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należności do instytutu, o datach narodzin i śmierci, a także o ich ewentualnej 
beatyfikacji lub kanonizacji.

Praca jest logicznie skomponowana, co umożliwia dotarcie prosto i szybko do 
siglów  instytutów albo -  korzystając z indeksów -  do innych podstawowych 
informacji związanych z  tematem. Baza bibliograficzna podana przez autora 
obejmuje oprócz opracowań w języku polskim, także encyklopedie obcojęzyczne, 
a w odniesieniu do instytutów powstałych w ostatnim czasie -  strony internetowe 
(ze względu na krótki odstęp czasu od ich powstania do zaistnienia w publika
cjach drukowanych).

I na koniec osobista refleksja. Po ukończeniu studiów teologicznych na 
KUL-u (połowa lat 80 XX w.) podjąłem pracę zawodową najpierw w Towarzy
stwie Naukowym KUL (wydawca Encyklopedii katolickiej, którą przez lata 
współtworzył ks. M. Daniluk SCJ), a następnie w  redakcji tejże encyklopedii. 
Przez blisko dziesięć lat dzieliłem ten sam redakcyjny pokój z ks. Mirosławem. 
Zawsze podziwiałem jego pasję poznawczą, dynamizm twórczy, wspomnianą be
nedyktyńską cierpliwość, nadto dokładność w pracy właściwą skrybom działającym 
naukowo w klasztorach dawnej Europy, a ponadto jego szybkość działania, niezbęd
ną przy wydawaniu czasopism cyklicznych. Pasją ks. Mirosława była i jest muzyka. 
Z pewnością to dzięki niej stał się wytrwały, zdeterminowany i zaangażowany 
w dzieło tak wielkiej wagi, które tu pokrótce zostało przedstawione.

Eu g e n i u s z  Sa k o w i c z

Janusz Mariański, Sekularyzacja -  desekularyzacja -  nowa duchowość. 
Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2013, 
ss. 288

Religia jest jednym z istotnych składników kultury, często poddawana jest 
analizie w  refleksji humanistycznej. Do jej konstytutywnych elementów zalicza się 
z reguły doktrynę, kult oraz społeczność. Religię można rozpatrywać pod wieloma 
różnymi aspektami (historycznym, filozoficznym, teologicznym, kulturowym, psy
chologicznym czy socjologicznym). W pracy ks. Janusza Mariańskiego pt. Seku
laryzacja -  desekularyzacja -  nowa duchowość. Studium socjologiczne  
przedmiotem wnikliwej analizy z  socjologicznego punktu widzenia są trzy istotne 
fenomeny występujące na gruncie religii w  XX i XXI w. Prof. Janusz Mariański 
-  polski duchowny rzymskokatolicki, socjolog (socjologia moralności, socjologia 
religii), jest pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, członkiem wielu towarzystw naukowych, autorem 50 książek i 
około tysiąca artykułów.
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Prezentowane tu studium składa się z wprowadzenia, wykazu skrótów, wstę
pu, pięciu rozdziałów, zakończenia, wykazu prac autora wykorzystanych w książ
ce, bibliografii, indeksu osób i streszczenia w  języku angielskim. Jej celem jest 
namysł nad pewnymi aspektami religii oraz otwarcie nowej perspektywy teore
tycznej refleksji socjologii religii.

We wprowadzeniu (ss. 9-15), którego autorem jest Włodzimierz Pawluczuk, 
zostało podkreślone, że zawarty w  książce opis religijności społeczeństwa polskie
go mieści się w  szerszej perspektywie badawczej społeczności Zachodu oraz 
stanowi wnikliwą analizę procesu ewolucji religijności owych społeczeństw. Paw
luczuk zwraca uwagę na trzy główne tematy książki na tle istotnego w religii 
fenomenu „doświadczenia religijnego”. Podkreśla ponadto różnice między socjo
logiczną (aspekt społeczny) i fenomenologiczną (aspekt jednostkowy) metodą 
opisu i analizy zjawisk religijnych.

