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Prywatyzacja religii a pokolenie JPII

Wprowadzenie

Z badań nad religią i religijnością Polaków wynika, iż od 1989 roku coraz bardziej
widoczne są procesy sekularyzacji i prywatyzacji religii w Polsce (Borowik, 1997).
Zdaniem Ireny Borowik (1997: 103),

„prywatyzacja (religii) wyraża się m.in. w tym, że młode pokolenia socjalizowne do oficjalnego
modelu religii, zaczynają zdawać sobie sprawę z nieprzystawalności treści religijnych do ich życia”.

Na podstawie obserwacji takich wydarzeń, jak masowy udział ludzi młodych
w czuwaniach, mszach i marszach związanych z chorobą i śmiercią papieża Jana Paw-
ła II w kwietniu 2005 roku, można by wnioskować, iż religia stanowi wciąż istotny
element życia społecznego. Czy rzeczywiście tak jest?

Co ta publiczna, masowa manifestacja „uczuć religijnych” w szczególności mło-
dych Polaków mówi o sytuacji religii w Polsce? Czy można, tak jak chcą niektórzy
dziennikarze, publicyści, mówić o formowaniu się pokolenia pontyfikatu Jana Pawła II
– pokolenia JPII1? Czy jest to pokolenie, którego system wartości świadczy o wzmoc-
nieniu religii i pozycji Kościoła w Polsce, czy wręcz przeciwnie potwierdza proces
prywatyzacji religii?

Wśród socjologów nie ma zgody co do tego, czy pokolenie JPII istnieje, czy też
może jest in statu nascendi. Znaczna część badaczy tego fenomenu stwierdza, iż tzw.
pokolenie JPII jest bardziej tworem medialnym niż realnym bytem (Ruszkowski i in.,
2006). Aczkolwiek – jak twierdzi Marcin Zarzecki – nie można wykluczyć, iż wśród
osób młodych deklarujących się jako osoby głęboko wierzące powstaje lub w wyniku
śmierci papieża ukształtowała się wspólnota przekonań, którą można by określać mia-
nem pokolenia JPII (Zarzecki, 2006).

Nie ma też zgody co do tego, czym jest współcześnie pokolenie. Co więcej – jak
twierdzi Anna Radiukiewicz (2006) – sama definicja „pokolenia” stwarza wiele dyle-
matów. Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy nie jest jednak istotna i bardzo
złożona kwestia ontologii i epistemologii pokolenia, a jedynie próba poznania opinii,
a także czynników, które sprawiają, ze dana zbiorowość, wbrew naukowym dysputom,
utożsamia się z pokoleniem JPII. Stąd też w pracy spróbuję – na podstawie analizy
                                                          

1 Pierwsze wzmianki na temat pokolenia JPII pojawiły się w zachodnich mediach, relacjonujących ma-
sowe spotkania Jana Pawła II z młodzieżą, podczas których powstało wzorowane na aplauzie kierowanym
do gwiazd popkultury hasło: „Dżej-pi-tu, łi-laf-ju”, w K. Podemski (2006) „Pięknie przeżywana narodowa
żałoba”, [w:] P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel (red.) (2006) JP II – pokolenie czy mozaika wartości?,
Zysk i Sk-a, Poznań, s. 230.
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zawartości treści – po pierwsze odpowiedzieć na pytanie, jak definiuje się interne-
towa społeczność pokolenia JPII. Po drugie, zbadam, czy wartości i poglądy, do
jakich odwołują się członkowie pokolenia JPII w swoich wypowiedziach, mogą
świadczyć o prywatyzacji religii, przez którą rozumiem traktowanie religii jak jednej
z ofert rynkowych, niejednolity system odniesienia oraz kierowanie się w życiu zasadą
sumienia.

Jak już wspomniałam, z przeprowadzonych do tej pory badań wynika, iż pokolenia
JPII należy szukać w wąskim gronie osób wierzących, silnie związanych z działalno-
ścią Kościoła (Radiukiewicz, 2006: 201). Łatwy, a przede wszystkim tani dostęp do
osób działających w stowarzyszeniach i ruchach przykościelnych, identyfikujących się
z pokoleniem JPII, zapewnia internet. Dlatego też w pracy odwołam się do analizy
zawartości wypowiedzi, zamieszczonych na forach dyskusyjnych, których nazwa na-
wiązuje do pokolenia JPII, zakładając, że ich uczestnicy to osoby wierzące, związane
z Kościołem katolickim2.

