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Katarzyna Leszczy ska*

STRATEGIE BUDOWANIA WIARYGODNO CI
KO CIO A RZYMSKOKATOLICKIEGO W POLSCE 
W OBLICZU TRANSFORMACJI KULTUROWO-POLITYCZNEJ 
PO 1989 ROKU

Celem mojego artyku u jest odpowied  na pytanie o sposoby podtrzymywania „wiarygodno ci” Ko cio a
katolickiego w Polsce po 1989 roku (rozumianego jako instytucja). Mój artyku  opiera si  na badaniach, 
które obejmowa y analiz  tre ci dokumentów ofi cjalnych i nieofi cjalnych autorstwa duchownych Ko cio a
katolickiego w Polsce (z lat 2000–2008), dotycz cych problemów spo ecznych zwi zanych z modernizacj
polityczn  i ekonomiczn  Polski w kontek cie procesów integracji europejskiej, a zw aszcza dyskusji o kon-
stytucji europejskiej. 

W artykule skupi  si  na prezentacji wy cznie jednej ze strategii podtrzymywania wiarygodno ci, któr
b dzie dychotomizacja dziel ca rzeczywisto  na wyra nie wyodr bnione my i oni. W strategii tej, co podkre -
la  P. Berger, instytucja religijna postrzega nowy spluralizowany wiat w kategoriach zagro enia religijnego 
porz dku.

S owa kluczowe: metafora, Ko ció  rzymskokatolicki, j zyk, Europa, wiarygodno  religii

1. WST P

Celem mojego artyku u 1 jest odpowied  na pytanie o sposoby podtrzymywania wia-
rygodno ci (credibility) Ko cio a katolickiego w Polsce po 1989 roku (rozumianego jako 
instytucja) na poziomie retorycznym. Tre  artyku u opr  na badaniach, które obejmowa-
y analiz  tre ci dokumentów ofi cjalnych i nieofi cjalnych Ko cio a katolickiego w Polsce 

(z lat 1990–2008), dotycz cych problemów spo ecznych zwi zanych z transformacj  poli-
tyczn  i ekonomiczn  Europy, zw aszcza procesami integracji europejskiej 2.

* Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; kaszha@poczta.fm
1 Artyku  powsta  na podstawie bada  zaprezentowanych w ksi ce: Katarzyna Leszczy ska, Cztery wizje Euro-

py: analiza wypowiedzi Jana Paw a II i duchownych Ko cio a rzymskokatolickiego w Polsce, Nomos, Kraków 
2009 i jest polsk  wersj  referatu wyg oszonego na 9. Kongresie ESA w Lizbonie, 2–5 wrze nia 2009. 

2 W badaniach obj to analiz  dokumenty biskupów, Episkopatu, a tak e wypowiedzi publikowane w czasopis-
mach katolickich („Niedziela”, „Tygodnik Powszechny”) oraz „Naszym Dzienniku”. W badaniach zwracano 
uwag  przede wszystkim na analizy j zyka metaforycznego, obrazowego, którym pos uguj  si  duchowni 
katoliccy w Polsce, uznaj c ten typ przekazu za jedn  z cech j zyka religijnego. 
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2. WIARYGODNO  RELIGII TRADYCYJNYCH 
W KONTEK CIE PROCESÓW SEKULARYZACJI I PRYWATYZACJI 

Kategoria wiarygodno ci religii zosta a zainspirowana ustaleniami Petera L. Berge-
ra oraz reinterpretacjami jego teorii dokonanymi przez polskich socjologów, m.in. Iren
Borowik. Zgodnie z za o eniami teorii Bergera w erze indywidualizacji kultury Zachodu, 
w której nadrz dn  warto ci  staje si  dobro jednostki, niezale ne od transcendentnych 
uwarunkowa , religie monopolistyczne (czyli w a nie religia katolicka w Polsce) stoj
w obliczu kryzysu obiektywno ci. Religia jako niezmienna prawda jest coraz trudniejsza 
do uzasadnienia, zw aszcza w sytuacji pluralizmu, który stawia ko o siebie ró ne struktury 
wiarygodno ci, postrzegane przez jednostk  jako mo liwo ci wyboru, nie zawsze wyklu-
czaj ce si  i skrajne aksjologicznie 3. Co wi cej, wedle Petera L. Bergera religijne struktury 
wiarygodno ci „trac  na sile, poniewa  nie s  d u ej w stanie zjednywa  spo ecze stwa
jako ca o ci, by s u y  celowi spo ecznego potwierdzenia” (Berger 1997: 200). O postrze-
ganiu religii w kontek cie procesów pluralizacji decyduje zatem to, w jaki sposób i na ile 
przekonuj co system religijny uzasadnia swoj  rol , któr  chce pe ni  wobec nowego adu
spo ecznego. D enie do uwiarygodniania religii jest w zwi zku z tym przekonywaniem 
o swojej funkcjonalno ci wobec nowej rzeczywisto ci spo ecznej.

