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Raport o czasie wyjątkowym
Wiatr przewracajàcy karty Pisma Âwi´tego

cych w praktykach religijnych oraz po∏ow´

na papieskiej trumnie, bia∏e marsze z tysiàca-

nielicznej w Polsce grupy osób w ogóle nie-

mi m∏odych ludzi, morze palàcych si´ Êwiec,

wierzàcych.

wzruszenie d∏awiàce gard∏o, wspólna Barka,
∏zy w oczach stojàcych obok nas ludzi, ∏zy

Te tak ró˝ne uczucia miesza∏y si´ ze sobà, de-

w naszych oczach... Wszystkie te obrazy prze-

cydujàc o specyficznym klimacie tamtych dni.

suwajà si´ w pami´ci, gdy dziÊ wspominamy

By∏ on – jak pami´tamy – daleki od ˝a∏oby. ¸à-

nadzwyczajny czas zesz∏orocznych narodo-

czy∏ smutek odchodzenia z radoÊcià powrotu.

wych rekolekcji. Spróbujmy uzupe∏niç ten su-

„Patrzy na nas z Domu Ojca” – mówili wierni

biektywny zapis danymi, które zbierali w tam-

i powtarza∏y za nimi media. Dzia∏o si´ tak

tych dniach i tu˝ po nich socjolodzy. Tworzà

zresztà nie tylko w Polsce. Dziennikarka Joan-

one obszerny raport o naszych uczuciach i za-

na Lichocka tak opisywa∏a klimat panujàcy

chowaniach. Poznajmy choç niektóre jego

wÊród tysi´cy osób zgromadzonych na placu

stronice.

Âwi´tego Piotra: „Nie ma nastroju ˝a∏oby, ale
nie ma te˝ nastroju festynu. Jest powaga, ale
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Nasze uczucia

z jakàÊ dozà radoÊci, nadziei”. Pami´tamy prze-

Wszystkie ówczesne badania potwierdzajà in-

cie˝ oklaski zebranych po oficjalnym og∏osze-

tensywnoÊç i masowoÊç naszych prze˝yç. Mó-

niu odejÊcia Jana Paw∏a. One by∏y wówczas

wià o powszechnych nadziejach i jeszcze

najzupe∏niej na miejscu, nie razi∏y. Podobnie

cz´stszych obawach. O osamotnieniu i o naj-

jak tytu∏y na pierwszych stronach polskich ga-

powszechniejszym z uczuç – poczuciu wspól-

zet, tak˝e tych na co dzieƒ niezbyt bliskich na-

noty. Obejmowa∏y one prawie wszystkich,

uczaniu KoÊcio∏a: „NieÊmiertelny”, „Mimo ˝e

tak˝e wi´kszoÊç (3/4) ludzi nieuczestniczà-

odszed∏eÊ, Ojcze, w nas wcià˝ ˝yjesz”.

Raport o czasie wyjątkowym
Tomasz ˚ukowski

Uczucia towarzyszące Polakom w dniach choroby, śmierci i pogrzebu Jana Pawła II:
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Uwaga: O każde z wymienionych uczuć zapytano odrębnie. Dane w proc. Badanie OBOP, czerwiec 2005

Obawa i nadzieja, osamotnienie i wspólnota.

Mówi∏y o tym media. Opowiadali nasi bliscy

Jak wynika z badaƒ, choç jednej z tych emocji

i znajomi. CzuliÊmy to my sami. Jaka by∏a ska-

nie prze˝ywa∏o tylko kilka procent spo∏eczeƒ-

la tego zjawiska? Jak je zmierzyç? Czy deklara-

stwa. Wszystkie razem odczuwa∏a przesz∏o

cjami 9% badanych Polaków: „Postanowi∏em

jedna trzecia naszych rodaków. Dwa szczegól-

byç bardziej religijny”, uzyskanymi przed ro-

nie powszechne odczucia: osamotnienia

kiem przez OBOP? A mo˝e wychwyci∏ je son-

i wspólnoty by∏y jednoczeÊnie udzia∏em pra-

da˝ CBOS, pokazujàcy w miesiàc po narodo-

wie dwóch trzecich ogó∏u pytanych. Ten stan

wych rekolekcjach kilkupunktowy wzrost

ducha Polaków pozwala lepiej zrozumieç ich

odsetka Polaków deklarujàcych swà wiar´

ówczesne zachowania. Nie jest dzie∏em przy-

i zwiàzki z KoÊcio∏em?

padku, ˝e najmniej aktywni w kwietniu byli
ci, którzy nie odczuwali ˝adnych emocji. ˚e

Dodajmy, ˝e ludzkie zamiary wykracza∏y po-

najbardziej mobilizowa∏a ch´ç wspólnoty, tak-

za sfer´ ˝ycia religijnego. Co siódmy z pyta-

˝e tej przezwyci´˝ajàcej osamotnienie.

nych przez OBOP mówi∏ przed rokiem: „Postanowi∏em, ˝e zmieni´ si´, stan´ si´ lepszym

Dominujàcy nastrój powodowa∏, ˝e wielu ludzi

cz∏owiekiem”.

zbli˝y∏o si´ w owych dniach do Boga i KoÊcio∏a.

Najpowszechniejsze uczucia czasu nadzwyczajnego: ile wspólnoty, ile osamotnienia
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Dane w proc. Badanie OBOP, czerwiec 2005
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Stosunek Polaków do Kościoła katolickiego i intensywność wiary w Boga
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jestem wierzący(a) i stosuję się do wskazań Kościoła
jestem wierzący(a) na swój własny sposób
jestem niewierzący(a), niezdecydowany(a), obojętny(a)

Dane w proc. Badanie CBOS, maj 2005

A mo˝e uwzgl´dniç tak˝e póêniejszy wzrost

Dla innych polski Papie˝ by∏ przede wszyst-

liczby m∏odych ludzi, zg∏aszajàcych si´ do semi-

kim nauczycielem, kimÊ podobnym do ojca.

nariów duchownych? Liczne nowe obywatel-

Cz´Êciej od innych mówili tak ludzie m∏odzi:

skie inicjatywy w sferze socjalnej podejmowa-

uczniowie i studenci.

ne przez ludzi silnie zwiàzanych z KoÊcio∏em?