Praca składa się z czterech części. W pierwszej z nich przedstawię wyniki badań
nad pokoleniem JPII, następnie dokonam analizy zawartości forów internetowych
i przedstawię autodefinicje internetowego pokolenia JPII. W trzeciej części pracy za-
prezentuję teorie prywatyzacji Thomasa Luckmanna, w ostatniej natomiast spróbuje
odpowiedzieć na pytanie, czy internetowe pokolenie JPII potwierdza występowanie
procesów prywatyzacji religii w Polsce.

Pokolenie JPII – metafora tęsknoty

Badania wpływu pontyfikatu Jana Pawła II na kształtowanie się lub istnienie pokolenia
JPII wpisują się w nurt tzw. gorącej socjologii, mającej na celu poznanie wydarzeń
społecznie istotnych, aczkolwiek, ze względu na spontaniczny i nieprzewidywalny
charakter, trudno uchwytnych (Ruszkowski i in., 2006: 7). W literaturze przedmiotu
pokolenie JPII definiuje się najczęściej w znaczeniu szerokim – jako grupę osób po-
między 16. a 24. rokiem życia (Zdaniewicz, Zaręba, 2005: 301) lub w znaczeniu wą-
skim – jako grupę ludzi, którzy przyznają, iż Jan Paweł II wywarł znaczący wpływ na
ich życie3, czy też – jak uczynił to zespół socjologów Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie – jako „(…) wzrastanie badanej zbiorowości responden-
tów w okresie pontyfikatu Jana Pawła II oraz akceptacja papieskiego nauczania spo-
łecznego i moralno-religijnego” (Zarzecki, 2006: 113).

Z badań prowadzonych pod kierunkiem prof. Ruszkowskiego wynika, iż pokolenie
JPII jest raczej tworem medialnym, a jeśli nawet istnieją przesłanki, aby mówić o jego
istnieniu, to jest ono dopiero in statu nascendi:

                                                          
2 Założenie takie wydaje się o tyle zasadne, iż wszystkie ze stron założone są przez stowarzyszenia lub

ruchy religijne działające przy parafiach i diecezjach.
3 Taką definicję przyjęto w badaniach Pentoru w kwietniu 2005. Za: J. Głuszyński (2006) Polacy po

śmierci Jana Pawła II, [w:] P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel (red.) (2006) JPII – pokolenie czy mozaika
wartości, Zysk i Sk-a, Poznań, s. 30.
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„(…) pokolenie JPII jest swoistą metaforą odzwierciedlającą tęsknoty Polaków wywołane
i uświadomione przez śmierć Ojca Świętego. Jest to tęsknota za własną czystością etyczną, za
chęcią bycia lepszym dla innych, za jednością ze społecznym otoczeniem, wreszcie tęsknota za
osobistym doświadczeniem sfery sacrum, która nagle wydała się możliwa do osiągnięcia” (Rusz-
kowski i in., 2006: 17).

Inaczej przedstawiają się wyniki badań pracowników naukowych Instytutu Socjo-
logii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Zarzecki, 2006: 109). Zdaniem
Marcina Zarzeckiego, studenci UKSW w większości akceptują papieskie nauczanie
i tworzą tym samym filar potencjalnej wspólnoty przekonań. Zarzecki uważa, iż śmierć
papieża i reakcje nią wywołane ukształtowały wśród młodzieży UKSW zespół oczeki-
wań – zbliżony do konserwatywnego – co do kształtu własnej zbiorowości i społeczeń-
stwa, co w przyszłości może ukonstytuować typ światopoglądu, który będzie miał
wpływ na etos pracy, zachowania rodzinne, codzienne relacje międzyludzkie (Zarzecki,
2006: 125–126). Wydaje się, iż znaczny wpływ na wynik badań nad pokoleniem JPII
ma dobór próby. Warto bowiem zauważyć, że procent studentów UKSW deklarujących
się jako osoby głęboko wierzące jest znacznie wyższy (20%) niż dla ogółu młodych
Polaków (5–6%) (Czaczkowska, 2005). Potwierdzeniem tej hipotezy mogą być także
wyniki badań Anny Radiukiewicz.

