
elementy można by zastosować do analizy zjawiska religijności we współczesnej Polsce. Moim celem nie będzie tu szczegółowe omawianie ich prac, a jedynie przedstawienie kilku wybranych tez, które wydają się istotne w myśli obojga uczonych.

Wiara bez przynależności
W czasie swej wieloletniej pracy naukowej i badawczej w Wielkiej Brytanii, Skandynawii i Stanach Zjednoczonych, Davie zwróciła uwagę na zmianę, jaka dokonuje się
w podejściu ludzi do religii. Według niej, we współczesnym społeczeństwie zachodnim
nie mamy do czynienia z zanikiem pierwiastka duchowego. Zgodnie z jej założeniami
w społeczeństwie niezmiennie istnieje pewien element duchowości, choć zmienia się
sposób jego manifestacji – religijność. Davie nie przeczy słabnięciu wpływu starych
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instytucji religijnych na życie społeczne w państwach Zachodu – trudno tu sprzeczać
się z wynikami licznych badań, choćby tych prowadzonych przez nią samą (2000c:
30). Jednak to jej zdaniem nie oznacza, że większość ludzi porzuca wierzenia religijne
lub przyjmuje postawę ambiwalentną. Twierdzi ona, że spadek przynależności do kościołów i grup wyznaniowych jest dowodem na spadek udziału w sformalizowanych
instytucjach religijnych, a nie na zanik wiary. Co więcej, Davie podkreśla, że wspomniane zjawisko jest tylko jednym z wielu sposobów, w jaki objawia się powszechna
dziś tendencja do unikania zrzeszania się. Mamy więc do czynienia z występowaniem
szerokiego trendu, który na poziomie religii manifestuje się spadkiem członkostwa
w Kościołach i innych instytucjach religijnych (Davie, 2002). Bazując na tym spostrzeżeniu, Davie stworzyła pojęcie believing without belonging, zgodnie z którym
ludzie nadal wierzą, ale nie wpisują swej wiary w jakiekolwiek ramy instytucjonalne
– „wierzą, ale nie przynależą”. Dla Davie religia nie jest ściśle powiązana z aspektem
instytucjonalnym, stąd możliwe jest mówienie o religijności bez udziału w instytucji
religijnej. Przyjmując taką perspektywę, można mówić o sytuacji, w której zmniejsza
się znacząco udział w praktykach religijnych, a wiara coraz bardziej oddala się od
chrześcijańskiej ortodoksji, ale nie zanika (Davie, 2000a: 116). Davie proponuje poszerzenie definicji religii, tak by obejmowała ona pytania dotyczące sensu życia, przyszłości planety czy odpowiedzialności za bliźniego i środowisko naturalne (Voas, Crockett,
2005: 12), co tym bardziej umożliwia przyjęcie koncepcji believing without belonging
(por. Luckmann, 2006).
Davie twierdzi, że poczynione obserwacje pozwalają jej wątpić w prawdziwość tezy głoszącej ścisły związek pomiędzy nowoczesnością i sekularyzacją. Pisze, iż rzeczywiście taki związek wystąpił na pewnym etapie rozwoju religijnego Europy, ale nie
można tej zależności traktować jako pewnik dla czasów późniejszych, ani tym bardziej
jako model dla reszty świata (Davie 2000b: 1, 26). Jej zdaniem, spadek znaczenia religii w życiu społecznym nie jest konieczną konsekwencją modernizacji i rozwoju ekonomicznego – przykład USA jest tu tylko jednym z wielu, które można przytoczyć
(Davie, 2000c: 26). Według niej, nie jest pewne, czy trend sekularyzacyjny będzie się
nadal utrzymywał w Europie, a przyszłość religii trudno przewidzieć (Davie, 2006).