A wi´c: najwi´kszy autorytet religijny i moralny, nauczyciel. Przywódca narodu z presti˝em
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Kim dla nas był

wywodzàcym si´ spoza demokratycznych pro-

Kim by∏ dla nas Ten, któr y umiera∏? Przede

cedur. Wielki autorytet w sferze ˝ycia publicz-

wszystkim przewodnikiem dla ca∏ego Êwiata

nego. Nieprzypadkowo do okreÊlenia relacji Ja-

i – równie cz´sto – ogromnym autor ytetem

na Paw∏a II i Polaków tak dobrze pasuje s∏owo:

moralnym. Tak okreÊla∏a go wi´kszoÊç osób

monarcha. I nie pier wszy o tym mówi´.

z praktycznie wszystkich grup i kategorii spo∏e-

Po Êmierci Papie˝a Adam Michnik przypomnia∏

czeƒstwa, ∏àcznie z ludêmi niewierzàcymi. Nie-

w swojej „Gazecie” zapis w dziennikach Cze-

co rzadziej pada∏y s∏owa odwo∏ujàce si´ wprost

s∏awa Mi∏osza z wrzeÊnia 1988 roku: „Na dnie

do jego kap∏aƒstwa, roli przywódcy KoÊcio∏a.

swojej n´dzy Polska dosta∏a króla, i to takiego,

Tylko jeden pytany na stu wybiera∏ odpowiedê:

o jakim Êni∏a, z piastowskiego szczepu, s´dzie-

„Nikim szczególnym, by∏ mi oboj´tny”.

go pod jab∏oniami, nieuwik∏anego w skrzeczà-

Bardzo wa˝na dla ludzi by∏a tak˝e rola Ja-

cà rzeczywistoÊç polityki”. Po papieskiej piel-

na Paw∏a II jako pot´˝nego, skutecznego opie-

grzymce z 1999 roku w krakowskim „Znaku”

kuna i patrona naszego kraju. Odpowiadajàc

o Janie Pawle jako królu Polski pisa∏ filozof Da-

na pytanie, co Polacy zawdzi´czajà Papie˝owi,

riusz Kar∏owicz: „W rzeczywistym (a nie kon-

na pierwszych miejscach wymieniono jego rol´

struktywistyczno-konstytucyjnym) porzàdku

w obaleniu komunizmu i odzyskaniu suweren-

naszej wspólnoty politycznej Papie˝ uosabia

noÊci oraz budowaniu pozycji naszego kraju

i reprezentuje autorytet w∏aÊciwy pierwiast-

w Êwiecie.

kowi monarchicznemu (...). Jako Król Polski

Raport o czasie wyjątkowym
Tomasz ˚ukowski

Jan Pawe∏ II pe∏ni funkcj´ Wielkiego Ogrodnika

ponad ministrami, premierami i dysponujàcy-

Pami´ci Aksjologicznej, zasadniczo ró˝niàcej

mi demokratycznà legitymacjà powszechnych

si´ od tej historii, która uprawiana jest jako

wyborów prezydentami. W najzupe∏niej poli-

dyscyplina uniwersytecka (...). To galeria

tycznych spotkaniach Papie˝a Polaka z g∏owa-

wspólnie prze˝ywanych wartoÊci, które stano-

mi polskiego paƒstwa nosiciele owych g∏ów

wià wa˝ny punkt odniesienia czy rodzaj ˝ywej

jednoznacznie wskazywali na wy˝szoÊç swego

normy zachowaƒ politycznych”.

rozmówcy. Wojciech Jaruzelski – jak sam opo-

Tak, Papie˝ by∏ dla Polaków szczególnym, do-

wiada∏ póêniej dziennikarzowi Tadowi Szulco-

brotliwym monarchà. Niejako potrójnym oj-

wi – w czasie pierwszego spotkania z Janem

cem – charyzmatycznym autorytetem: w wy-

Paw∏em II w roku 1983 trzàs∏ si´ ze zdener-

miarze religijnym, osobistym oraz publicznym

wowania. Lech Wa∏´sa mówi∏ o watykaƒskim

i narodowym.

„∏adowaniu akumulatorów”. Dla Aleksandra

O wymiarze pierwszym nie mówi´. Sàdz´, ˝e

KwaÊniewskiego s∏awna podró˝ papamobile

to oczywiste. Papie˝ dla katolików to przecie˝

oznacza∏a uchylenie histor yczno-politycznej

Ojciec Âwi´ty zasiadajàcy na tronie Piotrowym.

anatemy.

O znaczeniu drugiego Êwiadczà wyniki wielu

Nasza, polska duma z Jana Paw∏a II bra∏a si´

cytowanych tu badaƒ.

niewàtpliwie tak˝e z jego spotkaƒ z przywód-

Sàdz´, ˝e najciekawszy – i najrzadziej analizowa-

cami supermocarstw, z licznych pielgrzymek

ny – by∏ wymiar trzeci. Nie ulega wàtpliwoÊci,

po ca∏ym Êwiecie. Powiedzia∏bym wr´cz, ˝e

˝e równie˝ w tym obszarze Jan Pawe∏ II by∏

spora cz´Êç Polaków traktowa∏a Papie˝a jako

dla Polaków kimÊ niezwykle wa˝nym, kimÊ

kogoÊ w rodzaju nie tylko polskiego monarchy,

Co Polacy zawdzięczają Papieżowi Janowi Pawłowi II:
odzyskanie niepodległości
upadek komunizmu
pozycję Polski w świecie
kształtowanie sumień rodaków
pojednanie między narodami, religiami
umocnienie wiary w Boga
pojednanie Polaków
podniesienie na duchu
budowanie więzi z młodzieżą
opieka nad Polską i Polakami
inne zasługi
poprawę relacji Kościoła z wiernymi
i państwem
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Można było wymienić kilka spraw. Dane w proc. Badanie CBOS, maj 2005
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ale równie˝ jedynego w historii naszego kraju

Warto te˝ przypomnieç papieskie s∏owa z kra-

cesarza Zachodu (wielkiego równie˝ swà skrom-

kowskich B∏oni w roku 1979: „Zanim stàd

noÊcià, ucieczkà od ceremonia∏u). Sàdz´ zresz-

odejd´, prosz´ was, abyÊcie ca∏e to duchowe

tà, ˝e Jan Pawe∏ II doskonale zdawa∏ sobie z te-

dziedzictwo, któremu na imi´ Polska, raz jesz-

go spraw´. Pami´tacie Paƒstwo jego ˝artobliwe

cze przyj´li z wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià”.

s∏owa na koniec spotkania z parlamentarzystami

Prawda, ˝e te s∏owa do Polaków móg∏ wypo-

w gmachu Sejmu w roku 1999: „Wiwat Król,

wiedzieç ktoÊ, kto jest nie tylko przywódcà re-

Wiwat Naród, wiwat Wszystkie Stany”?

ligijnym, ale i narodowym?