„Można zatem założyć, że »pokolenie JPII w sensie wąskim« powstaje wśród osób wierzą-
cych silnie związanych z Kościołem. Pozostali czerpią jedynie z tej kategorii pewne elementy,
tworząc niezwykle zróżnicowaną mozaikę pokoleniową” (Radiukiewicz, 2006: 201).

Biorąc pod uwagę wnioski z dotychczasowych badań, można oczekiwać, iż inter-
netowe pokolenie JPII tworzą osoby wierzące zaangażowane w działalność Kościoła
rzymskokatolickiego,

„których zespół oczekiwań, co do kształtu własnej zbiorowości i społeczeństwa, konstytuuje kon-
serwatywny typ światopoglądu, który ma wpływ na etos pracy, zachowania rodzinne, codzienne
relacje międzyludzkie” (Zarzecki, 2006: 125–126).

Czy rzeczywiście tak jest? W jaki sposób definiują swoją przynależność do pokole-
nia JPII uczestnicy diecezjalnych lub parafialnych forów internetowych pokolenia
JPII? Kwestie te są przedmiotem dalszej części pracy.

Internetowe pokolenie JPII – analiza zawartości forów internetowych

Poszukując odpowiedzi na pytanie o definicję terminu „pokolenie JPII”, przeanalizo-
wałam następujące strony internetowe: www.generationjp2.com/pl, www.thank-you-
-jp2.net, www.opoka.org.pl (strona Stowarzyszenia Pokolenie JPII), www.pokolenie-
-jp2.pl, www.jp2wielki.za.pl, www.jpii.com.pl, www.papiez.pl, www.siecmilosci.pl,
www.miedzynami.pl www.dzielo.pl (strona Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia),
www.jp2w.pl, www.wiara.pl. Z wyżej wymienionych stron poświęconych pokoleniu
JPII zanalizowałam tylko te fora dyskusyjne, które poruszały tematykę zgodną
z przedmiotem pracy. A mianowicie: „Kim jest dla Ciebie Jan Paweł II?”
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www.papiez.pl, „Co zmienił w Twoim życiu Jan Paweł II” www.wiara.pl, „Pokolenie
JPII?” www.dzielo.pl, „Czy istnieje pokolenie JPII?” www.siecmilosci.pl.

Analizując zgromadzony materiał – na który składa się 81 wypowiedzi – szukałam
po pierwsze deklaracji pokoleniowej („należę do pokolenia JPII”, „ja jako pokolenie
JPII”, „my z pokolenia JPII” itp.), a następnie znaczeń przypisywanych owym
deklaracjom.

Z 81 analizowanych wypowiedzi jedynie w 63 można znaleźć bezpośrednią dekla-
rację przynależności do pokolenia JPII, dziewięć osób kwestionuje istnienie takiego
fenomenu, dziewięć pozostałych wypowiedzi nie zawiera bezpośredniej identyfika-
cji z pokoleniem JPII. Warto zauważyć, iż większość (9) spośród osób kwestionują-
cych istnienie fenomenu JPII odwołuje się do trudności związanych z przestrzeganiem
nauk głoszonych przez Jana Pawła II w zakresie planowania rodziny, aborcji lub badań
genetycznych.

Przynależność do pokolenia JPII w analizowanych 63 wypowiedziach nie jest ro-
zumiana jednoznacznie. Dla największej liczby osób (44) oznacza chęć naśladowania
Chrystusa, kierowanie się zasadą miłości Boga i bliźniego oraz solidarność z potrze-
bującymi.

„Nie jestem święta, narzucam kary dla swojego dziecka, złoszczę się, jestem leniwa… ale sta-
ram się trwać przy tej trudnej ścieżce, którą wyznaczył mi Chrystus”.

„Należę do pokolenia JPII, dlatego że papież jasno i przejrzyście szedł za Chrystusem, a ja
chcę być w Jego Ekipie (…)”.