Jak podkre la  Berger, w spo ecze stwach tradycyjnych ad spo eczny istnieje jako 
trwa y dzi ki procesom legitymizacji, ona za  jest wiedz  poddan  procesom obiektywi-
zacji (Berger 1997: 16), która s u y „wyja nieniu i usprawiedliwieniu porz dku spo ecz-
nego” (ibidem). Religia w spo ecze stwie tradycyjnym jest „baldachimem”, symbolicz-
nym „parasolem”, który obejmuje swoim dzia aniem ró ne subsystemy ycia spo ecznego.
Obejmuj c swoim zasi giem dzia ania ludzkie i fenomeny spo eczne w spo ecze stwach
tradycyjnych, nadaj c im tym samym znaczenia sakralne, usensawia je i tworzy porz dek
oraz zapobiega – w odczuciu wierz cych – anomii i chaosowi. Na poziomie retoryki religia 
nadaj c sakralne znaczenia dzia aniom spo ecznym, podkre la, e zsekularyzowany (niere-
ligijny) wiat jest „kruchy, nara ony w ka dej chwili na wtargni cie wrogich porz dkowi
si  i innych rzeczywisto ci, a podstawow  rol  religii jest chroni  przed tym chaosem 
zarówno jednostki, jak i grupy spo eczne” (Borowik 1997a: 16). 

Tak rozumiane spo ecze stwo, które jawi si  jako usankcjonowane religijnie, ma kon-
sekwencje transcendentne. Jak zaznacza Irena Borowik: „Dzia anie przeciw spo ecze stwu
(...) nara a jednostk  na anomi  – ale dzia anie przeciwko nomosowi usankcjonowanemu 
religijnie oznacza automatycznie sprzymierzanie si  z si ami ciemno ci, si ami z a, demo-
nami, szatanem, a to oznacza pogwa cenie nie tylko ludzkiego, ale i boskiego porz dku”
(ibidem: 17). Mo na zatem stwierdzi , e uzasadnienia religijne buduj  wiarygodno  re-
ligii, która w spo eczno ciach tradycyjnych ma funkcj  spajaj c  spo eczno , a religia 
zyskuje trwa o , je li jest podzielana przez grup .

W spo ecze stwach nowoczesnych jest inaczej. wiat i jego uzasadnienia pluralizuj
si , nie s  zatem prawdy religii, które dotycz c  rzeczywisto ci spo ecznej, traktowane jako 

3 Pomijam w tym miejscu kwesti  „religii publicznych”, o których pisa  Jose Casanova, analizuj c funkcjono-
wanie instytucji religijnych m.in. w Polsce. 
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oczywiste. Na co zwracaj  uwag  socjologowie religii, w kulturze Zachodu religie domi-
nuj ce, które pe ni y funkcje legitymizuj ce rzeczywisto  spo eczn , w tym kulturow
i polityczn , w obliczu przemian pluralizacyjnych, trac  swoje tradycyjne miejsce, staj c
si  jednym z wielu podmiotów na rynku idei. Wedle Niklasa Luhmanna, socjologa, który 
okre la nowoczesne spo ecze stwa zachodnie przez kategorie dyferencjacji i kontyngen-
cji, dzi , w obliczu autonomizacji systemu politycznego, ekonomicznego czy moralnego 
wobec religii: „ aden z jego [spo ecze stwa – K.L.] wyspecjalizowanych subsystemów 
nie reprezentuje spo ecze stwa wobec spo ecze stwa” (Luhmann 1994: 33). Religia prze-
staje pe ni  funkcj  legitymizuj c  kluczowe instytucje spo eczne, a enklaw , w której si
odnajduje jest sfera prywatna. Je li jest obecna w sferze publicznej, to nierzadko pojawia 
si  wy cznie pod postaci  „ideologicznej retoryki” (Berger 1997: 180). Wedle Petera Ber-
gera, w obliczu nowoczesno ci i demonopolizacji tradycji religijnych, „zdolno  religii do 
budowania wiata zostaje zatem ograniczona do konstruowania sub wiatów (sub-worlds),
fragmentów uniwersum znacze , którego struktura wiarygodno ci w pewnych przypadkach 
mo e nie wychodzi  poza rodzin  nuklearn ” (ibidem: 191).

Instytucja religijna, w obliczu ró nicowania si  kultury, nie mo e wybiera  stano-
wiska typowego dla spo eczno ci tradycyjnych, które polega wy cznie na wymaganiu 
pos usze stwa wiernych i traktowania go jako oczywiste. To znaczy, „tradycja religijna, 
któr  wcze niej mo na by o autorytatywnie narzuca , teraz musi znale zbyt” (Berger 
1997: 185). Nie znaczy to oczywi cie, e Ko ció  katolicki, który by  przez wieki religi
dominuj c  w Polsce (a do pocz tków XX wieku w Europie) i faktycznie legitymizuj c
porz dek wiecki – spo eczny i polityczny, bez trudu odnajduje si  w nowej rzeczywi-
sto ci, akceptuje post puj c  autonomizacj wiata od religii czy swoj  pozycj  jako 
konkurenta wobec innych ideologii. Jak pokazuj  przeprowadzone analizy, jest wr cz 
przeciwnie.