Jak Polacy wyrażali swe uczucia w obliczu śmierci Jana Pawła II:
modlitwa w domu

67

rozmowy o Janie Pawle II z rodziną

63

zapalenie w domu świecy

54

udział w niedzielnej mszy w kościele

48

rozmowa o Janie Pawle II z sąsiadami, znajomymi z pracy, szkoły

48

wywieszenie portretu Papieża lub papieskiej flagi na domu,
balkonie, w oknie, na samochodzie

28

udział w mszy świętej w kościele w inny dzień niż niedziela

24

wspólna modlitwa w kościele poza mszą

24

zapalenie świecy, złożenie kwiatów w kościele lub pod nim

21

udział w mszy na placu, ulicy

20

wywieszenie biało-czerwonej flagi z kirem na domu,
balkonie, w oknie, na samochodzie

20

przystąpienie do komunii

17

rozmowa o Janie Pawle II z nieznanymi ludźmi

15

przystąpienie do spowiedzi

13

udział we wspólnej modlitwie na placu, ulicy

12

zapalenie świecy, złożenie kwiatów pod kapliczką, krzyżem
(poza kościołem)

12

udział w białych marszach, innych podobnych uroczystościach

11

noszenie żałoby

9

zapalenie świecy, złożenie kwiatów na ulicy, placu
(w miejscu nie oznaczonym symbolem religijnym)
zapalenie świecy, złożenie kwiatów w miejscu nazwanym
imieniem Jana Pawła II

9
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Badani wskazywali wszystkie formy swej aktywności spośród 20 wymienionych na przedstawionej im liście.
Dane w proc. Badanie OBOP, czerwiec 2005
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A zatem w najogólniejszym, kulturowo-sym-

warszawskiego Uniwersytetu Kardyna∏a Stefa-

bolicznym sensie Êmierç Jana Paw∏a oznacza

na Wyszyƒskiego). A tak˝e gotowoÊç tych dru-

zmian´ ustroju w Polsce. PrzestaliÊmy byç

gich do odpowiadania nawet na bardzo ˝mud-

Rzeczàpospolità ze specyficznym monarchà,

ne, m´czàce pytania.

musimy zostaç – republikà. I nie jest to wcale

Inaczej ni˝ zapami´ta∏y to kamery, najliczniej

zmiana konstrukcji uformowanej çwierç wie-

prze˝ywaliÊmy ów czas we w∏asnych domach:

ku temu, gdy Karol Wojty∏a sta∏ si´ papie˝em,

dwie trzecie naszych rodaków modli∏o si´ tam

ale znacznie trwalszej.

i rozmawia∏o o Janie Pawle II z rodzinami.

Przywódcy religijni odgrywali w naszym kraju

W po∏owie mieszkaƒ zapalono Êwiece. Co

rol´ interreksa nie tylko w I Rzeczypospolitej,

drugi z Polaków rozmawia∏ o Papie˝u z sàsia-

ale – de facto – równie˝ w okresie „bezkróle-

dami i znajomymi. Gdy zsumujemy te zacho-

wia” towarzyszàcego zaborom i okupacji

wania, okazuje si´, ˝e w sferze prywatnoÊci

(przypomnieç tu mo˝na choçby rol´ kardyna∏a

papieskà Êmierç prze˝ywaliÊmy aktywnie pra-

Sapiehy w stolicy Generalnej Guberni – Kra-

wie wszyscy (93%). Jeszcze wi´cej osób oglà-

kowie). A tak˝e w okresie PRL. Trudna histo-

da∏o pogrzeb w Watykanie. CoÊ innego robi∏o

ria spowodowa∏a, ˝e w ciàgu ostatnich dwóch

w tamtych godzinach jedynie 3% pytanych.

wieków Polacy wypracowali podwójnà struk-

Tylko nieco mniej powszechna by∏a nasza

tur´ autorytetów ˝ycia spo∏ecznego i publicz-

obecnoÊç w Êwiàtyniach. Z odpowiedzi ankie-

nego. By∏y te oficjalne, narzucone (w tym ko-

towanych Polaków wynika, ˝e po∏owa z nich

lejni I sekretarze KC PZPR pe∏niàcy rol´

uczestniczy∏a w owym czasie w mszy niedziel-

„wicekrólów” zaakceptowanych przez impe-

nej, jedna czwarta – w mszy odprawianej

rium ze Wschodu), oraz te oficjalnie ca∏kowi-

w koÊciele innego dnia. Co czwarty wzià∏

cie niepolityczne, a faktycznie – kluczowe dla

udzia∏ we wspólnej modlitwie w koÊciele poza

dzia∏ania sfery publicznej.

mszà. Co szósty przystàpi∏ do komunii, co

Takim symbolicznym przywódcà narodu sta∏

ósmy – do spowiedzi. W koÊcio∏ach, w sferze

si´ w czasach komunizmu prymas Stefan Wy-

sacrum, znalaz∏o si´ wówczas ∏àcznie przesz∏o

szyƒski. O jego identyfikacji z owà rolà niech

dwie trzecie naszych rodaków. Spora cz´Êç

Êwiadczy plotka z konklawe w roku 1978. Pry-

z nich – wielokrotnie.

mas – pytany przez kardyna∏ów o kandydatur´
z Polski – odpowiedzia∏ ponoç, myÊlàc o sobie,

Optyka Êwiata obiektywów spowodowa∏a, ˝e

˝e nie mo˝e zostawiç kraju. Te s∏owa – jeÊli

najcz´Êciej pokazywa∏y one to, co de facto by-

prawdziwe – Êwiadczy∏yby, ˝e czu∏ si´ bardziej

∏o najrzadsze: spo∏eczne prze˝ywanie narodo-

polskim interreksem ni˝ ksi´ciem KoÊcio∏a zbli-

wych rekolekcji na ulicach i placach polskich

˝ajàcym si´ do tronu Âwi´tego Piotra.

miejscowoÊci. Rzadsze nie oznacza jednak
w tym wypadku rzadkie. W masowych mszach

Jak przeżywaliśmy jego śmierć

w miejscach publicznych uczestniczy∏ co pià-

Raport dokumentuje bogactwo sposobów wy-

ty z nas, we wspólnych modlitwach na miej-

ra˝ania przez Polki i Polaków swoich uczuç.

skich placach – co ósmy. W licznych bia∏ych

Âwiadczà o tym zgodnie wyniki wielu ró˝nych

marszach i innych podobnych uroczystoÊciach

badaƒ. Ich inna wspólna cecha – to szczegól-

bra∏o udzia∏ kilkanaÊcie procent Polek i Pola-

ne zaanga˝owanie badajàcych i badanych.

ków. Niewiele mniej osób pali∏o Êwiece bàdê

SzybkoÊç organizowania ró˝nych przedsi´-

k∏ad∏o kwiaty w miejscach publicznych nazwa-

wzi´ç przez tych pierwszych (tylko dlatego po-

nych imieniem polskiego Papie˝a (np. warsza-

wsta∏o np. unikalne badanie wÊród studentów

wiacy – w alei Jana Paw∏a). Inni – równie liczni –
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czynili to na ulicach czy placach znaczàcych

przep∏ywa∏a fala oklasków. Gdy jednak na zbli-

dla ich miejscowoÊci. Razem w sferze publicz-

˝eniu pojawia∏ si´ Aleksander KwaÊniewski

nej demonstrowa∏o swe uczucia oko∏o 40%

czy Marek Belka, nikt nawet si´ nie zajàknà∏.

spo∏eczeƒstwa.