„Nauczał, aby kochać i szanować ludzi. Nie przez nienawiść i egoizm, tylko miłość, brater-
stwo i przebaczenie (…). Najukochańszy Ojcze Święty nigdy nie zawiedziemy Cię!!!”.

„Nauczył mnie stawiać na pierwszym miejscu bliźnich i ich potrzeby. Poświęcam im teraz
dużo więcej czasu”.

„Wierzyć z całego serca w Chrystusa i czuć wstawiennictwo naszego kochanego Ojca Świę-
tego”.

„Pokolenie JPII to pokolenie Jezusa Chrystusa (…)”.

„Droga do Jezusa jest pełna wyrzeczeń i cierpienia. To droga pokolenia JPII”.

Z analizowanego materiału wynika, iż wśród badanej grupy internautów dominują
osoby, które spośród wielu możliwych stylów życia wybierają ten oparty na naślado-
waniu Chrystusa i kierowaniu się zasadą miłości Boga i bliźniego. Naśladowanie
Chrystusa oznacza dla badanych przede wszystkim nastawienie na potrzeby drugiego
człowieka (pomoc innym, szacunek dla innych, przebaczenie). Internauci nie odnoszą
się w swych wypowiedziach do tak kontrowersyjnych kwestii moralno-społecznych,
jak eutanazja czy aborcja. Ich stosunek do antykoncepcji czy badań genetycznych jest
jednak znacznie bardziej liberalny niż oficjalne stanowisko Kościoła. Internetowe po-
kolenie JPII ma również ambiwalentny stosunek do grzechu, czy ogólniej mówiąc,
praktyk religijnych (np. zakaz seksu przedmałżeńskiego), jak zostanie to pokazane
w dalszej części pracy dotyczącej prywatyzacji religii.

Powstaje jednak pytanie, dlaczego spośród wielu elementów nauczania Jana
Pawła II internetowe pokolenie JPII utożsamia się z zasadą miłości Boga i bliźniego?
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Jeśli popatrzymy na wyniki badań Wojciecha Świątkiewicza, wybór tego przesłania
z nauczania Jana Pawła II nie wydaje się zaskakujący. A wręcz przeciwnie. Jak wynika
z badań, najważniejszym obowiązkiem katolika, zdaniem znacznej większości mło-
dzieży warszawskiej, jest miłość Boga i bliźniego (67%). Zasada miłości jest zdecy-
dowanie najczęściej deklarowana wśród systematycznie praktykujących (78%) i głębo-
ko wierzących (74%). Wśród osób niewierzących jest ona wskazywana jedynie przez
1/5 respondentów (Świątkiewicz, 2005: 130–133). Posłuszeństwo Kościołowi i prakty-
ki religijne natomiast stanowią najważniejszą zasadę w życiu jedynie niecałego pro-
centa osób deklarujących się jako głęboko wierzące. Jak pisze Wojciech Świątkiewicz:

„Zasada miłości i zasada sumienia to dwie najważniejsze – uznawane przez młodzież – reguły
życia społecznego rządzące jego codziennością. Są wyrazem indywidualnego i subiektywnego
doświadczenia oraz wyboru, formułowania ocen i ich uzasadnień” (Świątkiewicz, 2005: 139).

Wyrazem subiektywnego doświadczenia pontyfikatu Jana Pawła II jest także forma
wypowiedzi dotyczących papieża: „Najukochańszy Ojcze Święty nigdy nie zawie-
dziemy Cię!!!”. Zaangażowana postawa wobec papieża jest jeszcze bardziej widoczna
w wypowiedziach osób, które tworzą kolejną grupę.

Dla 15 spośród badanych 63 osób przynależność do pokolenia JPII oznacza miłość
do papieża Polaka i pamięć o nim.

„Pamięć po Janie Pawle będzie cały czas w nas i on będzie żył cały czas (…)”.

„Jestem Jego pokoleniem, nie pozwolę zapomnieć o Naszym Kochanym Ojcu Świętym (…)”.

„Kocham go i on żyje w moim sercu (…)”.

„Był pewnym siebie przywódcą Kościoła, a jednocześnie serdecznym ojcem (…). Nigdy go
nie zapomnę, bo jestem jego pokoleniem”.