Zdaniem socjologów religii, w obliczu radykalnych zmian spo ecznych, ideologicz-
nych czy strukturalnych, to co decyduje o znaczeniu religii, to przede wszystkim sposób, 
w jaki religia przekonuje o swojej wiarygodno ci. Wedle Michele Melady, „religijne in-
stytucje utrzymuj  wiarygodno , kiedy religijne struktury s  postrzegane jako masowe 
i rzeczywi cie trwa e. Kiedy te struktury [s  postrzegane – K.L.] jako s abe, rzeczywisto
religijna zaczyna s abn  w ludzkiej wiadomo ci” (Melady 1999: 19). Inaczej mówi c,
w trakcie transformacji kulturowych zwi zanych m.in. z pluralizacj , ponowoczesno ci ,
globalizacj , które przekszta caj  tradycyjny ad, o postrzeganiu religii decyduje to, w jaki 
sposób i na ile przekonuj co system religijny uzasadnia siebie, swoje miejsce i rol , któr
chce pe ni  wobec tego wiata. D enie do uwiarygodniania religii jest zatem z mojego 
punktu widzenia przekonywaniem o swojej funkcjonalno ci wobec nowego adu spo ecz-
nego w zjednoczonej Europie. Wypowiedzi duchownych w Polsce o Europie s  wed ug
mnie g osem religii tradycyjnej, która perswaduje wiatu europejskiemu, e jest niezb d-
na, trwa a, niezast piona i wyja nia, z czego ta niezb dno  wynika. Mówi c j zykiem
Pierre’a Bourdieu, uznaj , e duchowni za pomoc  opowie ci, budowanych przez meta-
fory, szukaj  sposobów uzasadnienia pozycji Ko cio a katolickiego jako dominuj cego
wobec rzeczywisto ci europejskiej. 
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3. J ZYKOWE STRATEGIE KONSTRUOWANIA ADU SPO ECZNEGO

Przemiany polityczne i kulturowe, które maj  miejsce w Polsce po 1989 roku, sta y si
bod cem do zdefi niowania przez Ko ció  katolicki na nowo swojej roli i miejsca w kon-
tek cie zachodz cych zmian. Ko ció  katolicki, który by  przez wieki religi  dominuj c
w Polsce i legitymizuj c  porz dek wiecki, w obliczu tych przemian podejmuje ró ne stra-
tegie radzenia sobie z now , coraz bardziej zdyferencjonowan  rzeczywisto ci . Strategie 
te realizuj  si  zarówno na poziomie retoryki ko cielnej, jak i dzia a  symbolicznych. Jak 
wykaza y moje badania, s  to m.in.:

– Sakralizacja rzeczywisto ci spo ecznej.
– Negacja innych wiatopogl dów i dychotomizacja rzeczywisto ci spo ecznej, która 

realizuje si  przede wszystkim na poziomie j zykowym.
– Asymilacja, która polega na dokonywaniu przez religi  unifi kacji i partykularyza-

cji wiata, to znaczy zacierania sprzeczno ci mi dzy tradycyjnie rozumianym sacrum
i profanum.
Przez sakralizacj  rozumiem swoiste uzasadnienie po danego adu spo ecznego, pod-

czas którego dochodzi do odwo ania do sfery sacrum. Uzasadnianie to mo e odbywa  si
za pomoc  symbolicznych gestów, rytua ów, ale tak e realizuje si  na poziomie j zyko-
wym. Sakralizacja mo e wi c polega  na tym, e w opowie ci duchownych sacrum jest 
przedstawiane jako czynnik, od którego zale a o by  albo nie by  wspó czesnej Europy, 
w tym polityki, kultury czy ekonomii europejskiej. Sakralizacja osadzana jest zazwyczaj 
w kontek cie temporalnym, to znaczy przebiega w ten sposób, e nadawca zwraca uwa-
g  na religijn  przesz o  rzeczywisto ci, do której si  odnosi. Przesz o  jawi si  jako 
u wi cona, a w zwi zku z tym staje si  przyk adem do na ladowania we wspó czesno ci
i przysz o ci. Mo na powiedzie  wi c, e podczas uwiarygodniania siebie, tak jak konsta-
towa  Peter L. Berger, religia staje si  instytucj  przypominania o przesz o ci (1997: 74), 
wyidealizowanej, momentami umniejszonej (gdy niewygodnej), a czasem przerysowanej. 

To, co charakterystyczne podczas j zykowego procesu sakralizacji rzeczywisto ci,
to hiperbolizacje (czyli powi kszenia) i eufemizacje (pomniejszenia). W ich trakcie ma 
miejsce „semantyczne i aksjologiczne nadwarto ciowanie (powi kszenie) pewnych histo-
rycznych zdarze , z drugiej strony – niedowarto ciowanie, marginalizacja (pomniejszenie) 
innych zdarze ” (Bara ski 2001: 50). Faktycznie, we wszystkich opowie ciach duchow-
nych pojawiaj  si  historyczne eufemizmy, które s  swoistymi przemilczeniami zarówno 
(chlubnej i niechlubnej) przesz o ci Ko cio a, jak i sukcesów idei i pr dów jemu konkuren-
cyjnych. Maj  miejsce równie  historyczne hiperbole, wyolbrzymiaj ce rol  chrze cija -
stwa w dziejach Europy. Duchowni przywo uj  wi c w wypowiedziach ró ne wydarzenia 
zwrotne, które s  potraktowane wybiórczo i jednostronnie. Stosuj  tym samym technik
bricolage, za pomoc  której wcielaj  ró ne w tki z przesz o ci w jeden topos. Obok wy-
darze stricte religijnych, na tej samej trajektorii rozwoju Europy znajduj  si  elementy 
pozornie ze sob  niezwi zane, które jednak przez duchownych zostaj  przedstawione jako 
spójne i logiczne, posiadaj ce g bszy sens maj cy uzasadnia  rzeczywisto  oraz postu-
lowane dzia ania. Przez technik bricolage podkre la si  nieprzemijalno  ró nych idei. 
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Wedle Bara skiego: „Te historyczno-retoryczne powi kszenia i pomniejszenia s , poprzez 
tworzone semantyczne przyczó ki (miejsca wspólne) i zrywane mosty, równoczesnym -
czeniem i rozdzielaniem, godzeniem sprzeczno ci lub ich ustanawianiem” (Bara ski 2001: 
51). Warto podkre li , e metafora szczególnie sprawdza si  jako narz dzie eufemizacji 
i hiperbolizacji. Dzi ki swojej cesze, któr  jest uwypuklanie po danych w a ciwo ci zja-
wisk i ukrywanie niewygodnych, metafora wskazuje na ró ne zwi zki przyleg o ci mi dzy
pozornie odleg ymi sytuacjami. Tym samym metafora pozwala na przemycanie tre ci i sa-
kralizuje rzeczywisto  nie wprost. Duchowni w Polsce nie stwierdzaj  bowiem dos ownie,
e to Bóg czy szatan tchn  ducha w Europ . U ywaj  jednak takich metafor obrazowych, 