Cisza, oboj´tnoÊç. Zupe∏nie inaczej reagowali

Wkroczenie kilkunastu milionów Polaków do tej

obok Hiszpanie: gdy zobaczyli swojà par´ kró-

sfery polega∏o g∏ównie na poszerzeniu o obiek-

lewskà, powitali jà entuzjastycznie”.

ty publiczne sfery sacrum. Na placach i ulicach
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modlono si´, uczestniczono w mszach, przyj-

Reakcje młodych

mowano komuni´. Rzadsze by∏y reakcje odno-

Od dobrych paru lat socjologiczne raporty in-

szàce si´ przede wszystkim do narodowego

formowa∏y, ˝e m∏odzi Polacy ch´tnie deklarujà

i politycznego wymiaru roli Jana Paw∏a II.

swój patriotyzm, mówià o znaczeniu rodziny,

Wydaje si´, ˝e ból zwiàzany z osieroceniem

zwiàzkach z KoÊcio∏em. ˚e cz´Êciej od pokole-

Polski przez jej niekwestionowanego w∏adc´

nia w∏asnych rodziców opowiadajà si´ za praw-

by∏o nam tu, w kraju, najtrudniej wyraziç. Bia-

nà ochronà ˝ycia pocz´tych dzieci.

∏o-czerwone flagi z kirem wywiesza∏y samo-

Z badaƒ prowadzonych wiosnà 2005 roku

rzàdy, wiele instytucji i tylko cz´Êç zwyk∏ych

w 10 du˝ych i Êrednich krajach Europy przez

ludzi w oknach swych mieszkaƒ. Ale te˝ ów-

TNS (w Polsce zrealizowa∏ je w po∏owie kwiet-

czeÊni przywódcy paƒstwa o to do spo∏eczeƒ-

nia OBOP) wynika, ˝e – w porównaniu ze

stwa nie zaapelowali. Do opinii publicznej do-

swoimi rówieÊnikami z zachodniej cz´Êci kon-

tar∏ inny sygna∏. Polacy zobaczyli, ˝e ludzie,

tynentu – sà bardziej wspólnotowi i tradycjo-

którzy nami rzàdzà, w chwili najwi´kszych na-

nalni, oraz nieco bardziej (uwaga!) liberalni

rodowych prze˝yç majà suche oczy, a o swych

w poglàdach gospodarczych. Powa˝niej traktu-

uczuciach czytajà z kartki.

jà tak˝e prac´. „Najm∏odsi Polacy wyró˝niajà

¸atwiejsze by∏o ∏àczenie tego, co religijne,

si´ w Europie najwi´kszym tradycjonalizmem

z tym, co narodowe przez pospolite ruszenie

w kwestiach moralnych, sà jednak wÊród in-

Polaków obecnych na papieskim pogrzebie

nych m∏odych Europejczyków na trzecim miej-

w Rzymie. OglàdaliÊmy dziesiàtki powiewajà-

scu, jeÊli chodzi o liberalizm gospodarczy –

cych nad ludêmi bia∏o-czerwonych flag. S∏u-

czytamy w raporcie WartoÊci w Polsce i w Eu-

chaliÊmy skandowanego s∏owa: Polska. „Po za-

ropie przygotowanym przez TNS OBOP dla

koƒczeniu liturgii Polacy pod flagami sunà

Euro RSCG. – Przeciwieƒstwem najm∏odszych

w te stron´ placu, skàd jest bli˝ej do okna,

Polaków sà najm∏odsi Francuzi – najbardziej li-

z którego Jan Pawe∏ II tak wiele razy b∏ogos∏a-

beralni moralnie, ale te˝ najwi´ksi zwolennicy

wi∏ wiernych – relacjonuje Lichocka. –Tworzy

protekcjonizmu gospodarczego”. Na ile te dane

si´ kràg – g´sty, zajmujàcy ponad po∏ow´ placu.

pozwalajà t∏umaczyç ró˝nic´ w zachowaniach

Flaga obok flagi, ∏opoczà na silnym wietrze. I te-

polskich i francuskich nastolatków i dwudzie-

raz Êpiewy: Barka, Czarna Madonna, ale te˝ Bo-

stolatków w ciàgu ostatniego roku? Energiczne

˝e, coÊ Polsk´ i hymn Jeszcze Polska nie zgin´∏a.

szukanie jakiejkolwiek pracy przez pierwszych

A tak˝e Góralu, czy ci nie ˝al...

i pe∏nà ekspresji walk´ drugich o zachowanie

RównoczeÊnie odwzajemniono ch∏ód emocji

gwarancji pewnoÊci zatrudnienia? Budowanie

przekazanych kilka dni wczeÊniej przez oficjal-

przez pierwszych wspólnoty wartoÊci, znaczonej

ne w∏adze: „Gdy na rozstawionych po obu stro-

w kwietniu tysiàcami zniczy palàcych si´ na pol-

nach placu telebimach pokazywano na zbli˝e-

skich ulicach? Tworzenie przez drugich wspólno-

niach kardyna∏a Macharskiego, arcybiskupa

ty gniewu potwierdzanej – w ulicznych rozru-

Dziwisza czy górali niosàcych dary, przez plac

chach – setkami p∏onàcych samochodów?

Raport o czasie wyjątkowym
Tomasz ˚ukowski

Gdzie Polacy przeżywali śmierć Jana Pawła II:
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M∏odych Polaków – raportujà socjologowie –

o spo∏ecznej biernoÊci m∏odzie˝y, braku wspól-

wyró˝niajà tak˝e silne zwiàzki z religià. Tade-

nego – formacyjnego doÊwiadczenia. Pojawia∏y

usz Szawiel przypomnia∏ niedawno, ˝e wedle

si´ okreÊlenia „pokolenie X”, „pokolenie Y”,

europejskiego badania systemu wartoÊci

czy „pokolenie nic”.

(EVS) w koƒcu lat dziewi´çdziesiàtych co naj-

Co sta∏o si´ z m∏odymi w niezwyk∏ych dniach

mniej raz w tygodniu praktykowa∏o tylko 2%

ubieg∏orocznego kwietnia? Zdecydowana wi´k-

m∏odych Niemców i Francuzów, 30% Irland-

szoÊç z nich – wraz z rodzeƒstwem, rodzicami,

czyków oraz 55% Polaków. Co wi´cej, gdy

cz´sto dziadkami – oglàda∏a w swoich domach

w innych paƒstwach ten odsetek w latach

pogrzeb na rzymskim placu Âwi´tego Piotra,

dziewi´çdziesiàtych gwa∏townie spada∏, w na-

modli∏a si´ i rozmawia∏a w rodzinnym kr´gu

szym kraju by∏ raczej stabilny.

o Janie Pawle. Równie cz´sto jak starsi cz∏on-

To dlatego, z nadziejami lub obawami (w zale˝-

kowie ich rodzin (nastolatki – nawet troch´

noÊci od ideowych przekonaƒ), socjolodzy ju˝

cz´Êciej) uczestniczyli w mszach i zbioro-

par´ lat temu mówili o „konserwatywnych m∏o-

wych modlitwach, przyst´powali do spowie-

dych”. Spora cz´Êç polskich naukowców twier-

dzi i komunii.

