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PAWEŁ PRÜFER

Rec.: Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. 
Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 385.

Kościół katolicki w Polsce podlega licznym wpływom, a w efekcie także i zmia-
nom, ale jak potwierdza jego funkcjonowanie, idzie wciąż własną drogą. Nie ba-
nalizując wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych wpływów rzutujących na jego 
działanie i przeobrażanie się, można śmiało stwierdzić, iż posiada własną tożsa-
mość niezależną od „pierwiastka ludzkiego”. O tym i o wielu innych trajektoriach 
funkcjonalno  -egzystencjalnych Kościoła katolickiego w Polsce donosi znakomite 
studium z zakresu nauk społecznych, a przede wszystkim z socjologii, którego 
autorem jest wybitny znawca problematyki, socjolog religii i moralności Janusz 
Mariański. Spróbujmy przyjrzeć się pokrótce, w jaki sposób autor realizuje swoje 
zamierzenia i analizy naukowe.

Książkę otwiera rozbudowany wstęp, którym czytelnik zostaje wprowadzony 
w skomplikowaną tematykę religijności i „kościelności” charakterystycznej szcze-
gólnie dla Kościoła katolickiego w Polsce, przy czym zostaje uwypuklony fakt, iż 
są to cechy, które z socjologicznego punktu widzenia są „produktem” społecznego 
komunikowania się i konstruowania. Fakt ten podkreśla zarówno wspólnotowy jak 
i zindywidualizowany wymiar religijności i kościelności. Wszak religijność – o czym 
powie socjologia religii – jest nie tylko przejawem odniesień jednostki w stronę 
pierwiastka transcendentnego (Boga), ale także obszarem kształtowania relacji 
międzyjednostkowych (społeczne interakcje) i wielorakich form dyskursów, jakie 
istota religijna podejmuje. Takie wstępne uporządkowanie pojęciowo  -strukturalne 
jest dobrym preludium do zaawansowanych merytorycznie i strukturalnie analiz 
w pozostałych częściach pracy.

Pierwszy rozdział książki jest swoistym kompendium socjologicznej analizy 
sytuacji religijności, charakteryzującej Polaków przed rokiem 1989. Jest to przede 
wszystkim okres tak zwanego realnego socjalizmu, który sytuuje się pomiędzy 
zakończeniem drugiej wojny światowej a zaistniałymi przemianami ustrojowymi, 
które zdemontowały totalitaryzm państwowy, mający tak destrukcyjny wpływ na 
kształtowanie się więzi społecznych i podmiotowość obywateli. Ateizacja i stero-
wanie laicyzacją miały być w okresie totalitaryzmu sposobami na wykorzenianie, 
a przynajmniej minimalizowanie religijności jednostkowej i wspólnotowej u oby-
wateli państwa. Przed taką aktywnością państwa Kościół bronił siebie i swoich 
wiernych, podkreślając, iż jest to działanie szkodliwe, ponieważ szerzy okrojoną 
wizję człowieka. Pomimo prób marginalizowania Kościoła przez władzę i dominu-
jącą ideologię, Kościołowi katolickiemu w Polsce udało się zachować zaufanie ze 
strony obywateli. Przyczyn tego faktu jest wiele, przeze wszystkim to, że Kościół 
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stawał w obronie tożsamości narodowej i religijnej, a także pomagał w odradzaniu 
się społeczeństwa obywatelskiego. Swoista „opozycja moralna” to niezaprzeczalny 
raczej fakt, świadczący o sile Kościoła i jego autorytecie w okresie totalitaryzmu 
i w początkach przemian ustrojowych pod koniec lat 80. i na początku 90. XX 
wieku. W tej części dyskursu J. Mariański korzysta z szerokiego zakresu analiz 
przeprowadzonych w obrębie tzw. katolickiej nauki społecznej, powołując się 
choćby na wybitnego jej przedstawiciela i swojego Mistrza, jakim był Józef Majka. 

Charakterystycznym rysem religijności Polaków jest to, co autor książki zdefi-
niował w jednym z paragrafów pierwszego rozdziału, mianowicie religijność wy-
rażająca się w wierze narodu oraz jako forma wrażliwości religijnej przejawiającej 
się w codzienności. Uwarunkowania historyczne i społeczno  -kulturowe pozwoliły 
na ukształtowanie się religijności o charakterze ludowym, co wyraża się – jak 
stwierdził Władysław Piwowarski – w jej integracji, masowości, urzędowości, 
ekspansywności i opiekuńczości. Warto podkreślić fakt, na który zwraca uwagę 
Mariański – co jest poprzedzone rzetelną kwerendą źródłową i przytaczanymi da-
nymi empirycznymi – próby marginalizowania religijności i kościelności w okresie 
PRL zaowocowały paradoksalnie ich ożywieniem, wzmocnieniem i odrodzeniem. 
Jeśli chodzi jednak o czasy bardziej współczesne, takiej jednoznacznej diagnozy 
i oceny postawić już nie można. Okres liberalnej demokracji wprowadził w homo-
geniczną strukturę przekonań i konkretnych przejawów postaw obywateli i ludzi 
Kościoła nieco więcej odmienności i pluralizacji. 