Drugą, pod względem liczebności grupę internautów stanowią osoby, dla których
Jan Paweł II jest bliską, zasługującą na pamięć osobą. Ta część analizowanych wypo-
wiedzi nie zawiera konkretnych odniesień do nauk papieża czy dogmatów kościelnych,
dlatego też trudno określić, na ile trwały może być to stosunek, i co może bardziej
istotne, czy może wpływać na poglądy, opinie, styl życia lub uznawane wartości.
W związku z tym, iż subiektywne odczucia dominują nad opiniami, wydaje się, iż wy-
powiedzi te można potraktować raczej jako komentarze wygłaszane na gorąco, pod
wpływem chwilowych odczuć, a nie jako wyważone opinie i analizy. Dlatego też po-
wstaje wątpliwość, czy w przypadku osób utożsamiających się z pokoleniem JPII ze
względu na kult wizerunku Jana Pawła II można mówić o pokoleniu w znaczeniu socjo-
logicznym. Emocjonalna i zaangażowana postawa wobec Jana Pawła II może być wyni-
kiem zjawiska, które, moim zdaniem, trafnie opisał Krzysztof Podemski (2006: 235):

„Dominujący tradycjonalistyczny system wartości deklarowanych wchłonął w siebie i za-
właszczył powierzchownie rozumiane tzw. nauczanie Jana Pawła II (…). Dokonała się asymilacja
spuścizny Jana Pawła II w ramach katolicyzmu w znacznej mierze nadal ludowego, wytworzył
się swoisty kult osoby, a nawet samego wizerunku Jana Pawła II”.

Najmniej osób, definiując pokolenie JPII, powołało się na uczestnictwo w wyda-
rzeniach związanych z pontyfikatem Jana Pawła II. Dla jednej z osób przynależność do
pokolenia JPII była tożsama z byciem prawdziwym Polakiem.
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„Pokolenie JPII to wspomnienie Jego pielgrzymek”.

„Kto nie uznaje pokolenia JPII, nie jest prawdziwym Polakiem (…)”.

Podsumowując, dla dominującej grupy osób przynależność do pokolenia JPII ozna-
cza kierowanie się zasadą miłości Boga i bliźniego. Wielce prawdopodobne jest jed-
nak, iż zasada ta nie jest równoznaczna z akceptacją sprzeciwu papieża wobec eutana-
zji czy aborcji, na co wskazywałby bardzo liberalny stosunek internautów do grzechu
jako takiego, praktyk religijnych, badań genetycznych oraz antykoncepcji. Tak więc
nie można powiedzieć, iż internetowe pokolenie JPII tworzą osoby, których zespół
oczekiwań co do kształtu własnej zbiorowości i społeczeństwa konstytuuje konserwa-
tywny typ światopoglądu. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, iż są to osoby,
które chcą i próbują kierować się w życiu codziennym podstawowymi zasadami chrze-
ścijańskimi, takimi jak miłość bliźniego, przebaczenie, solidarność z potrzebującymi.
Wartości te z pewnością mogą wpływać na etos pracy, zachowania rodzinne, codzienne
relacje międzyludzkie, ale nie przekładają się na negatywny stosunek do antykoncepcji,
badań genetycznych, liberalizacji życia obyczajowego – co znajduje potwierdzenie
w dalszej części pracy.

Tworzenie się pokolenia wokół wspomnianych elementów, a mianowicie zasady
miłości Boga i bliźniego, pokazuje, iż internetowe pokolenie JPII nie różni się w po-
strzeganiu obowiązków i moralności katolika od ogółu młodzieży w Polsce. Jeśli
przyjmiemy, że zasada miłości, obok zasady sumienia jest – jak twierdzi Janusz Ma-
riański – wyrazem indywidualnego i subiektywnego doświadczenia, wyboru oraz for-
mułowania ocen i ich uzasadnień, to czy nie oznacza to, iż sposób autoidentyfikacji
cyberspołeczności pokolenia JPII świadczy o prywatyzacji religii? Kwestia ta jest
przedmiotem dalszej części pracy.