które konotuj  pocz tki Europy jako wyra nie zwi zane z aktywno ci  religii.
W dychotomizacji, strategii, która nierzadko bazuje na sakralizacji, wiat jest przed-

stawiany jako binarny, opozycyjny, i w tej opozycji jest lokowana dana zbiorowo . Jak 
pisze Ma gorzata Jacyno: „Opozycje mog  by  wyobra ane osobowo (wróg) i mog  te
istnie  na zasadzie opozycji w relacjach czasowych i przestrzennych” (Jacyno 1997: 78). 
Dychotomizacja mo e objawia  tym, e dyskredytuje si  dany porz dek spo eczny i ho ubi
inny. W tego typu wypowiedziach mo na mówi  o swoistej kategoryczno ci oraz sympli-
fi kacji warto ci, która wiat przedstawia w kategoriach dobra i z a. Przez sformu owania
kategoryczne odbiorca ma faktycznie ograniczony wybór oparty na zasadzie „albo albo” 
(Wasilewski 2006: 132). Czasami przedstawia si  w wypowiedziach alternatywy, które s
jednak pozorne i oparte na „strukturze szanta u”. Wskazuje si  wtedy, e wybór istnieje 
wy cznie mi dzy istnieniem (np. uwarunkowanym religijnie nomosem) a ostatecznym 
upadkiem, kryzysem. wiat jest te  przedstawiany w kategoriach „swój – obcy”, gdzie 
obcy bywa wrogiem lub cz onkiem innej grupy. Obco  jest zatem kategori  dominacyj-
n , na której mo na budowa  ró ne wyobra enia, np. koz a ofi arnego (Wasilewski 2006: 
332). Wa ne jest te , e podczas budowania dualnego wiata operuje si  przede wszystkim 
kategoriami przynale no ci grupowej, bowiem „indywidualna duma jest egotyczna, a poza 
tym nieutrwalona w stereotypie, tote  w celach dominacyjnych skuteczniej jest okre la  si
w kategoriach grupowej przynale no ci” (Wasilewski 2006: 324). 

4. BUDOWANIE WIARYGODNO CI RELIGII KATOLICKIEJ 
W WYPOWIEDZIACH DUCHOWNYCH KO CIO A KATOLICKIEGO 
W POLSCE

W dalszej cz ci artyku u skupi  si  na prezentacji wy cznie jednej ze strategii, któr
b dzie dychotomizacja bazuj ca na sakralizacji rzeczywisto ci europejskiej. W strategii 
tej na poziomie j zyka nadawca hierarchizuje sacrum (katolicyzm) i profanum, za  istot
tej strategii jest argumentacja o zale no ci sfery wieckiej od religii. Jak pokazuje materia
empiryczny, którym by y wypowiedzi duchownych, Ko ció  katolicki w Polsce, chrze-
cija stwo i chrze cija skie warto ci s  ukazywane jako fundament i gwarant stabilno-
ci wieckiej polityki, ekonomii i kultury. W a nie na tych sposobach argumentowania, 

mówi cych o konieczno ci obecno ci chrze cija stwa w Europie, skupi  si  w dalszej 
cz ci artyku u.
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Nale y zaznaczy , e Ko ció  katolicki w Polsce jest wewn trznie podzielony, mo na 
w nim wyodr bni  ró ne rodowiska przyjmuj ce zró nicowane strategie uzasadniania swojej 
wiarygodno ci, np. liberalne (afi rmuj ce modernizacj  i pluralizm), asymiluj ce si  z kultur
wieck , selektywne, wchodz ce w dialog z ni , jednak ob o ony wieloma warunkami, czy 

te totalne, odrzucaj ce rzeczywisto wieck  i neguj ce procesy modernizacyjne. W artyku-
le skupi  si  na charakterystyce nurtu selektywnego, czyli dominuj cego, reprezentowanego 
przez Episkopat i wi kszo  duchownych, których wypowiedzi podda am analizie. 