Prof. Mariański we wstępie (ss. 19-26) zwraca uwagę na to, że przez wiele 
dziesięcioleci dominowała w  socjologii teoria sekularyzacji (oparta na poglądach 
A. Comte’a i M. Webera), według której następowała w  społeczeństwie autono
mizacja różnych sfer życia. Miała ona związek z postępującą modernizacją spo
łeczeństwa. Na przełomie wieku XX i XXI zaczęto natomiast odchodzić od teorii 
sekularyzacji na rzecz koncepcji nowej duchowości (religijności). Mariański uwa
ża zatem, że religijność balansuje między sekularyzacją, desekularyzacją i nową 
duchowością. Właśnie te trzy zjawiska poddaje analizie, która ma charakter so
cjologiczny (ze wszystkimi jego ograniczeniami).

W rozdziale pierwszym (ss. 27-64) autor zajmuje się statusem metodologicz
nym socjologii religii jako nauki o faktach religijnych. Zauważa, że wprawdzie 
religia jest wydarzeniem transcendentnym (relacja człowieka do boskiego „Ty”), 
to jednak ma ona swoje odniesienia historyczne i społeczne. Na początku zajmuje 
się statusem socjologii religii jako nauki empirycznej, która bada religijne aspekty 
społeczeństwa i społeczne wymiary religii. Zajmuje się więc wzajemnymi relacja
mi między religią i społeczeństwem oraz faktami religijnymi, które są wydobywa
ne z faktów społecznych. Mariański przechodzi następnie do wyróżnienia i omó
wienia klasycznych teorii socjologii religii (substancjalnych i funkcjonalnych). 
Dokładniejszej analizie poddaje on teorie: E. Durkheima (religia jako forma odpo
wiedzi na pytanie dotyczące możliwości istnienia społeczeństwa, sacrum elemen
tem integrującym wspólnotę, związek religii z  ideą Kościoła), M. Webera (religia 
jako sfera znaczeń dla ludzkich zachowań i działalności gospodarczej w  kontek
ście tez o racjonalności, „odczarowaniu świata”, „odkościelnieniu” oraz ascezie 
wewnątrzświatowej i zewnątrzświatowej) oraz G. Le Brasa (historyczne i socjo- 
graficzne ujęcie religii, prowadzące do ukształtowania się socjologii kościelności 
i typologii praktyk religijnych). Na tym tle Mariański wskazuje na współczesne 
ważne tematy socjologii religii, do których można zaliczyć sekularyzację, indywi
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dualizację, pluralizm oraz relacje między globalizacją a procesami indywidualizacji 
i pluralizmu religijności.

W rozdziale drugim Mariański zajmuje się złożonym zagadnieniem sekulary
zacji (ss. 65-111). Podkreśla, że można ją  definiować na wiele sposobów. Jest 
ona procesem typowo europejskim, wieloaspektowym i nieposiadającym jednego 
kierunku. W sensie ogólnym oznacza ona historyczny proces społeczno-kulturo
wy, który dokonuje się w  czasach nowożytnych i współczesnych i w  wyniku 
którego różne dziedziny życia wyzwalają się stopniowo spod kontroli organizacji 
wyznaniowych. Autor przytacza i krótko charakteryzuje różne teorie sekularyza
cji, których autorami są F.X. Kaufmann, L. Neuhold, L. Shiner, G. Kehrer, 
M. Breuer, J. Casanova, K. Dobbelaere, A. Giddens, V. Possenti, H. Knoblauch, 
Ch. Taylor, K. Gabriel, P. Norris, R. Inglehart, G. Pickel, O. Müller, P. Sztompka, 
T. Buksiński, M. Libiszowska-Żółtkowska. Mariański nie pomija milczeniem także 
pewnych kontrowersji związanych z procesem sekularyzacji (m.in. kryzys Ko
ściołów tradycyjnych; traktowanie Kościoła nie w  kategoriach wspólnoty, ale 
raczej instytucji usługowej; zanikanie niektórych funkcji religii; poddanie Kościoła 
prawom rynku; opcjonalność przekonań religijnych; kryzys religijności zinstytucjona
lizowanej; pojawienie się pozakościelnych form duchowości; wiara bez przynależ
ności i przynależność bez wiary; wzrost bezwyznaniowości; krytycyzm i selektywna 
postawa wobec treści wiary; praktykowanie religii zastępczej; prawdziwość religii; 
utrata przez religię autorytetu moralnego).

