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RELIGIJNOŚĆ POLAKÓW W ŚWIETLE DANYCH 
EUROPEJSKIEGO SONDAŻU WARTOŚCI2

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Pol-
ska przyciągnęła uwagę nie tylko zachodnich mediów, ale i socjologów religii. 
Okazało się bowiem, że religia, i to w dodatku religia zinstytucjonalizowana, 
może odgrywać ważną rolę polityczną i współuczestniczyć w zmianie społecznej 
(Douglas 1982; Davie 2007). Od razu trzeba poczynić zastrzeżenie, że nie ty-
lko przypadek Polski wywołał takie poruszenie. Niektórzy zestawiali nasz kraj 
z  Izraelem (Turner 1991), inni z  Iranem (Pace 2011). W  tych zestawieniach 
wspólne było przekonanie, że przypadki ożywienia religijnego w krajach takich 
jak Polska, Iran czy Izrael podważają „paradygmat globalnej sekularyzacji”, 
zgodnie z którym „wraz z  zanikającym wpływem religii na różne sfery życia 
społecznego, związanymi z  dyferencjacją funkcjonalną, straci na znaczeniu 
zinstytucjonalizowana religia, także na płaszczyźnie życia indywidualnego” 
(Mariański 2006: 39). W diagnozie ograniczano się zazwyczaj do wskazania 
Polski jako przypadku falsyfikującego ten paradygmat i  dopiero José Casa-
nova, hiszpański socjolog religii, w  książce Religie publiczne w  nowoczesnym 
świecie (2005)3, zaproponował teorię religii publicznej wyjaśniającą wzrost 
aktywności kościołów w życiu publicznym i ożywienie religijne, dzięki czemu 
znalazł się w samym centrum sporów o sekularyzację. Główna teza Casanovy 
polegała na stwierdzeniu, że zaangażowanie kościołów w sferę publiczną może 
odwrócić trendy sekularyzacyjne lub – w  przypadku krajów takich jak Pols-
ka – te trendy powstrzymać. Tym samym hiszpański socjolog podważał nie 
tylko teorię najważniejszą dla socjologii religii, ale uderzał w  jeden z filarów 
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BETWEEN ANTI-CLERICALISM AND ORTHODOXY. 
RELIGIOSITY OF POLES AS REFLECTED IN THE EUROPEAN VALUES STUDY

Poles’ religiosity is sometimes presented as a case falsifying the secularization para-
digm. One of the main explanations for this phenomenon was proposed by José Casa-
nova in his theory of public religion, which shows that the socio-political commitment 
of the Church immunizes against secularization. Basing on data from the European 
Values Study, this article aims to verify this thesis on the example of Poland. The ana-
lysis shows that while the influence of the Catholic church on the representation of 
the desired socio-political order is systematically weakening, on the other hand the 
level of beliefs remains more or less unchanged and high. Poles have also been and 
are reluctant to accept public religion, which leads to the privatization of religion and 
contradicts the assumptions of the Casanova theory.
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