G ówny motyw, na którym duchowni buduj  argumentacj  o koniecznej obecno ci
chrze cija stwa i Ko cio a w rzeczywisto ci europejskiej, podkre la, e sfera profanum,
aby by a stabilna i trwa a, musi by  nieod cznie powi zana z tradycyjnie rozumianym sa-
crum. W badanych wypowiedziach duchowni postuluj  zatem po czenie chrze cija stwa
z Europ , uwzgl dnienie go w procesie integracji europejskiej, jednak co istotne, gene-
ralnie nie precyzuj  oni, w jaki sposób ma si  to dokona , na jakich zasadach realizowa
i wreszcie, co ma by  przejawem tej jedno ci. Niejasne jest wi c, czy po czenie Europy 
z chrze cija stwem to chrystianizacja / reewangelizacja Europejczyków wyra aj ca si
nawróceniami i konwersjami na katolicyzm i aktywno ci  ruchów odnowy religijnej, czy 
wzmocnienie instytucji Ko cio a katolickiego, czy mo e regres innych ideologii we wspó -
czesnej kulturze europejskiej. Wydaje si , e jedynym, do  szczegó owym postulatem, 
którego realizacja by aby uznana za wska nik unii chrze cija stwa i Europy, jest umiesz-
czenie symbolicznego invocatio dei w dokumentach unijnych. 

5. STRACH I GRO BA JAKO ARGUMENTY

Najcz stszy argument w wypowiedziach duchownych, który mówi o konieczno ci
obecno ci chrze cija stwa i Ko cio a w Europie, buduje opozycj  mi dzy yciem i mier-
ci  wspó czesnej kultury europejskiej (zachodniej) i kategorycznie perswaduje, e inte-
gracja europejska toczy si  w imi  ostatecznych warto ci. Europa w przysz o ci zatem – 
je li od czy si  od chrze cija stwa, wedle jednego z biskupów – b dzie „ y  krótko” 
i „umrze”; albo z powodu choroby, albo dokona „autodestrukcji” i „pope ni samobójstwo”. 

Co chcieliby cie przekaza  swoim dzieciom: Europ , która jest kolebk  warto ci i wiadectwem
prawdziwej kultury, czy te  Europ , gdzie celem ka dej rodziny b dzie druga lodówka, trzeci 
telewizor i który  samochód w rodzinie? (...) Je eli w najbli szych latach nie uda si  da  Europie 
duszy, duchowo ci i sensu ycia, to nie po yje ona d ugo (Zawitkowski 2000).

Wedle duchownych kultura wiecka w Europie, „odcinaj c si ” od chrze cija stwa,
„odchodz c” od Boga i Ko cio a, nie b d c „wsparta” na chrze cija stwie, stanie si  kul-
tur  niebezpieczn , bo totalitarn . W kolejnym cytacie mamy wi c jawn  dychotomizacj ,
w której wolno ci zosta y przeciwstawione niewoli. 

Wobec takich przejawów „tolerancji”, „demokracji” i wielokulturowo ci, które maj  podobno sta
u fundamentów zjednoczonej Europy, nasuwa si  pytanie: czy przypadkiem Unia Europejska (...) 
nie chce sta  si  struktur  totalitarn , opart  na ideologii ateizmu? (Weso owski 2004).
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Europa ma wi c wybór, który faktycznie jest wyborem pozornym. Zdaniem duchow-
nych, mówi c metaforycznie, mo e ona odbudowa  wi  z Bogiem albo przestanie istnie .
Mi dzy tymi stanami – rozkwitu i mierci Europy – nie ma stanu po redniego, bo – w wy-
powiedziach duchownych – Europa b dzie albo chrze cija ska, albo jej w ogóle nie b dzie.

Argumentacja emocjonalna jest widoczna równie  w poni szym fragmencie. Duchow-
ny wprowadza wizj  zagro enia, któremu nast pnie przeciwstawia s abo  narz dzi biu-
rokratycznych Unii Europejskiej. Chrze cija stwo zatem jest jedyn  broni , która mo e
pokona  to, co wedle duchownego, najgro niejsze, czyli islamski terroryzm. Mamy wi c
po raz kolejny gro b  ko ca Europy, który faktycznie jest ko cem Europy chrze cija skiej:

Je li wszelkim zagro eniom, których w wiecie przybywa, a nie ubywa, w tym tak e strasznemu 
zagro eniu islamskim terroryzmem, europejscy biurokraci potrafi  przeciwstawi  tylko postchrze-
cija sk  bezsilno  ideow , nihilistyczn  anarchi  moraln , nazywan  eufemistycznie wolno ci ,

oraz biurokracj  (...) to losy Europy, tak e tej zjednoczonej, sterowanej przez takich ludzi, b d
op akane (Wielgus 2004b).

Za pomoc  argumentów opartych na gro bach religii przeciwstawiana jest racjonal-
no . Podkre laj  wi c dramat, który nast pi, gdy Europa zostanie zbudowana na rozumie 
(który jest niemoralny), a nie na wierze i moralno ci. Twórcy Europy ponios  wi c „kl -
sk ”, „przegraj ” ze z em, które „atakuje” bezbronn  (bo zsekularyzowan ) Europ :

Kto dzi  chce budowa  zjednoczon  Europ  jako obszar prawa, pokoju i sprawiedliwo ci dla 
wszystkich zamieszkuj cych j  narodów i kultur wy cznie w oparciu o czysty ludzki rozum, 
który nic nie chce wiedzie  o Bogu i Jego moralnym prawie – ten nieodwo alnie poniesie kl sk
i doprowadzi do nowych nieszcz  miliony ludzi (Wielgus 2004a).