O przemianie religii w religijność, czyli o teorii prywatyzacji religii
Thomasa Luckmanna

Do połowy lat sześćdziesiątych socjologowie religii przyjmowali, iż procesy moderni-
zacji i racjonalizacji społeczeństw są pozytywnie skorelowane. Uznawano, iż postępu-
jący proces racjonalizacji społeczeństw przyniesie całkowite „odczarowanie świata”;
a sekularyzacja obejmie wszystkie sfery życia społecznego jednostki i doprowadzi do
całkowitego zaniku religii. Wyniki badań empirycznych w krajach Europy Zachodniej,
mówiące o spadku praktyk religijnych, występowaniu z Kościoła, zdawały się po-
twierdzać taką tezę. Jako pierwszy zaprzeczył jej Thomas Luckmann. Jego zdaniem

„(…) niedostatki badań nad religią oraz nieadekwatne metody badawcze sprawiły, że religia pod
okiem socjologów zmieniła niezauważalnie dla nich swoje siedlisko” (Knoblauch, 1996: 12),

a religia we współczesnym świecie nie zanika, tylko zmienia swoje miejsce – przecho-
dzi ze sfery publicznej do prywatnej.

Pojęcie „prywatyzacji religii” rozwinięte przez Thomasa Luckamanna oznacza
wielostronny i wielokierunkowy proces przemian religijnych, polegający na kurczeniu
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się obszaru sacrum instytucjonalnego i jednoczesnej ekspansji sacrum zindywiduali-
zowanego. Prywatyzacja religii oznacza bowiem, jak pisze Irena Borowik (1997: 10),
przeniesienie punktu ciężkości religii z centralnej, hierarchicznej, instytucjonalnej – do
sfery prywatnej.

Prywatyzacja religii ma miejsce w społeczeństwach, w których możliwa jest spe-
cjalizacja ról społecznych. Dyferencjacja społeczna sprawia, że jednostka w tym sa-
mym czasie uczestniczy we współzawodniczących z sobą, często sprzecznych, syste-
mach wartości. W konsekwencji, jednostka nie może kierować się jednolitym i zwar-
tym systemem odniesień, zakorzenionym w jej światopoglądzie. Religia jako spójny
światopogląd nie jest już dana grupie i akceptowana z pokolenia na pokolenie, jak to
było w społeczeństwach tradycyjnych, lecz staje się jedną z wielu dostępnych współ-
czesnemu człowiekowi ofert. Pojawia się więc powszechne oczekiwanie, że jednostka
będzie wyprowadzać swoją tożsamość ze swego prywatnego świata, a owo oczekiwa-
nie – jak pisze Irena Borowik (1997: 10) – leży u podstaw prywatyzacji religii. Innymi
słowy, jednostka sama decyduje o tym, które elementy religii instytucjonalnej i w ja-
kim stopniu wpływają na społeczno-moralne aspekty życia codziennego – używając
terminologii Wojciecha Świątkiewicza – jednostki kierują się w życiu zasadą sumie-
nia (Świątkiewicz, 2005: 139).

Koncepcja Luckmanna jest nieostra i była przedmiotem wielorakich, często skrajnie
odmiennych interpretacji. Mimo to teoria ta stała się inspiracją do wielu badań i jest
– zdaniem Ireny Borowik – pojęciem bardziej adekwatnym do badania społeczeństwa
polskiego niż teoria sekularyzacji (Borowik, 1997: 44). Dlatego też na podstawie
trzech wskaźników prywatyzacji religii postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy
poglądy i wartości, do jakich odwołują się członkowie pokolenia Jana Pawła II, mogą
świadczyć o wzmocnieniu Kościoła instytucjonalnego, którego papież jest najwyższym
zwierzchnikiem, czy też – są wyrazem prywatyzacji religii?

Prywatyzacja religii a pokolenie Jana Pawła II

W tej części pracy dokonałam analizy 44 wypowiedzi osób, które identyfikują się
z pokoleniem JPII ze względu na zasadę miłości Boga i bliźniego, na podstawie trzech
wskaźników prywatyzacji religii, do których należą orientacja rynkowa, niejednolity
system odniesienia oraz zasada sumienia.