dzi∏a jednak, ˝e ów konserwatyzm nie b´dzie

Podobni do wczeÊniejszych pokoleƒ w sferze

trwa∏y, rozp∏ynie si´ w kontakcie z „McÂwia-

prywatnej i sferze sacrum, wyró˝nili si´ maso-

tem”. Wskazywali na zderzanie si´ wartoÊci de-

wà obecnoÊcià w sferze publicznej. Mo˝na ich

klarowanych przez wi´kszoÊç polskiej m∏odzie-

by∏o spotkaç na mszach na miejskich ulicach

˝y z realiami zglobalizowanej, wolnorynkowej

i placach. No i oczywiÊcie – z p∏onàcymi zni-

gospodarki i kultury masowej, popychajàcymi –

czami – na bia∏ych marszach.

choçby przez kult konsumpcji – ku indywidu-

Przyjrzyjmy si´ liczbom porównujàcym ówcze-

alistycznym strategiom ˝yciowym. Mówili

sne zachowania m∏odzie˝y i starszych generacji.
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Deklaracje dwóch trzecich ogó∏u nastolatków

a przy wspó∏pracy ze Êwieckimi coÊ zazgrzyta-

i ponad po∏owy dwudziestolatków, ˝e prze˝y-

∏o, to kap∏ani w znakomitej wi´kszoÊci spro-

wali – na ogó∏ zbiorowo – Êmierç Jana Paw∏a

stali ówczesnym wyzwaniom, choç mo˝e nie

w sferze publicznej to doskona∏e Êwiadectwo

zawsze reagowali dostatecznie szybko.

ich ch´ci g∏oÊnego zamanifestowania swej woli,

Przejdêmy do kolejnego pytania: na ile ówcze-

do∏àczenia do ogólnonarodowej ˝a∏oby, prze-

sna aktywnoÊç m∏odzie˝y by∏a kreacjà medial-

˝ycia uczuç b´dàcych udzia∏em ich rodziców

nà? Z badaƒ wynika, ˝e organizowanie si´

w czasie papieskich pielgrzymek. Zaspokoje-

m∏odych mia∏o charakter w znacznym stopniu

nia potrzeby wspólnoty.

˝ywio∏owy. Komunikowali si´ masowo za poÊrednictwem SMS-ów i poczty elektronicznej
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Narodowe rekolekcje, czyli kreacja medialna

(czyni∏o tak np. 45% i 22% badanych studen-

Kto organizowa∏ ludzkà aktywnoÊç w nadzwy-

tów warszawskiego UKSW), tak˝e telefonicz-

czajnych dniach kwietnia? Na ile jej inicjatora-

nie. Budowali ˝ywio∏owo wspólnot´.

mi byli Êwieccy, na ile zaÊ duchowni? Jak cz´-

Dlaczego? Decydowa∏a o tym si∏a prze˝yç

sto wierni napotykali na zamkni´te drzwi

zwiàzanych ze Êmiercià Jana Paw∏a II. Zacytu-

koÊcio∏ów? Czy prawdziwa jest opinia, ˝e Ko-

j´ – za PAP – wypowiedê jednego z uczestni-

Êció∏ hierarchiczny wówczas zawiód∏? Jakà ro-

ków poznaƒskiego marszu, 17-letniego Piotr-

l´ odegra∏y Êrodki masowego przekazu? Czy

ka: „Dosta∏em SMS, przyszed∏em. Sam nie

rzeczywiÊcie ówczesne prze˝ycia – zw∏aszcza

wiem, co b´dziemy robiç. Nikt tym nie kieru-

m∏odzie˝y – by∏y, jak sugerujà niektórzy, kre-

je. Ale wszyscy myÊlimy tylko o Papie-

acjà medialnà?

˝u”. I jeszcze relacja z Krakowa. Przypadkowo

Nie znam ˝adnych powa˝nych badaƒ pozwala-

wybrani studenci uczestniczàcy w marszu po-

jàcych precyzyjnie opisaç mechanizmy regulu-

wiedzieli dziennikarzowi: „DowiedzieliÊmy

jàce zachowania spo∏eczeƒstwa czasu nadzwy-

si´ o marszu dzisiaj z Internetu. To by∏a inicja-

czajnego.

tywa, która zrodzi∏a si´ na gadu-gadu”. „To my

Wa˝nym argumentem w dyskusji o roli ksi´˝y

jesteÊmy organizatorami”.

w tamtych dniach mogà byç jednak przedsta-

To prawda: wielu ludzi dowiadywa∏o si´ o ini-

wione przed chwilà dane z raportów badaczy

cjatywach organizowanych w ich miastach nie

opinii. Przypomn´: w koÊcio∏ach i kaplicach,

tylko przez Internet i telefony komórkowe. Bez

w sferze sacrum, papieskà Êmierç prze˝ywa∏o

wàtpienia du˝à rol´ odegra∏y tak˝e telewizja

przesz∏o dwie trzecie Polaków, a wi´c – ponad

i lokalne radiostacje. Czy oznacza to jednak, ˝e

dwadzieÊcia milionów osób! Miliony przystàpi∏y

ówczesne zdarzenia by∏y „medialnà kreacjà”?

do spowiedzi i do komunii. To by∏o ogromne wy-

Nie negujàc roli odgrywanej wówczas przez

zwanie, tak˝e w sensie organizacyjnym. KtoÊ

prawie wszystkie Êrodki masowego przekazu,

koÊcio∏y otworzy∏, ktoÊ odprawi∏ w nich wiele

zw∏aszcza najszybsze z nich media elektro-

tysi´cy mszy. KtoÊ te miliony spowiada∏ i komu-

niczne, mam wra˝enie, ˝e polega∏a ona wów-

nikowa∏. KtoÊ – w setkach i tysiàcach przypad-

czas nie na kreowaniu rzeczywistoÊci (a wi´c

ków – wspó∏koordynowa∏ z lokalnymi w∏adzami

jej tworzeniu). To by∏o po prostu „mediowanie”:

oraz liderami pospolitego ruszenia wiernych

szybkie przekazywanie informacji, w tym, rzecz

(cz´sto dzia∏aczami ró˝nego rodzaju zwiàzanych

jasna, tak˝e ludzkich emocji i inicjatyw. PoÊred-

z KoÊcio∏em stowarzyszeƒ) przygotowania

nictwo „wirtualu” przyÊpieszy∏o (i wzmocni∏o)

do ulicznych mszy, marszów i innych inicjatyw.

proces dyfuzji wartoÊci powsta∏ych poza media-

I jeÊli nawet czasami – jak wynika z ró˝nych

mi, w „realu” ludzkich wartoÊci, u∏atwiajàc ich

relacji – Êwiàtyni´ otwarto zbyt póêno,

naÊladownictwo, a wi´c – upowszechnianie.