Rynek tradycji religijnych
Istotnym zjawiskiem, które daje się zauważyć we współczesnych społeczeństwach
zachodnich, jest słabnięcie wpływów instytucji religijnych (przejawiające się w utracie
możliwości sprawowania kontroli społecznej nad wiernymi przez te instytucje). Jednocześnie mamy do czynienia z sytuacją pojawiania się alternatywnych form religijności,
które w świetle koncepcji Davie mogą być uznane za dowody ciągłego istnienia potrzeby sacrum – Davie wskazuje tu na New Age oraz tradycje religijne przyniesione do
Europy przez imigrantów lub podróżników (2004: 78–79). Obecność alternatywnych
form życia religijnego tworzy swoisty rynek tradycji religijnych. Zdaniem Davie,
w dobie ponowoczesności religia nie jest już nikomu narzucana ani dziedziczona. Podobnie jak inne idee, religia staje się przedmiotem konsumpcji. Każdy może wybrać
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odpowiadającą mu tradycję religijną oraz poświęcić się jej w granicach, które tylko on
wyznacza (Davie, 2004: 76, 78–80; por. Bruce, 1993). Wzrost liczby chrztów i bierzmowań przyjmowanych przez osoby dorosłe, przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby tych sakramentów, zdaje się potwierdzać tę tezę (Davie, 2004: 79). Swobodny wybór tradycji religijnej przez jednostkę spośród wielu ofert jest powszechnym zjawiskiem w zachodnich społeczeństwach. Przyjmując takie założenie, można stwierdzić,
że przetrwają te instytucje, których oferta religijna będzie chętnie wybierana przez
„konsumentów” – co w konsekwencji będzie zapewniało nowych członków, a przez to
ciągłość trwania Kościoła czy grupy wyznaniowej.
Trudno jest przenieść te spostrzeżenia Davie na grunt polski. W naszym kraju
w większości przypadków mamy nadal do czynienia z dziedziczeniem religii. Ciągłość
trwania instytucji religijnych jest wciąż zapewniana w dużym stopniu poprzez dziedziczenie tradycji religijnej po starszym pokoleniu, a nie poprzez wybór dokonywany
przez jednostkę. Nawet jeśli pojawia się możliwość wyboru tradycji religijnej, liczba
ofert jest dość ograniczona w porównaniu z krajami zachodnimi.

Sytuacje kryzysowe i żałoba narodowa
Jedną z okoliczności, w których postawa believing without belonging manifestuje się
szczególnie wyraźnie, są momenty trudne dla społeczeństwa. W najnowszej historii
Wielkiej Brytanii znaleźć można co najmniej kilka wydarzeń, w wyniku których na
jakiś czas Kościoły na nowo zapełniły się wiernymi, a instytucje religijne na chwilę
stały się potrzebne dużej części społeczeństwa. Wśród przypominanych przez Davie
wydarzeń jest śmierć 95 kibiców na stadionie w Sheffield w 1989 roku, strzelanina
w szkole w szkockim Dunblane w 1996 roku, w wyniku której straciło życie 16 dzieci
i nauczyciel, czy w końcu śmierć księżnej Diany w sierpniu 1997 roku, która odbiła się
szerokim echem nie tylko na Wyspach Brytyjskich (2000a). Na każdą z tych tragedii
społeczeństwo brytyjskie zareagowało nagłym, choć, jak się potem okazało, krótkotrwałym zwrotem w stronę religii. Wiele uroczystości żałobnych, zarówno tych oficjalnych, jak i aranżowanych spontanicznie, odwoływało się do religii. Nie oznaczało to
oczywiście powrotu znacznej części brytyjskiego społeczeństwa do chrześcijańskiej
ortodoksji. Było wręcz przeciwnie – masowe reakcje na tragiczne wydarzenia odznaczały się wysokim stopniem heterodoksji i jedynie bardzo ogólnymi odwołaniami do
symboliki chrześcijańskiej (Davie, 2000a: 117–120). W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy wydarzenia w Polsce po śmierci Jana Pawła II należą do tej samej kategorii, co
opisane przez Davie ogólnonarodowe tragedie? Liczne zbiorowe zachowania będące
wyrazem żałoby po śmierci papieża Polaka, takie jak „białe marsze”, przyciągające
miliony „msze papieskie”, „msze pojednania kibiców” na stadionach, były niewątpliwie inspirowane atmosferą chwili i odwoływały się do religii, choć z punktu widzenia
społeczeństwa ich cel nie był religijny. Mamy tu do czynienia z przypadkiem, gdy odwoływanie się do religii pełni rolę powszechnie akceptowanego sposobu przeżywania
żałoby, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej (Davie, 2000a: 117). Jeśli przyjmiemy taką interpretację wydarzeń, które obserwowaliśmy w Polsce rok temu, to ana-
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logia do procesów opisywanych przez Davie jest oczywista. Można więc przyjąć, że to,
co na pierwszy rzut oka wyglądało na nagły wybuch religijności w społeczeństwie
polskim, w rzeczywistości było uwarunkowanym społecznie i kulturowo sposobem
kanalizowania żałoby. Jednym z dowodów potwierdzających tę tezę jest fakt krótkotrwałości tego zwrotu w kierunku religii. Bardzo wyraźnie widać było wiosną 2005
roku, że im dalej od daty śmierci Jana Pawła II, tym bardziej malała owa „religijność
ulicy” – nikogo nie powinny więc dziwić np. burdy pseudokibiców po miesiącu czy
dwóch od „mszy pojednania”.