Orientacja rynkowa

„Kim bylibyśmy bez Jana Pawła II, dzięki niemu możemy spotykać się na obozach rozwijać
się (…)”.

„(…) Trzeba mieć odwagę w zdobywaniu świata…, wybierając Chrystusa chcę się rozwijać,
papież był wielki, bo dobrowolnie słuchały go miliony ludzi”.

„(…) To był wielki autorytet i wolę, iż on jest dla nas autorytetem niż jakaś pusta, wykreowa-
na Breatney Spears, czy jakiś sezonowy boys band”.
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„Potrzebujemy takich ludzi, jak JPII, wiary, że można żyć inaczej niż w świecie okrucień-
stwa, korupcji, egoizmu”.

„Religia zaspokaja moją potrzebę jakiegoś wyższego ładu, sensu i porządku”.

Uczestnicy grup dyskusyjnych to przede wszystkim osoby zorientowane rynkowo.
Niemal w każdej z wypowiedzi można odnaleźć stwierdzenia dotyczące pozytywnego
wpływu, jaki ma przynależność do pokolenia JPII na ich indywidualny – niekoniecznie
duchowy rozwój. Indywidualizm badanych przejawia się m.in. w takich wyrażeniach,
jak: „moja potrzeba”, „wybierając Chrystusa”, „dzięki temu możemy się rozwijać”.
Wydaje się, iż działalność w stowarzyszeniach kościelnych i identyfikacja z pokole-
niem JPII daje badanym poczucie, iż dokonali w życiu słusznego wyboru, a papież
jawi się badanym jako jeden z wielu możliwych do naśladowania idoli kultury maso-
wej („wolę, iż on jest dla nas autorytetem, niż jakaś pusta, wykreowana Britney Spe-
ars”). Styl wypowiedzi dotyczących osoby Jana Pawła II wyraża często uwielbienie
podobne do tego, jakim nastolatkowie obdarzają znanych muzyków czy aktorów:

„(…) papież siedział w fotelu, kiedy skończyła się audiencja, podeszliśmy do niego – to są naj-
lepsze chwile w moim życiu!!!!!”.

Niejednolity system odniesienia

„(…) Papież był wielkim człowiekiem, ale droga do prawdy prowadzi poprzez odkrycia na-
ukowe (…)”.

„(…) Wierzę w nauczanie Jana Pawła II, ale trzeba mieć też czas na dziewczyny, seks, im-
prezki”.

„Nie wstydzę się przyznać do grzechu, jednak łamiąc te zasady, żyje mi się lepiej, czuję się
bardziej doceniany, widoczny w świecie. Czuję, że to, co robię, nie jest złe, a jedynie nazywane
grzechem”.

„(…) nieważne, jakiej wiary jest człowiek, ale jak stara się żyć”.

„Kościół powinien zmienić swoje stanowisko w sprawie antykoncepcji i badań genetycz-
nych”.

Pełnienie różnych ról społecznych i funkcjonowanie w wielorakich grupach spo-
łecznych nie pozostaje bez wpływu na stosunek internautów do zasad i wartości religii
katolickiej. Światopogląd badanych kształtuje nie tylko religia, lecz w równym, a może
jeszcze większym stopniu posiadana wiedza i opinie znajomych. Z analizowanych
wypowiedzi wynika, iż wspólnota pokolenia JPII traktuje wartości religijne bardziej
jako swego rodzaju typ idealny, a mianowicie zestaw wartości pożądanych, ale nieko-
niecznie w życiu codziennym koniecznych i cenionych. Wypowiedzi internautów ce-
chuje także relatywizm religijny („to, co robię, nie jest złe, a jedynie nazywane grze-
chem”, „trzeba być przede wszystkim w zgodzie z samym sobą”). Można powiedzieć,
że cyberspołeczność JPII zdaje sobie sprawę z nieprzystawalności treści religijnych do
codziennego życia.
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Zasada sumienia

„Trzeba żyć ogólnie fair wobec własnego sumienia”.

„Trzeba przebaczać, ale ja bym nie umiał”.

„Wiem, że są zakazy i nakazy, których trzeba bezwzględnie przestrzegać, lecz bardzo trudno
dostosować się do wszystkich poleceń. Próbuję, staram się, ale nie zawsze można je stosować”.