Raport o czasie wyjątkowym
Tomasz ˚ukowski

Przypomn´: pierwsza rekcja wi´kszoÊci dzien-

niem Papie˝a. To – w sensie kulturowym – ko-

nikarzy z wi´kszoÊci redakcji i stacji by∏a

lejne Pokolenia JP2, o ró˝nych nazwach zwià-

ostro˝na, raczej ch∏odna. Dopiero póêniej re-

zanych z odmiennym, formujàcym je doÊwiad-

porterzy relacjonujàcy zdarzenia zaczynali

czeniem politycznym (pierwszà SolidarnoÊcià,

identyfikowaç si´ z uczestnikami relacjonowa-

ustrojowà transformacjà...).

nych zdarzeƒ. Zmieniali j´zyk, zast´pujàc

Jak s∏usznie zauwa˝a ks. prof. Piotr Mazurkie-

neutralne „papie˝” pe∏nym emocji i wiary „Oj-

wicz, wi´ê ∏àczàca uczestników kwietniowej

ciec Âwi´ty”. Stawali si´ ambasadorami nad-

˝a∏oby mia∏a charakter ponadpokoleniowy.

zwyczajnych spo∏ecznoÊci czasu wyjàtkowego.

„Wspólnot´ tamtych dni tworzyli przecie˝ lu-

I redakcje – obserwujàc wskaêniki oglàdalnoÊci

dzie, których doÊwiadczenia osobiste by∏y ja-

tych relacji – dostosowywa∏y form´ nast´pnych

koÊ podobne do doÊwiadczeƒ samego Karola

relacji do „zasysanego z ulic” realnego klimatu.

Wojty∏y: wojna, komunizm, SolidarnoÊç, stan

Stàd przechodzenie – w koƒcowych dniach ˝a-

wojenny, poszukiwanie w∏asnego miejsca

∏oby – komercyjnych i publicznych stacji tele-

w Êwiecie bez komunizmu; tworzyli jà tak˝e

wizyjnych do formu∏y moderowanych rozmów

ludzie urodzeni po wojnie, których (...) wej-

z widzami prowadzonych przez dziennikarzy

Êcie w doros∏e ˝ycie zbieg∏o si´ z poczàtkiem

(znanej dotàd jako specjalnoÊç religijnych roz-

pontyfikatu; tworzyli jà tak˝e m∏odzi, dla któ-

g∏oÊni radiowych). One odpowiada∏y po prostu

rych Papie˝ „by∏ od zawsze”.

duchowi tamtego szczególnego czasu.

Dlatego trafniej b´dzie powiedzieç – przypomn´ w∏asne s∏owa z debaty zorganizowanej

Pytanie o pokolenie

w marcu 2006 r. przez KAI – ˝e w Polsce ma-

Czy masowa aktywnoÊç m∏odych, tak˝e

my do czynienia ze spo∏eczeƒstwem JP2: ludê-

w strefie publicznej, oznacza, ˝e przed ro-

mi z ró˝nych generacji wiekowych, dla których

kiem objawi∏o si´ nam Pokolenie JP2? A mo˝e

Ojciec Âwi´ty by∏ osobà wa˝nà. Mówi∏ bo-

racj´ majà ci, którzy mówià, ˝e „nie ma cze-

wiem do nas o polskoÊci – amalgamacie tego,

goÊ takiego”. W jakimÊ sensie jest to spór

co narodowe i obywatelskie, religijne i rodzin-

o s∏owa. O to, jak zdefiniujemy poj´cie poko-

ne, indywidualistyczne i wspólnotowe.

lenie. Na ile zwià˝emy je ze sposobem formo-

Takie przypuszczenie potwierdza∏yby tegorocz-

wania si´ to˝samoÊci nowej generacji.

ne wyniki badaƒ to˝samoÊci Polaków przeprowa-

JeÊli b´dziemy mówiç o ludziach, których ∏à-

dzone przez CBOS dla Krzysztofa Kose∏y i pre-

czà wspólne, m∏odzieƒcze prze˝ycia zwiàzane

zentowane przez niego w koƒcu marca 2006.

z osobà i przes∏aniem Jana Paw∏a II, to trzeba

Okazuje si´, ˝e przedstawicielami Pokolenia JP2

wskazaç w Polsce nie jedno, a co najmniej

czujà si´, mniej wi´cej równie cz´sto, cz∏onko-

czter y Pokolenia JP2. To ludzie przed pi´ç-

wie wszystkich generacji.

dziesiàtkà, dorastajàcy wtedy, gdy Karol Woj-

Powtórz´: wydarzenia zesz∏ego roku pozwoli∏y

ty∏a zosta∏ papie˝em. To czterdziestolatkowie

wielu m∏odym ludziom wyraziç spontanicznie,

i trzydziestolatkowie, którzy kszta∏towali swój

˝e tworzà kolejne pokolenie, dla którego wa˝na

Êwiat wartoÊci w czasie pontyfikatu Jana Paw-

jest polska to˝samoÊç. W tym kulturowym

∏a II, odnoszàc si´ do papieskiego przes∏ania,

sensie m∏odzie˝ jest Pokoleniem JP2, choç nie

zw∏aszcza w czasie jego polskich pielgrzymek.

zbudowa∏a – czego wymagajà niektóre definicje

Dla nastolatków takim wa˝nym prze˝yciem

pokolenia – swej to˝samoÊci w mi´dzygenera-

sta∏o si´ umieranie Ojca Âwi´tego.

cyjnych napi´ciach, starciach z poprzednimi

Mamy zatem w Polsce kilka pokoleƒ z to˝sa-

generacjami.

moÊcià silnie zwiàzanà z postacià i przes∏a-
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Pami´tajmy, ˝e w naszym kraju – jak dowodzà

wchodzà w doros∏e ˝ycie w ideowym sporze

badania wielu socjologów, w tym choçby cyto-

ze starszymi pokoleniami i cz´Êcià równolat-

wanego ju˝ Krzysztofa Kose∏y – nie ma dziÊ wy-

ków. Natomiast w Polsce mamy – jak ju˝ mó-

raêniejszego konfliktu pokoleƒ. Dlaczego? My-

wi∏em – spo∏eczeƒstwo JP2 z m∏odymi, wybie-

Êl´, ˝e wynika to z faktu, ˝e w Polsce pokolenia

rajàcymi zamiast kontestacji czy sporu raczej

tworzà si´ inaczej ni˝ w innych krajach. Po-

potwierdzenie przekazanych im religijnych

wstajà zazwyczaj – w zwiàzku z naszà trudnà

i spo∏ecznych to˝samoÊci. Nie mówiàcymi:

historià – nie w opozycji do rodziców, a w pro-

„jesteÊmy inni”, ale: „my jesteÊmy tak˝e”.

teÊcie przeciw rzeczywistoÊci nieakceptowanej

Dodam, ˝e istnieje pewna ró˝nica pomi´dzy

przez wszystkie generacje. M∏odzi nie konte-

hierarchiami wartoÊci wa˝nymi dla Genera-

stujà naszej, polskiej to˝samoÊci. Przeciwnie:

tion JP2 i polskich Pokoleƒ JP2. Dla Êwiata Jan

chcà jà potwierdziç, dostosowujàc do nowych

Pawe∏ II by∏ kap∏anem i autorytetem moral-

wyzwaƒ. Taka by∏a geneza pokoleƒ czasu Le-

nym; dla nas, przypomn´, tak˝e wielkim Roda-

gionów, Armii Krajowej, Paêdziernika ‘56, Mar-

kiem, który wp∏ywa∏ nie tylko na naszà ducho-

ca ‘68 czy pierwszej SolidarnoÊci.

woÊç, ale równie˝ na najnowszà histori´

Nowe polskie pokolenia sà zatem na ogó∏ po-

Polski. I dlatego Papie˝ jest tak wa˝ny rów-

twierdzeniem przez kolejne roczniki tej samej

nie˝ dla mniej religijnej cz´Êci Polaków. Nie

(mówiàc precyzyjniej: na nowo subiektywnie

zapominajmy te˝, ˝e w papieskim przes∏aniu

prze˝ywanej i potwierdzanej) to˝samoÊci.

bardzo liczà si´ dla Polaków, prócz ludzkiej

Zmienia∏y si´ tylko „jak las na horyzoncie” bar-

godnoÊci, pami´ç i to˝samoÊç.

wy wyzwaƒ. Opowiedzia∏ to pi´knie w Raporcie z obl´˝onego Miasta Zbigniew Herbert.