Śmierć Boga i religii
Odmienną interpretację przemian religijności we współczesnych społeczeństwach zachodnich proponuje Steve Bruce. Nie zgadza się on z przyjętą przez Davie definicją
religii, twierdząc, że element praktyki jest tutaj konstytutywny. Jeśli przyjmiemy to
założenie, okaże się, że cała koncepcja believing without belonging nie ma większego
sensu, gdyż niezwykle trudno jest mówić o religii bez istotnego jej aspektu, jakim jest
udział w praktykach religijnych. Bruce stoi na stanowisku, że większość obserwacji
„utajonych form religijnych” („niezorganizowanej religii”) wynika ze stosowania nieprecyzyjnych narzędzi badawczych (źle ułożone pytania kwestionariuszowe, złe kodowanie) lub błędów w interpretacji danych (2003: 186–187). Sprzeciwia się on stosowanej przez Davie szerokiej definicji religii – jego zdaniem rozmywa ona obraz fenomenu, który należy badać (Voas, Crockett, 2005: 13). Przyjęte przez niego
rozumienie religii mieści w sobie wierzenia, zachowania i instytucje (Bruce, 2003: 2).
Co prawda, te trzy czynniki nie muszą występować równocześnie, jednak – jak sam
mówi – trudno jest sobie wyobrazić wierzenia bez zewnętrznej manifestacji w postaci
zachowań (Bruce, 2006c).
Bruce twierdzi, że nie stworzył żadnej teorii, a jedynie stara się opisać obserwowaną rzeczywistość za pomocą kilku spostrzeżeń (2006b). W jego myśli można jednak
wyodrębnić parę istotnych wątków, które układają się w większą całość. Utrzymuje on,
zupełnie inaczej niż Davie, że we współczesnym społeczeństwie zachodnim potrzeba
sacrum zanika – można tu wspomnieć tytuł najsłynniejszej książki Bruce’a God is
Dead: Secularization in the West (2003). Jego zadaniem, za obecny dziś w Wielkiej
Brytanii kryzys religii odpowiada relatywizm, umożliwiający zrównanie twierdzeń
religijnych ze świeckimi. Przez taki zabieg tezy o charakterze religijnym można kwestionować tak samo jak tezy świeckie – religia jest traktowana jak ideologia. Możliwe
jest głoszenie poglądu, że wszystkie ideologie czy religie są równie prawdziwe, ale
także, że wszystkie są równie fałszywe (Campbell, 2002). Bruce uważa, iż socjolog nie
może przyjmować, powszechnego w wiedzy potocznej, przekonania o braku możliwości pogodzenia religii ze współczesną nauką i upatrywać w tym przyczyn kryzysu.
Choć wzrost poziomu racjonalności w życiu społecznym podał w wątpliwość część
twierdzeń religijnych, to jednak nieracjonalna wiara nie tyle nie wytrzymuje dziś „konkurencji” z racjonalnymi świeckimi poglądami, co zrównania z nimi. W ujęciu Bruce’a
sekularyzacja nie jest antyreligijnością, a połączeniem indywidualizmu (nikt nie mówi,
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w co należy wierzyć, spadek znaczenia wspólnoty) z różnorodnością (zrównaniem
wszystkich religii-ideologii) (por. Bruce, 2003: 4–45).