„(…) zbawienie nie miałoby sensu, gdybym nie mogła grzeszyć (…)”.

W analizowanych wypowiedziach widać wyraźnie, iż punktem wyjścia do formu-
łowania opinii czy akceptacji norm religijnych jest – używając określenia Borowik
„sfera prywatna” (Borowik, 1997: 10). Religia stanowi dla wspólnoty pokolenia JPII
moralny drogowskaz, ale niekoniecznie wyznacza normy, którymi badani kierują się
w życiu codziennym. Religia i dogmaty religijne są relatywne, aplikowane lub nie
w zależności od sytuacji społecznej. Cechą charakterystyczną większości analizowa-
nych wypowiedzi jest brak dysonansu pomiędzy istnieniem norm a ich stosowaniem.

Podsumowując, działalność w grupach religijnych, ze względu na autorytet, jakim
cieszy się w Polsce Jan Paweł II, daje badanym poczucie uczestniczenia w czymś do-
brym i społecznie akceptowanym, a przy okazji, poprzez różnego rodzaju spotkania,
wycieczki, a nawet stypendia (fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”), jest szansą na
rozwój i zawieranie nowych znajomości. Religia wydaje się jednak mieć znacznie
mniejszy wpływ na opinie i poglądy badanych niż posiadana wiedza i znajomi. Mimo
iż badani uznają autorytet Jana Pawła II, to jego nauczanie nie znajduje odzwierciedle-
nia w stosunku do doktryny katolickiej. Badani traktują moralno-społeczne nauczanie
Kościoła w sposób wybiórczy, co w dużej mierze wynika z nieprzystawalności treści
religijnych do codziennego życia.

Zakończenie

Z nielicznych, jak do tej pory, badań nad fenomenem JPII wynika, iż pokolenie to mo-
że powstawać wśród osób głęboko wierzących, związanych z działalnością Kościoła
katolickiego, charakteryzujących się konserwatywnym światopoglądem. Przedmiotem
pracy jest więc analiza zawartości forów internetowych stowarzyszeń lub grup kościel-
nych, które odwołują się do życia i działalności Jana Pawła II.

Analiza zawartości forów pokazuje jednak, iż założenie to nie jest do końca słusz-
ne. Po pierwsze, wśród osób działających w stowarzyszeniach katolickich są też takie,
które nie identyfikują się z pokoleniem JPII lub całkowicie negują jego istnienie. Po
drugie, mimo iż dla najliczniejszej grupy internautów elementem tożsamości pokole-
niowej jest zasada miłości Boga i bliźniego oraz solidarność z potrzebującymi – czyli
istotne elementy nauczania społecznego Jana Pawła II, nie oznacza to, że są to osoby
o konserwatywnym spojrzeniu na świat. A wręcz przeciwnie.

Badani internauci charakteryzują się liberalnym stosunkiem do antykoncepcji, ba-
dań genetycznych, stosunków przedmałżeńskich, a nawet tak podstawowych wartości
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chrześcijańskich jak przebaczenie. Badania pokazują również, iż pełnienie różnych ról
społecznych ma znaczący wpływ na stosunek do religii i akceptację norm oraz wartości
z niej wynikających. Formułując opinie, badani odnoszą się do tego, co sami uważają
za istotne, a nie dogmatów czy nauczania kościelnego. Internetowe pokolenie JPII to
osoby o liberalnym światopoglądzie, które traktują doktrynę katolicką w sposób wy-
biórczy i relatywny do danej sytuacji społecznej. Odnosząc się do wyników badań Ire-
ny Borowik, internetowe pokolenie JPII to osoby, które w pełni zdają sobie sprawę
z nieprzystawalności treści religijnych do ich życia, co potwierdza tezę o prywatyzacji
religii.

Być może tym, co odróżnia pokolenie JPII nie jest większy konserwatyzm czy
głębsza religijność, lecz zorientowanie na wartości, takie jak miłość bliźniego i soli-
darność z potrzebującymi, które w dzisiejszym świecie wydają się nieco konserwatyw-
ne, a przede wszystkim próba ich implementacji.
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