Drugi rozdział jest szeroką i wieloaspektową analizą tożsamości kościelnej 
Polaków, jaka ukształtowała się i nadal kształtuje po roku 1989. Jest to w gruncie 
rzeczy zbadanie kwestii obecności Kościoła w życiu publicznym, wobec czego 
zresztą Polacy wykazują różne postawy, również negatywne. Wymiar wspólnotowy 
i instytucjonalny, duchowy i społeczno  -moralny w Kościele polskim odnajdują 
swoje szczególne uzasadnienie. W tej kwestii prof. Mariański przytacza liczne dane 
statystyczne, które pokazują fluktuujący charakter przynależności do Kościoła, 
jak i siłę utożsamiania się z nim, w zależności od tego, z jakiego rodzaju grupami 
społecznymi, demograficznymi i zawodowymi ma się do czynienia. Wydaje się 
jednak, że w sferze życia religijnego coraz więcej miejsca zajmuje tzw. eklektyzm 
religijny, będący pewną pochodną zindywidualizowanego wymiaru religijności. 
Zmniejsza się znaczenie stosunku do wymiaru wiary, religii i Kościoła na zasadzie 

„wszystko albo nic”.
Ciekawą analizę stosunku Polaków do Kościoła przeprowadza Janusz Mariański 

w kwestii zaufania. Mimo iż w latach 90. można odnotować jego spadek, poziom 
zaufania – jako szeroko pojmowanej postawy wobec Kościoła w jego różnych wy-
miarach – nadal jest wysoki, choć Polacy stali się wobec niego bardziej krytyczni, 
niż to było do tej pory. Mariański dostrzega powolną ewolucję, a raczej przeobra-
żanie się, znaczenia Kościoła z pozycji obecności w sferze politycznej i państwowej, 
w stronę instytucji wspierającej społeczeństwo obywatelskie.
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Niezwykle interesująco przedstawiają się analizy przeprowadzone w trzecim 
rozdziale, w którym autor mierzy się z kwestią stosunku Kościoła do życia społecz-
nego. Wokół kwestii obecności Kościoła katolickiego w życiu publicznym narosło 
sporo kontrowersji i nieporozumień. Pojawiały się i nadal się pojawiają nawet 
skrajne przekonania, które próbują wskazywać na próbę anektowania przez Kościół 
całej przestrzeni publicznej. W latach 90. było swoistą modą mówienie o rzekomej 
ofensywie Kościoła w celach jej zawłaszczania. Wielu socjologów dostrzega próby 
polityzacji religii i włączania duchowieństwa w sferę życia politycznego. Tego 
rodzaju opinie mieszczą się w sformułowanym i powszechnie funkcjonującym 
w przestrzeni publicznej skrócie myślowym jako „mieszanie się do polityki”. 

Prof. Mariański przedstawia wyniki wielu różnych i ciekawych sondaży, uka-
zujących stosunek Polaków do tej kwestii. Są to między innymi badania empi-
ryczne pokazujące stosunek do sprawy angażowania się duchowieństwa w sprawy 
polityczne. Na ogół potwierdzają one negatywny stosunek respondentów w tej 
kwestii, w odróżnieniu od akceptacji obecności Kościoła i duchowieństwa w ob-
szarze życia społecznego. Autor książki zauważa, iż zróżnicowanie form i postaw 
Kościoła w życiu społecznym oraz jego stosunek do wydarzeń życia publicznego 
nie jest niczym negatywnym, a wręcz pozytywnie świadczy o różnych sposobach 
i wymiarach jego troski w kwestii godności człowieka i sprawiedliwości społecznej. 

Czy Kościół katolicki jest kompetentny w kwestiach społecznych? Można po-
stawić takie pytanie w nawiązaniu do analiz przeprowadzonych w tym rozdziale. 
Odpowiedzi są różnorodne, i jak sam autor zaznacza, wynika to z odmienności 
i czasem także nieprecyzyjności w stawianiu niektórych pytań sondażowych. Przy-
kładem takiej różnorodności postaw jest stosunek katolików do obecności krzyża 
w przestrzeni publicznej. Ciekawy jest postulat prof. Mariańskiego, który wskazuje 
na potrzebę redukowania obecności Kościoła w sferze politycznej, a zwiększania jej 
w obszarze życia społecznego. Słuszne jest także podtrzymywanie tezy, iż Kościół 
odszedł już od koncepcji państwa wyznaniowego, a tym samym, właściwą drogą 
jest realizacja najważniejszej jego misji: ewangelizacji.