Trudno tu znaleźć podobieństwo z sytuacją, jaką mamy w Polsce, gdyż pluralizm
światopoglądowy jest w naszym kraju wciąż dość ograniczony. Świadczyć może o tym
na przykład ogromna dysproporcja pomiędzy Kościołem katolickim a innymi wyznaniami lub chociażby fakt nauczania religii w szkołach niemal wyłącznie w jej rzymskokatolickiej wersji. Wyraźne ograniczenie pluralizmu światopoglądowego skutkuje
czasem utożsamieniem kategorii „wierzący” i „katolik”, nawet w niektórych badaniach
socjologicznych (Nosowski, 2003).

Znikające kościoły
Podobnie jak Davie, Bruce również wskazuje na obserwowaną współcześnie słabość
instytucji religijnych. Spekuluje nawet, że około roku 2031 Kościół metodystów zupełnie przestanie istnieć, a Kościół anglikański stanie się zwykłą organizacją zrzeszającą dobrowolnych członków i posiadającą wiele zabytkowych budynków (Campbell,
2002). Nowe formy duchowości, takie jak New Age, zostały zauważone przez Bruce’a,
jednak, jego zdaniem, nie są one nową formą religii, a raczej przejawem wciąż istniejącego zainteresowania duchowością. Jest to jedynie zainteresowanie jednostek, nie ma
więc żadnych szans na stworzenie z New Age powszechnej, spójnej religii (Yee, 2002).
Niezależnie od tych rozważań, wzrost udziału w nowych ruchach religijnych w żaden
sposób nie równoważy spadku udziału w starych instytucjach (Bruce, 2006a: 7). Być
może rozwój nowych ruchów religijnych jest działaniem o przeciwnym kierunku co sekularyzacja, jednak nie jest na tyle silną i trwałą tendencją, aby istotnie zakłócać proces
sekularyzacji w zachodnim społeczeństwie. Zdaniem Bruce’a, nie ma żadnych przesłanek pozwalających twierdzić, że proces sekularyzacji jest odwracalny (Yee, 2002).
Podkreślić należy fakt, że pomimo prowadzenia rozważań dotyczących zanikania
pewnych instytucji religijnych, Bruce nie idzie tak daleko, by twierdzić, iż religia
w ogóle przestanie istnieć – przetrwa, ale nie będzie miała żadnego realnego wpływu
na życie społeczne (2003: 41). Nie można twierdzić, że zwieńczeniem procesów sekularyzacji będzie powszechny ateizm. Raczej będziemy mieli do czynienia z powszechną obojętnością na kwestie religijne (Bruce, 2003: 42).

Przynależność bez wiary
W odniesieniu do koncepcji Davie believing without belonging, Bruce podkreśla, że
spadek intensywności jest obserwowany zarówno w sferze przynależności, jak i wierzeń (Bruce, 2006a). Więcej, skłania się ku twierdzeniu, iż poziom wiary spada szybciej niż deklarowany udział w instytucjach religijnych (Bruce, 2005). Stanowi to odwrócenie tezy Davie, a więc belonging without believing – „przynależność bez wiary”.
Tezę tę potwierdzają niektóre ustalenia spisu powszechnego, jaki został przeprowadzo-
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ny w Wielkiej Brytanii w 2001 roku. W badaniu tym na obszarze Anglii 72% respondentów uznało się za chrześcijan, choć zupełnie nie ma to odzwierciedlenia w udziale
w praktykach religijnych – by to stwierdzić, nie trzeba szukać statystyk, wystarczy,
będąc w Anglii, przejść się na niedzielne nabożeństwo. Co ciekawe, więcej osób zadeklarowało związek z chrześcijaństwem w Anglii niż w Szkocji (choć udział w praktykach religijnych jest tam większy) (Bruce, 2005: 14). Bruce znajduje co najmniej dwa
możliwe wytłumaczenia tak wysokiego w Anglii poziomu identyfikacji z chrześcijaństwem, niełączącej się z udziałem w praktykach religijnych. Po pierwsze, Anglia ma
większy niż Szkocja udział nie-chrześcijan w populacji (głównie emigrantów). W sytuacji pojawiających się napięć na tle etnicznym Anglicy mają więcej powodów, by potraktować przynależność religijną jako element kształtowania tożsamości narodowej
i aby podkreślać swoje pochodzenie poprzez deklarowanie związków z chrześcijaństwem (Bruce, 2005: 15). Po drugie, w zastosowanym w Anglii kwestionariuszu (inaczej niż było to w Szkocji) pytania dotyczące religii następowały bezpośrednio po pytaniach o pochodzenie etniczne, co mogło wpływać na odpowiedzi respondentów
(Bruce, 2005: 14–16).