Rozdział trzeci poświęcony został zagadnieniu desekularyzacji we współcze
snym świecie (ss. 113-144). Procesy sekularyzacji ulegają zdaniem Mariańskiego 
zahamowaniu i następuje odrodzenie religijności człowieka (teza P. Bergera), 
ponieważ religia wydaje się być uniwersalną cechą ludzkiej kondycji. Zmienia ona 
tylko swoje formy. Istnieją jedynie dwa wyjątki: Europa Zachodnia i wąska grupa 
znaczących intelektualistów. Na procesy desekularyzacji wskazują ponadto dane 
empiryczne. Religia zaczyna wywierać ponownie wpływ na życie społeczne, 
czego przejawem jest respektowanie instytucji (norm) religijnych, ożywienie prak
tyk, powrót religii do sfery publicznej i ożywienie obecności religii w  różnych 
strukturach społecznych. Autor nie chce pomijać milczeniem niektórych kontro
wersji związanych z desekularyzacją (zmiana struktury wyznaniowej; ekspansja 
islamu; rola eventôw religijnych; powstanie nowych ruchów religijnych; funda
mentalizm; popularność ezoteryzmu; rola religii dla społeczeństwa obywatelskiego 
i porządku społecznego; przekład treści języka religijnego na język świecki; inte
gracyjny i sensotwórczy potencjał religii; rozmycie granic między wiarą, niewiarą 
i duchowością).

W rozdziale czwartym Mariański zajmuje się kwestią tzw. nowej duchowo
ści, traktowanej niekiedy jako jeden z przejawów desekularyzacji (ss. 145-192). 
Autor zauważa, że samo pojęcie „nowa duchowość” jest wieloznaczne (trakto
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wana jest ona jako poszerzenie i dopełnienie dotychczasowej religijności lub prze
ciwstawiana religii). Rozumiana jest, zdaniem Mariańskiego, jako pewien rodzaj 
doświadczenia osobistego, przeżywanego bez pośrednictwa społeczności religijnej 
(Kościoła), odciętego od dogmatyki i instytucji. Jest ona wyrazem dążenia do 
indywidualności, samostanowienia, autentyczności i ekspresji. Stanowi próbę 
przekraczania własnej kondycji, dążenia do rozwoju czy też nadania sensu wła
snej egzystencji. Dzięki niej człowiek odnajduje odniesienie do jakiejś formy trans
cendencji, która nie zawsze ma postać osobową (np. moce, energie, natura, 
kosmos). Sacrum  ma w niej często charakter immanentny, a niekiedy jest 
w  ogóle kwestionowane. Duchowość wiąże się ze świadomością własnego „ja” 
(badanie odmiennych stanów świadomości) i integracją różnych wymiarów życia 
ludzkiego. Człowiek poszukuje w  niej nie tyle Boga, ile samego siebie. Wśród 
kontrowersji związanych z „nową duchowością” Mariański podkreśla zwłaszcza 
jej ulotność. Wskazuje, że jest ona wyrazem kryzysu duchowego współczesności 
i poszukiwań duchowych człowieka (człowiek jako „duchowy wędrowiec”). 
Zauważalne są jej związki z ezoteryzmem, m agią i okultyzmem oraz tendencje 
synkretyczne.