6. ARGUMENTACJA ODWO UJ CA SI  DO TRADYCJI 

Inny sposób j zykowej argumentacji niezb dno ci chrze cija stwa w kulturze euro-
pejskiej odwo uje si  do tradycji. Przywo ywanie przesz o ci podczas uzasadniania roli 
chrze cija stwa w kulturze europejskiej jest zazwyczaj zinstrumentalizowane i s u y uza-
sadnieniu innych warto ci.

Mamy wi c argument, który chrze cija stwo uznaje za gwarant – fundament – przy-
sz o ci europejskiej. Uzasadnienie to ma przekona  w tym przypadku konkretnego polityka 
(Silvio Berlusconiego) do umieszczenia invocatio dei w Traktacie Konstytucyjnym. 

Nie mo na budowa  przysz o ci Europy bez duchowego fundamentu, jakim jest prawda o jej 
historii i tera niejszo ci. Biskupi polscy (...) domagaj  si  i prosz  — aby twórcy przysz ego
Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej wyra nie uwzgl dnili chrze cija skie dziedzictwo 
naszego kontynentu (Konferencja Episkopatu Polski, 2003).

W innym dokumencie Episkopatu mamy z kolei pozorne podkre lenie autotelicznej 
warto ci przesz o ci. Odwo anie do sacrum, zdaje si  by  symbolicznym rytua em, po-
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twierdzaj cym jedno  Europy i religii. Wy ania si  tu spolaryzowana wizja, uzasadniaj ca
postulaty Episkopatu. Dziedzictwo chrze cija skie, wedle autorów wypowiedzi, to pra-
gnienie Europejczyków i prawda. Odrzucenie go to ignorowanie potrzeb i zak amywanie
tradycji.

Konferencja Episkopatu Polski z ca ym przekonaniem podziela jasne stanowisko Stolicy Apostol-
skiej, e odwo anie si  do chrze cija skiego dziedzictwa powinno by  uwzgl dnione w Traktacie 
Konstytucyjnym, jako odpowiadaj ce pragnieniom milionów chrze cijan cz onków Unii Europej-
skiej oraz zgodne z prawd  historyczn  (Konferencja Episkopatu Polski, 2004).

7. WARTO CI U YTECZNE JAKO ARGUMENTY

Uzasadnianie konieczno ci unii chrze cija stwa i kultury europejskiej jest budowane 
równie  przez odwo ania do warto ci utylitarnych. Podczas argumentacji wspartej na tych 
warto ciach duchowni wskazuj  przede wszystkim na rol  chrze cija stwa i Ko cio a jako 
czynnika chroni cego Europ  przed zagro eniami oraz gwarantuj cego stabilno  Euro-
py. Chrze cija stwo jest defi niowane jako sta y fundament, wszystkie inne idee s  jego 
zaprzeczeniem. Jawna jest w poni szym fragmencie kolejna polaryzacja, z jednej strony 
umiejscawiaj ca „naturalno ” religii, z drugiej „przypadkowo ” polityki. 

Europa musi oprze  swoj  demokracj  na sta ych warto ciach, a nie na samowoli moralnej wy-
branych, cz sto bardzo przypadkowo, parlamentarzystów, którzy ustanawiaj  prawa sprzeczne 
z Dekalogiem, z prawem naturalnym, z rozumem oraz z podstawowymi zasadami przyzwoito ci
i uczciwo ci (Wielgus 2004c).

Podczas uzasadniania konieczno ci jedno ci chrze cija stwa i Europy, w jej wymiarze 
politycznym, samo chrze cija stwo jest równie  defi niowane jako czynnik zapewniaj cy
równowag  w Europie. Jest wi c metaforyczn  broni  i o nierzem, który ochroni Europ
przed niebezpiecze stwami oraz stra nikiem, który b dzie strzeg  najcenniejszych dóbr 
europejskich.

Po pierwsze, chrze cija stwo mo e przys u y  si  do obrony i wzmocnienia to samo ci Euro-
pejczyków, niezale nie od ich ró norodno ci narodowej czy kulturowej. (...) Po drugie, chrze-
cija stwo mo e sta  na stra y laicko ci pa stwa, a o to przecie  chodzi politykom europejskim 

(Weso owski 2004b).

8. WARTO CI KULTUROWE JAKO ARGUMENTY

Duchowni uzasadniaj  konieczno  powi zania Europy z chrze cija stwem i Ko cio-
em, si gaj c równie  do warto ci kulturowych i duchowych. G ówne warto ci, do których 

si  odwo uj , postuluj ce konieczno  unii chrze cija stwa i Europy, to równo , wierno ,
rodzina i sprawiedliwo .
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Przyk adowo jeden z arcybiskupów wyra nie ukazuje Europ  wspart  na warto ciach
chrze cija skich, jako gwarancj  równo ci mi dzy narodami. Nie t umaczy jednak, na 
czym dok adnie ów zwi zek mi dzy religi  a narodami ma polega . Przez interpretacj
wypowiedzi mo na odczyta , e jedno  i równo  narodów we wspólnocie politycznej – 
wedle duchownego – jest tym samym, co jedno  religii i polityki, oraz e chrze cija stwo
jest jedynym stra nikiem tej równo ci. Argumentacja ta jest wi c zawik ana, ale dzi ki
obrazowej metaforyce jawi si  jako przekonuj ca i spójna. 