Interesująca w odniesieniu do Polski wydaje się idea potraktowania przynależności
do określonej religii jako elementu autoidentyfikacji, konstrukcji tożsamości narodowej. Tak jak w Anglii zadeklarowanie związku z chrześcijaństwem może służyć odróżnieniu się od hinduskich czy muzułmańskich imigrantów, tak w Polsce deklaracja
związku z Kościołem katolickim może służyć odróżnieniu się od „komunistów”, „masonów”, „liberałów” i tym podobnych – byłoby to podkreślenie obecności „katolickiego głosu w naszych domach”, a nie świadectwo czynnego udziału w życiu Kościoła.
Autorytet, jakim Kościół katolicki cieszy się w Polsce, jest powszechnie wykorzystywany w celach politycznych, a hasła nawiązujące do religii są elementami każdej kampanii wyborczej. Przyjmując tę optykę, zauważamy, że mamy w Polsce do czynienia
z wyraźną obecnością religii, która jest wykorzystywana do celów zupełnie niereligijnych. Potwierdza to refleksję Bruce’a, że tendencja sekularyzacyjna nie jest tak wyraźna tam, gdzie religia została powiązana z etnicznością lub nacjonalizmem (1995: 520,
2003: 30; Yee, 2002; por. Mach, 2000).
Zarówno koncepcje Davie, jak i Bruce’a zdają się trafnie opisywać jedynie część
przemian, które zachodzą w religijności współczesnego społeczeństwa brytyjskiego. Nie
jest nowym spostrzeżenie, że zawsze pozostaje pewna sfera, która umyka uwadze twórców nawet najbardziej złożonych teorii. Elementy składające się na religijność społeczeństwa brytyjskiego wymagają ciągłych badań, a rzeczywisty kierunek obserwowanych tendencji możemy poznać dopiero w przyszłości. Szczególnie ciekawym polem
dalszych dociekań mogą być relacje zachodzące między deklarowaną wiarą a aktywnością religijną oraz ich konsekwencje dla instytucji religijnych (Davie, 2000c: 30). Konieczność dalszej pracy naukowej nie świadczy w żadnym wypadku o małej wadze spostrzeżeń Davie czy Bruce’a. Fragmenty obu koncepcji mogą być wykorzystywane do
analizy przemian zachodzących w społeczeństwie polskim, jednak należy traktować je
raczej jako inspirację, a nie sztywny szablon. Próbując stosować brytyjskie koncepcje do
analizy polskiej rzeczywistości, musimy pamiętać o uwarunkowaniach historycznych
i kulturowych, które znacząco różnią społeczeństwa polskie i brytyjskie.

Wiara bez przynależności czy przynależność bez wiary? Grace Davie i Steve Bruce o przemianach...
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Postscriptum
Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule niniejszego artykułu, pozwoliłem sobie zapytać Davie i Bruce’a, na ile różnice pomiędzy ich teoriami, które
starałem się w skrótowej formie tutaj zaprezentować, wynikają z różnego definiowania
przez nich kluczowego pojęcia religii. Na odpowiedź nie musiałem długo czekać.
Oboje przyznali, że częściowo różnice wynikają z faktu, że Davie jest skłonna stosować nieco szerszą definicję religii, niż ta, na którą zgadza się Bruce. Zastrzegli jednak,
iż kwestii różnic nie można sprowadzić jedynie do sporu o sposób definiowania
(Davie, 2006; Bruce, 2006c).