Na rozdział piąty (ss. 193-233) składają się analizy dotyczące dwóch nurtów 
ideowych we współczesnym świecie, do jakich należą sekularyzm i nowa ewan
gelizacja. Mariański poddaje je  ocenie z punktu widzenia społecznego nauczania 
Kościoła rzymskokatolickiego. Sekularyzm jest jego zdaniem ideologią, której 
zwolennicy zmierzają do wyrugowania religii z życia jednostek i społeczeństw 
oraz do odrzucenia wszelkiej rzeczywistości transcendentnej jako szkodliwej dla 
człowieka. Jest on formą redukcjonistycznego humanizmu, opartego na moralno
ści naturalistycznej. Sekularyzm był dawniej wiązany z laickimi ruchami ideolo
gicznymi (liberalizmem, komunizmem, narodowym socjalizmem), a obecnie wiąże 
się go z mentalnością naukowo-techniczną i racjonalistycznym sposobem myśle
nia. Może on przybierać różne formy: silną (ateistyczną, instytucjonalną), apatycz
ną (bierną religijnie, agnostyczną) oraz słabą (dopuszczającą religię jako dziedzic
two kulturowe). Mariański podejmuje się także oceny sekularyzacji w świetle 
nauczania Kościoła, opierając się zwłaszcza na wypowiedziach Jana Pawła II 
i Benedykta XVI. Sekularyzacja nie musi być koniecznie zjawiskiem negatyw
nym, ale może mieć także pozytywne znaczenie (uznanie słusznej autonomii rze
czywistości ziemskiej). Proces sekularyzacji prowadzi jednak z reguły do szeregu 
zagrożeń (utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, agnostycyzm i obojęt
ność religijna, relatywizm moralny, nihilizm, doświadczenie pustki wewnętrznej, 
fTagmentaryzacja egzystencji, rozpad rodzin, krytyka religii jako źródła przemocy 
w świecie, życie ,jakby Boga nie było”). Wspomniani papieże dostrzegają jednak 
istniejącą nadal wśród ludzi potrzebę duchowości oraz pierwsze symptomy odra
dzania się religijności. Do aktywnych sposobów przeciwstawienia się sekularyza
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cji można zaliczyć dialog między wiarą a rozumem, podtrzymywanie relacji 
z innymi religiami, wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz pro
mowanie wartości uniwersalnych. Jedną z odpowiedzi Kościoła na proces seku
laryzacji jest również program nowej ewangelizacji jako bardziej dostosowanej do 
aktualnych uwarunkowań społeczno-kulturowych pracy duszpastersko-apostol- 
skiej (pojęcia „nowa ewangelizacja” użył po raz pierwszy Jan Paweł II w  Polsce 
w roku 1979). Jest on skierowany do osób ochrzczonych, które oddaliły się od 
Kościoła lub mają problemy z  wiarą. Jego celem jest odrodzenie duchowe 
i moralne, odbudowa tożsamości chrześcijańskiej i ożywienie wiary.

W zakończeniu (ss. 235-245) autor podkreśla, że badania empiryczne religij
ności Europejczyków nie zawsze prowadzą do jednoznacznych ustaleń. W związ
ku z tym socjolodzy są bardzo ostrożni w wydawaniu ocen dotyczących przyszło
ści. Europa wydaje się balansować między sekularyzacją i desekularyzacją. 
Następuje transformacja religijności przejawiająca się w  modernizacji Kościołów 
tradycyjnych i w  powstawaniu nowych form „płynnej” duchowości. Europa jest 
bardziej zdechrystianizowana niż zsekularyzowana. Chrześcijaństwo rozwija się 
bardziej poza jej granicami. W wyjaśnianiu religijności należałoby mówić o wie
lości paradygmatów, tym bardziej że pewne trendy wymykają się jakiejś jednej 
deterministycznej zasadzie. Zdaniem Mariańskiego mamy dziś do czynienia 
z rynkowym pluralizmem ofert religijnych i duchowych oraz przejściem od reli
gijności zinstytucjonalizowanej do sprywatyzowanej (wolnego wyboru). Wielkim 
wyzwaniem dla teologów jest w  tej sytuacji lepsze przetłumaczenie duchowego 
dziedzictwa religii na język współczesny oraz podejmowanie wysiłków ewange
lizacyjnych na różnych areopagach świata.