(...) bez fundamentów etycznych nowa Europa dalej b dzie kontynentem narodów i pa stw, gdzie 
b d  równi i równiejsi. I dlatego odbieramy jako prowokacj , prowadz c  do rozbicia tej e jed-
no ci europejskiej, prób  pisania takiej konstytucji europejskiej, gdzie nie ma miejsca dla Boga 
i dla dziesi ciu Bo ych przykaza .... (Michalik 2004b).

W podobny sposób rol  chrze cija stwa w Europie uzasadnia kolejny biskup. Warto-
ci , na której bazuje uzasadnienie, jest przyjazno , która jest wyznacznikiem relacji mi -

dzy narodami europejskimi. Mamy wi c metafor  domu – czyli Europy chrze cija skiej,
przeciwstawion  bezdusznej technologii i ekonomii. W obrazie tym to chrze cija stwo jest 
gwarantem realizacji tej warto ci (cho  znów nie wyja niono w jaki sposób). 

Tacy politycy i takie elity [laickie – K.L.] nie stworz  dobrej, przyjaznej ludziom Europy. Sama 
wspó praca technologiczna i ekonomiczna to za ma o. Europa musi mie  dusz , a jest ni  od 
dwóch tysi cy lat chrze cija stwo (...) (Wielgus 2004c).

Inn  warto ci  kulturow , wykorzystywan  jako argument podczas przekonywania do 
chrze cija skiej wizji Europy, jest rozwój, metaforyzowany jako „skok historyczny” Euro-
py. Mamy wi c budowan  zale no  mi dzy Europ  i chrze cija stwem, metaforyzowan
jako wierno . Dodatkowo duchowny wymienia inne warto ci, które s  powszechnie uzna-
wane za cenne w spo ecze stwie polskim i wskazuje na zwi zek przyczynowo-skutkowy 
mi dzy obecno ci  chrze cija stwa a ich powstaniem. 

„Skok historyczny” nast pi tylko wtedy, gdy Europa zachowa twórcz  wierno  podstawowym 
warto ciom. A w a nie chrze cija stwo odegra o istotn  rol  w ich tworzeniu: uznaniu transcen-
dentnej godno ci osoby ludzkiej, uznaniu roli rozumu, wolno ci, demokracji, pa stwa prawa i roz-
ró nienia mi dzy religi  a polityk  (Boniecki 2003).

9. WARTO CI RELIGIJNE JAKO ARGUMENTY W DYSKUSJI O EUROPIE 

Duchowni nurtu selektywnego si gaj  do argumentacji, która uzasadnia konieczno
jedno ci Europy z chrze cija stwem warto ciami religijnymi. Duchowni wi c sugeruj ,
e Europa, dzi ki chrze cija stwu b dzie zbawiona, w innym bowiem wypadku przegra 

ze z em i mierci . Mamy wi c dychotomizacj wiata, budowan  na metaforyce walki 
mi dzy Europ  a ponadnaturaln  si . Metafor , która konstruuje ów obraz, jest podró ,
której celem jest zbawienie. 
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Na pocz tku trzeciego tysi clecia Stary Kontynent ryzykuje, e coraz bardziej ulega  b dzie cy-
wilizacji mierci. Tak e teraz – podobnie jak na przestrzeni swojej historii – Europa nie znajdzie 
ani zbawienia, ani przysz o ci poza Chrystusem (Dziewiecki 2003).

Podobny przekaz jest obecny w innym fragmencie. Europa jest obrazowana jako prze-
strze , ograniczona granicami, za  argumentacja budowana jest za pomoc  warto ciuj cej
metaforyki otwarcia i zamkni cia.

Europa musi na nowo otworzy  swoje bramy dla Chrystusa i nie mo e si  ba  otworzy  dla Jego 
zbawczej mocy granic pa stw, systemów ekonomicznych i politycznych (Miszewski 2004).

Argumentacja, któr  mo na uzna  za religijn , czy si  istotnie z argumentacj  opart
na przyk adzie. Obrazy biblijne, zw aszcza opowie  o wie y Babel, staj  si  uzasadnie-
niem, które ma przekonywa  i mobilizowa  odbiorców do dzia ania. Narz dziem, które bu-
duje ow  argumentacj , jest metafora i analogia, które uwydatniaj  podobie stwa mi dzy
warto ciowanymi zjawiskami. Si gni cie do symbolu religijnego, który ma siln  konotacj
pejoratywn , s u y straszeniu potencjalnych odbiorców przekazu i wprowadza polaryzacj
perswadowanego wiata.

Nie ulega w tpliwo ci, e dla usuni cia niewidzialnego muru, istniej cego mi dzy obywatelami 
Europy, potrzebny jest Bóg, który potrafi  uleczy  i zagoi  rany wywo ane pych , egoizmem 
i nieuporz dkowanymi dzami cz owieka. Je eli braknie Boga, adna spo eczno  nie prze-
trwa, o czym wiadczy wymowny i smutny los budowniczych wie y Babel (por. Rdz 11, 1–9) 
(Jedynak 2004).