Czwarty rozdział odsyła czytelnika do interesującej poznawczo kwestii uobec-
niania i urzeczywistniania się Kościoła w konkretnej jego formie, jaką jest struktura 
i wspólnota parafii. Posługując się językiem socjologicznym, mamy tu do czynienia 
z parametrem grupowym i instytucjonalnym życia religijnego. Parafia jest strukturą 
umożliwiającą nawiązywanie bezpośrednich kontaktów o charakterze religijnym. 
Nie jest to więc tylko partykularna forma struktury Kościoła powszechnego, ale 
przede wszystkim wspólnota wiary, środowisko religijne, miejsce w którym czło-
wiek uczy się i realizuje swoją wiarę w wymiarze „my”. Liczne sondaże, jakie 
przeprowadził i na jakie się powołuje wybitny socjolog, autor niniejszej monografii, 
potwierdzają wielką rolę i znaczenie parafii dla wierzących i identyfikujących 
się z Kościołem. Można więc mówić o tożsamości parafialnej Polaków. Ponadto, 
jest to de facto jakaś forma wstępnej socjalizacji religijnej, jaka tutaj właśnie ma 
miejsce. Z parafią wiąże się także poczucie przynależności lokalnej, a dotyczy 
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to zwłaszcza parafii wiejskich i tzw. tradycyjnej religijności. Na tym tle można 
także mówić o więzi społecznej, która przecież w ciągu rozwoju i przeobrażania 
się społeczeństw, także podlega ewolucji i zmianom. 

Z przynależnością parafialną wiąże się także nieodłącznie przynależność do 
ruchów i stowarzyszeń o charakterze religijnym, co znacząco wpływa na umac-
nianie się więzi społecznej z parafią jako taką. Choć różnorodność wspomnianych 
organizacji kościelnych jest duża, przynależność do nich w polskim Kościele 
katolickim nie przedstawia się jednak zbyt imponująco. Niezwykle obiecującym 

„narzędziem” dla żywotności Kościoła, zwłaszcza w wymiarze parafialnym, jest 
wykorzystanie technik komunikacji wirtualnej, zwłaszcza Internetu. Nie można 
raczej zbanalizować istotnego wpływu nowych technik wirtualnego przekazywania 
informacji o charakterze religijnym. Interesujące są także analizy przeprowadzone 
przez autora w kwestii typologizacji, wynikającej z charakteru i zaangażowania 
parafian we wspólnotach, do których przynależą. 

Ostatni rozdział, piąty, jest ambitną próbą zarysowania niełatwej kwestii: 
konfrontacji Kościoła katolickiego z wyzwaniami współczesności. Prawdą jest, iż 
Kościół katolicki w Polsce na obecnym etapie znajduje się pomiędzy sekularyzacją 
a ewangelizacją. Konfrontacja ze współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi 
generuje w katolikach polskich różne postawy, a tym samym pozwala na dokonanie 
pewnego rodzaju typologii obecności w Kościele i utożsamiania się z nim – sek-
torowość przynależności. Niewątpliwie istotne znaczenie i wpływ na religijność 
Polaków ma postępująca już nie tylko w krajach Europy Zachodniej, ale i w Polsce 
modernizacja, a wraz z nią uruchamiają się procesy dyferencjacji i rozwarstwienia, 
także w wymiarze życia religijnego. Spory wpływ na przeobrażenia w postawach 
religijnych ma także obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej. Jest to 
także kwestia stosunku katolików do tej przynależności, gdyż z niej wynikają 
także różnorodne sprawy dotyczące uruchamiających się problemów o charakterze 
aksjonormatywnym. Otwarcie na Europę i świat generuje także ruchy migracyjne, 
a w związku z nimi również kwestie religijne, choćby takie jak praktyki religijne 
czy utożsamianie się z Kościołem katolickim. Trendy globalizacyjne nie omijają 
także zagadnień związanych z religijnością i jej fluktuacjami. Piąty rozdział 
książki zamyka analiza wpływu autorytetu papieża Jana Pawła II na kształtowa-
nie się, umacnianie oraz konstytuowanie tożsamości religijnej Polaków. Bardzo 
cenna wydaje się końcowa uwaga Mariańskiego, który po raz kolejny przemówił 
językiem „rasowego socjologa”, wskazując na potrzebę „urefleksyjniania się” Ko-
ścioła w stosunku do samego siebie (możliwe, iż autor nawiązuje w tej kwestii do 
koncepcji socjologii refleksywnej).

Nauki społeczne, w tym także socjologia, mają sporo do zaproponowania 
współczesnemu czytelnikowi, który bacznie, ale także i pobieżnie dokonuje ob-
serwacji trendów przeobrażania się rzeczywistości społecznej. Dobrze się dzieje, 
kiedy diagnozy i wnioski formułuje się na podstawie rzetelnie przeprowadzonej 
obserwacji świata społecznego. Fenomen religijności, w tym szczególnie „zjawisko 
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katolickości” w społeczeństwie polskim ostatnich lat, jest wyjątkowo heterogeniczny 
w swej strukturze i funkcjonowaniu. Stąd, dla uczciwości i przenikliwości w jego 
deskrypcji i ocenie, potrzebne są solidnie przeprowadzone badania empiryczne 
i szeroko zakrojony namysł teoretyczny, a tego w recenzowanej książce prof. Ja-
nusza Mariańskiego nie brakuje. 