Pokolenie JP2 a życie publiczne

Od koƒca lat siedemdziesiàtych bardzo wa˝nà

Czy Pokolenie JP2 mo˝e mieç znaczenie spo-

postacià symbolizujàcà (i definiujàcà w no-

∏eczne i polityczne? Z badaƒ socjologicznych

wych realiach) owe wartoÊci i to˝samoÊci jest

wynika, ˝e osoby bardziej religijne sà cz´Êciej

Jan Pawe∏ II. Dlatego – od tamtego czasu – po-

aktywne, proobywatelskie, zaÊ w ich rodzinach

twierdzanie wartoÊci z „ogrodu polskiej pa-

rzadziej pojawiajà si´ patologie. Oznacza∏oby

mi´ci aksjologicznej” jest – w kulturowym

to, ˝e silniejsza i trwalsza integracja m∏odych

(i metapolitycznym) sensie – deklaracjà bycia

wokó∏ to˝samoÊci i wartoÊci symbolizowanych

„pokoleniem bliskim JP2”. Co wa˝ne, bezpo-

przez postaç Jana Paw∏a II sprzyja∏aby jakoÊci

Êrednio polityczny wymiar stawania si´ poko-

polskiej demokracji i polskiego spo∏eczeƒstwa.

leniem by∏ i jest oddzielony od tych kulturo-

Czy mo˝na sobie wyobraziç, ˝e kolejne, m∏ode

wych deklaracji.

Pokolenie JP2 mog∏oby nabraç charakteru Êci-

Ciekawà perspektyw´ do opisywania zjawiska

Êlej publicznego, staç si´ motorem jakiegoÊ spo-

polskiego Pokolenia JP2 ukaza∏ we wspomnia-

∏ecznego i politycznego ruchu? Przecie˝ wp∏yw

nej ju˝ debacie w KAI lubelski duszpasterz

pierwszej papieskiej pielgrzymki na powstanie

m∏odzie˝y ks. Mieczys∏aw Puzewicz. Przypo-

SolidarnoÊci w 1980 r. jest bezdyskusyjny.

mnia∏, ˝e nim ten termin pojawi∏ si´ w naszym

MyÊl´, ˝e dziÊ i jutro jest to ma∏o prawdopo-

kraju, ju˝ wczeÊniej w Êwiatowym dyskursie

dobne, choç przed rokiem by∏o mo˝liwe. Przy-

publicznym istnia∏o Generation JP2.

pomn´ doÊç oczywisty wp∏yw kwietniowych

Z globalnej perspektywy to poj´cie pasuje

wydarzeƒ na przesuni´cie si´ spo∏ecznych na-

do socjologicznych teorii pokoleƒ. Dotyczy bo-

strojów na prawo (co potwierdzi∏y rezultaty

wiem m∏odych ludzi integrujàcych si´ wokó∏

jesiennych wyborów).

postaci i przes∏ania Jana Paw∏a II, którzy
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Raport o czasie wyjątkowym
Tomasz ˚ukowski

Ujawnione w kwietniu 2005 pragnienia spo-

W Polsce do owego sporu brak silnej drugiej

∏ecznej, ponadpolitycznej solidarnoÊci oraz

strony. Nie p∏aka∏y po Papie˝u bardzo wàskie

masowe oczekiwania moralnego prze∏omu do-

(choç wp∏ywowe w cz´Êci mediów) Êrodowi-

strzeg∏a jednak tak˝e rzàdzàca lewica. I zrobi-

ska nowej lewicy, niezdolne dziÊ do mobilizo-

∏a bardzo wiele, aby nie dopuÊciç do powstania

wania spo∏eczeƒstwa, niepopierane przez

w sferze publicznej jakiegoÊ szerokiego ruchu

g∏ówne ugrupowania polskiej lewicy czy dzi-

na rzecz zmian, który – co doÊç oczywiste –

siejszych liderów ruchu liberalnego. Zdecydo-

uformowa∏by si´ w opozycji wobec ówczesne-

wana wi´kszoÊç m∏odych mia∏a ∏zy w oczach.

go obozu w∏adzy, a wi´c – tak˝e przeciw SLD,

Intuicyjnie odczuwa∏a bliskoÊç przes∏ania Jana

w sporze z ideologià lewicy. Prosz´ zwróciç

Paw∏a i w∏asnych wartoÊci. Symbolicznie od-

uwag´, ˝e w Polsce po kwietniu ideowy spór

daje to treÊç napisów na przygotowywanych

zwolenników lewicowców z konserwatystami

wówczas koszulkach: „Jestem z Pokolenia

zosta∏ wyciszony. Wyraênie ucich∏o lobby „sta-

JP2”: jest tu i indywidualizm, i wspólnota. Po-

rych” antykleryka∏ów i „nowej lewicy”.

staç – depozytariusz twardych wartoÊci, i pod-

DziÊ, kilka miesi´cy po wyborach, sytuacja

kreÊlenie w∏asnej, osobistej podmiotowoÊci.

jest ju˝ inna. Pog∏´biajàce si´ p´kni´cie po-

Zasygnalizowany przed chwilà Êwiatowy spór

mi´dzy zwyci´skimi partiami polskiej prawicy

jest – w polskich realiach – jeszcze przed na-

spowoduje zapewne, ˝e wi´kszoÊç m∏odych

mi. Dopiero si´ rozpoczyna. Pojawia si´ presja

nie b´dzie mia∏a – przynajmniej w najbli˝szej

kultury masowej. Narasta napi´cie pomi´dzy

przysz∏oÊci – jednej, wspólnej reprezentacji.

wartoÊciami i normami deklarowanymi przez
m∏odzie˝ (i potwierdzanymi w planowanych

Pytania o przyszłość

celach ˝yciowych), a realizowanymi pod pre-

˚yliÊmy w czasach Jana Paw∏a II. Czy pontyfi-

sjà codziennoÊci. Dzia∏ajà nowe mechanizmy

kat, który zmieni∏ losy Êwiata, b´dzie dla nas

gospodarcze i spo∏eczne, które popychajà

rzeczywiÊcie punktem odniesienia?

m∏odych do wybierania strategii ˝yciowych

MyÊl´, ˝e tak. Âwiat stoi przed wielkim cywi-

niekoniecznie tak, jak by chcieli. Stàd ich wy-

lizacyjnym rozstrzygni´ciem dotyczàcym sys-

jazdy za granic´ w poszukiwaniu jakiejkolwiek

temu wartoÊci: czy b´dzie on ÊciÊle indywidu-

pracy, odk∏adanie ma∏˝eƒstw i rodzicielstwa

alistyczny, czy odwo∏a si´ tak˝e do wspólnoty.

na póêniej.