Prezentowana monografia prof. J. Mariańskiego jest wnikliwą analizą boga
tej panoramy religijności człowieka współczesnego, oscylującej między sekulary
zacją i desekularyzacją. Jest wyrazem erudycji autora, który prowadzi swoją 
refleksję, odwołując się do wielu koncepcji zaczerpniętych z  nauk społecznych 
i humanistycznych, dzięki czemu mamy szansę otrzymania wieloaspektowej wizji 
omawianych zjawisk religijnych. Bogata bibliografia z zakresu socjologii, religio
znawstwa, teologii, filozofii i kulturoznawstwa w  języku polskim, angielskim 
i niemieckim (ponad 500 pozycji) świadczy o ogromnej solidności autora w reali
zowaniu podjętego tematu. Mariański wykazuje świadomość złożoności podejmo
wanej problematyki. Nie boi się ujawnić swoich założeń światopoglądowych, 
zwłaszcza w ocenie niektórych zjawisk społeczno-religijnych (np. sekularyzmu 
i nowej ewangelizacji). Tym samym daje świadectwo uczciwości intelektualnej. 
Stać go także na formułowanie pewnych postulatów. Jednym z nich jest chociaż
by sugerowanie utworzenia nowej dyscypliny naukowej, jaką jest socjologia du
chowości (bada stan świadomości społecznej oraz postawy członków społeczno
ści). Dzięki niej nowe formy duchowości ukazywałyby w  pełniejszym świetle
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egzystencję jednostki w społeczeństwie i kulturze. Miałaby być ona uzupełnieniem 
socjologii religii lub socjologii moralności.

Zawarte w książce rozważania zgodnie z założeniami mają charakter teore
tyczny. Przytacza się zatem stosunkowo mało wyników badań empirycznych, 
choć niewątpliwie stanowią one tło przeprowadzonego namysłu. Badania są 
ponadto zawężone do kręgu krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. 
W wyniku przeprowadzonej przez autora refleksji nie otrzymujemy jednak ani 
zdecydowanie wiążących rozwiązań podejmowanych problemów, ani konkret
nych odpowiedzi na postawione pytania. Jedynym jej rezultatem jest raczej wska
zanie pewnych perspektyw na przyszłość i możliwych punktów orientacyjnych.

Dyskurs w prezentowanej publikacji zasadniczo jest prowadzony w języku 
komunikatywnym, co ma niewątpliwie wpływ na dobrą lekturę książki. Autor 
wzbogacił go licznymi cytatami, które umożliwiają czytelnikowi zapoznanie się 
z oryginalnymi poglądami wielu klasyków myśli socjologicznej i filozoficznej. 
Pewnym mankamentem jest wkradający się niekiedy chaos treściowy i powtó
rzenia uprzednich twierdzeń.

Na podstawie lektury prac autorstwa prof. Mariańskiego można dojść do 
następującego wniosku. Człowiek żyjący w zsekularyzowanej społeczności nadal 
odczuwa swoisty „głód duchowy” i szuka sposobów jego zaspokojenia. Coraz 
rzadziej odnajduje on taką możliwość w tradycyjnych religiach lub wspólnotach 
wyznaniowych i z tej racji podejmuje on liczne próby tworzenia nowych form 
duchowości. Sytuacja taka stanowi wyzwanie dla funkcjonujących obecnie religii, 
zwłaszcza dla chrześcijaństwa w Europie. Wysiłek jego przedstawicieli powinien 
iść w takim kierunku, aby, umacniając swoją wiarę i zachowując tożsamość, 
przełożyć treści wyznawanej religii na język bliższy współczesnemu człowiekowi 
i ukazać ją  jako atrakcyjną propozycję, zdolną nie tylko do teoretycznej odpowie
dzi na nurtujące pytania egzystencjalne, ale także do zaspokojenia „duchowego 
głodu” poprzez doświadczenie sacrum.

Ks . Ka r o l  Ja s i ń s k i

Ks. Franciszek Drączkowski, Sakramentologia patrystyczna w zarysie, 
„Bernardinum” Pelplin 2014, s. 200

Nowa Ewangelizacja czerpie siły ze „starych” źródeł. Głoszenie słowa Bo
żego i sprawowanie sakramentów jest jej początkiem -  celem zaś zjednoczenie 
z Chrystusem, obdarowującym nowym życiem we wspólnocie Kościoła. Naucza
nie II Soboru Watykańskiego, postulując odnowę teologii i duszpasterstwa, oprócz