10. PODSUMOWANIE

Berger analizuj c reakcje tradycyjnych Ko cio ów chrze cija skich (rozumianych jako 
instytucje) w spo ecze stwach zachodnich na zmiany zwi zane z pluralizacj  i sekularyza-
cj  kultury, wyodr bni  dwie strategie podtrzymywania wiarygodno ci. Po pierwsze wi c,
wedle Bergera, instytucja religijna mo e dostosowa  si  do wymogów spluralizowanego 
wiata, skupiaj c si  na doskonaleniu oferty proponowanych nagród. Religia mo e zatem 

rywalizowa  ze wieck  kultur  na polu modernizacji, faktycznie z ni  si  asymiluj c,
wch aniaj c idee z pr dów czy ideologii, które w a ciwie sam  religi  podwa aj . Na po-
ziomie dyskursu religie dokonuj  unifi kacji i partykularyzacji wiata, to znaczy zacieraj
sprzeczno ci mi dzy sacrum i profanum. Je li w dyskursach pojawiaj  si  dychotomie, to 
s  ono nowe i nie maj  zakorzenienia w tradycyjnych podzia ach (1997b: 202). Drugi spo-
sób polega na kontynuowaniu „starych prawd” i postrzeganiu nowego spluralizowanego 
wiata w kategoriach zagro enia jedynego pozytywnego porz dku, czyli religijnego. Stra-

tegia ta zatem zak ada widzenie rzeczywisto ci spo ecznej przez pryzmat napi  i konfl ik-
tów, a i równie  – konstatuje Tadeusz Barto  – „daleko id cej polaryzacji, podzia u wiata
na dobrych i z ych oraz postawienia siebie z zasady po dobrej stronie” (Barto  2008: 26). 
Zazwyczaj g ównymi aktorami tych widzianych przez Ko cio y napi  s  tradycyjnie uni-
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wersalne religie i kultura wiecka, której g ównym przewinieniem jest autonomizacja i wy-
kluczanie tradycyjnie rozumianego sacrum ze swojego dyskursu. W ocenie wspó czesnego
adu w Europie w ród duchownych, których wypowiedzi podda am analizie, dominuje 

drugi sposób reagowania na wiat wspó czesny. Cho  wydaj  si  oni, mówi c j zykiem
rynku, zach ca  do propozycji oferowanej przez Ko ció  katolicki, to jednak wci  oferuj
te same dobra, opakowane w pozornie nowe, nieco od wie one narracje. W opowie ciach
duchownych sta e jest budowanie wiata na opozycjach, radykalnych, rozpi tych pomi -
dzy yciem a mierci  Europy. G ównym wrogiem religii chrze cija skiej w wi kszo ci
narracji jest indywidualizm, przybieraj cy ró ne oblicza: relatywizmu, sceptycyzmu czy 
autonomizacji religii od polityki.

Przemiany polityczne i kulturowe, wyznaczane przez procesy demokratyzacji i plu-
ralizacji, które maj  miejsce w Polsce po 1989 roku, sta y si  bod cem do zdefi niowania 
przez Ko ció  katolicki na nowo swojej roli i miejsca w kontek cie zachodz cych zmian. 
Ko ció  katolicki, który by  przez wieki religi  dominuj c  w Polsce i legitymizuj c  po-
rz dek wiecki, w obliczu tych przemian podejmuje ró ne strategie radzenia sobie z now ,
coraz bardziej zdyferencjonowan  rzeczywisto ci . Mo na zada  sobie pytanie, na ile re-
akcje duchownych na procesy zjednoczeniowe s  kontynuacj  strategii obieranych sprzed 
czasu transformacji. Jak pisze Irena Borowik (1997b), Ko ció  katolicki w Polsce przed 
1989 rokiem by  instytucj , któr , je li uznamy porz dek realnego socjalizmu za kultur
dominuj c , mo na okre li  mianem swoistej subkultury, posiadaj cej cechy narodowe, 
polityczne i religijne. Funkcjonowanie Ko cio a katolickiego w Polsce by o bowiem na-
znaczone jego rol  opozycyjn  wobec ofi cjalnego adu spo ecznego, pozbawiaj cego go 
przywilejów i praw, które ten posiada  w okresie przedwojennym. Rola Ko cio a, jako 
opozycji, przejawia a si  w mobilizowaniu spo ecze stwa (nie tylko wiernych) przeciwko 
warto ciom reprezentowanym przez w adz  realnego socjalizmu. Mobilizacja ta wyra a a
si  na ró ne sposoby, jednak w ka dym z nich dominowa y uzasadnienia sakralne. W ten 
sposób religia nabywa a to, co Berger nazywa obiektywno ci wiata religijnego. 
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STRATEGIES OF THE CONSTRUCTING OF CREDIBILITY OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH 
IN POLAND IN THE FACE OF CULTURAL-POLITICAL TRANSFORMATION AFTER 1989 YEAR

The aim of my article is to answer to the question about methods of maintaining of credibility of the Roman 
Catholic church in Poland (understood as an institution). My presentation will be based on the research which 
included analysis of content of the offi cial and unoffi cial documents of Roman Catholic Church in Poland 
(between 2000–2008) concerning the social problems related to the political and economic modernisation in 
the context of European integration process, especially discussion about European Constitution. 

In my article I will concentrate on presentation one of the strategy, that is: dichotomisation of the reality 
on the clearly distinguished “we” and “they”. Peter Berger stressed that in this strategy religious institution 
perceived new, pluralistic world in the cathegories of the threat religious order.

Key words: metaphor, Roman Catholic Church, language, Europe, the credibility of religion
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