Czy zdefiniuje jednostk´ jako suwerena, przy-

Papieskie umieranie spowodowa∏o, ˝e m∏odzi

znajàc jej absolutne prawa i wolnoÊci, tworzàc

Polacy zadeklarowali publicznie swà to˝sa-

tym samym specyficznà „nowà, Êwieckà reli-

moÊç przed ujawnieniem si´ w pe∏ni konse-

gi´”, czy te˝ powià˝e wolnoÊç cz∏owieka z ro-

kwencji owych napi´ç. Jak wp∏ynie to na ich

dzinà, narodem, tak˝e tym, co nadprzyrodzo-

przysz∏oÊç? Czy u∏atwi przetrwanie etosu ofe-

ne: Bogiem. Papie˝ pokazywa∏, ˝e prawa

rowanego m∏odym przez Jana Paw∏a II?

cz∏owieka mogà byç realizowane we wspólno-

Z pewnoÊcià spowoduje, ˝e wi´ksza cz´Êç

cie, ze ÊwiadomoÊcià istnienia Boga. Jego

m∏odzie˝y, poszukujàc sensu ˝ycia i formu∏y

„oferta” by∏a skierowana w przysz∏oÊç –

nowego patriotyzmu, si´gnie do papieskich

w przysz∏oÊç Amerykanów, Niemców, Francu-

encyklik i ksià˝ek.

zów, ludzi z ca∏ej Ziemi. To przes∏anie jest

Czy nazwà si´ Pokoleniem JP2? Zapewne tak

dziÊ atrakcyjne dla m∏odych z wielu stron

definiowaç si´ b´dà w sporach o wartoÊci to-

Êwiata, spierajàcych si´ (pod sztandarami Ge-

czonych w skali Europy i Êwiata, gdy ich natu-

neration JP2) z indywidualistycznà i zlaicyzo-

ralnym sojusznikiem b´dzie wielonarodowa

wanà cz´Êcià swoich spo∏eczeƒstw.

Generation JP2.

Strona/23

Teologia Polityczna 3/2005–2006
Âmierç króla

Na ile pos∏ugiwaç si´ b´dà tà nazwà w Polsce?

Cz´Êcià cz∏owieczeƒstwa jest potrzeba g∏´bo-

To zale˝y od dalszego biegu wydarzeƒ. Powsta-

kiego prze˝ywania wartoÊci podstawowych.

nie silnego, wielonurtowego, nowoczesnego

Âmierç Jana Paw∏a II to moment, w czasie któ-

republikanizmu, rewitalizujàcego specyficznà

rego by∏y one dla Polaków szczególnie wa˝ne.

kompozycj´ polskich wartoÊci, mo˝e spowodo-

Mo˝na powiedzieç, ˝e wszyscy – i m∏odzi,

waç, ˝e przes∏anie Papie˝a Polaka po∏àczy si´

i starsi – utrwalaliÊmy je wówczas w naszej

w jednà ca∏oÊç z g∏ównymi elementami polsko-

pami´ci w bardzo wysokich temperaturach.

Êci, nie stanowiàc przedmiotu polemik.

P ytanie, czy b´dziemy umieli w przysz∏oÊci

Jego autorytet i s∏owa stanà si´ – paradoksal-

odwo∏ywaç si´ do tego zapisu.

nie – wa˝niejsze w polskiej debacie wtedy,

Jakie b´dà efekty naszych dzia∏aƒ? Jakie re-

gdy nasze spo∏eczeƒstwo zacznie si´ stopnio-

zultaty przyniesie aktywnoÊç m∏odych z kon-

wo wtapiaç w zlaicyzowanà kultur´ masowà

serwatywnego m∏odego wy˝u? Po owocach je

dzisiejszego Êwiata. Gdy dotrze do nas szerzej

poznacie.

zachodnioeuropejska ideologia radykalnego
indywidualizmu, odrzucajàca publicznà obecnoÊç religii, nazywajàca patriotyzm nacjonali-

Wykorzystano:

zmem. Gdy z „misyjnymi” wysi∏kami lewico-

• Raporty z badaƒ: Polska czasu wyjàtkowego,

wych elit intelektualnych spotka si´ presja

OBOP, kwiecieƒ 2005; Refleksje i wspo-

nowego stylu ˝ycia, wymuszonego np. przez

mnienia Polaków po Êmierci Jana Paw∏a II,

nowe stosunki pracy. Wtedy byç mo˝e tak˝e i

CBOS, maj 2005; Polacy wobec Êmierci pa-

w Polsce dojdzie do starcia Generacji JP2 z he-

pie˝a Jana Paw∏a II, OBOP dla „Warto rozma-

roldami nowej lewicy.

wiaç”, czerwiec 2005;
• Omówienia wyników badaƒ System warto-

Summa

Êci m∏odzie˝y w warunkach traumy spo∏ecz-

Odchodzenie Jana Paw∏a II by∏o najbardziej

nej, UAM, maj 2005 (kier. Pawe∏ Ruszkow-

masowym i intensywnym prze˝yciem zbioro-

ski) oraz Studenci UKSW – Pokolenie

wym wspó∏czesnych Polaków. A tak˝e chyba

pontyfikatu Jana Paw∏a II, UKSW, czerwiec

najpowszechniejszym ruchem spo∏ecznym

2005;

w historii Polski. By∏ to ruch szczególny.

• Materia∏y i wypowiedzi z konferencji Poko-

Wbrew pesymistycznym prognozom cz´Êci

lenie JP2: poczucie to˝samoÊci czy kreacja

wieszczów cywilizacji informacyjnej wykorzy-

medialna?, Collegium Civitas, 10–11 marca

stywa∏ bowiem instrumenty „wirtualu” zgod-

2006, oraz Pokolenie JP2 – êród∏a i szanse,

nie z oczekiwaniami Êwiata realnego. Stano-

Uniwersytet Warszawski, UKSW, „Wi´ê”,

wi∏ kolejne polskie ogólnonarodowe pospolite

IBnD, 31 marca 2006.

ruszenie. Pierwsze pospolite ruszenie czasów
cywilizacji informacyjnej. Wykorzystujàce no-

Tomasz ˚ukowski

woczesnà technologi´ do przyÊpieszonej dy-

socjolog i politolog,

fuzji, upowszechnienia wartoÊci zwiàzanych

pracuje w Instytucie Polityki Spo∏ecznej

z polskà to˝samoÊcià kulturowà.

Uniwersytetu Warszawskiego
i w nowosàdeckiej WSB.
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