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Abstract: During the communist period, the Church suffered greatly at the hands of the communists. 
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Sobór Watykański II ukazał fakt, że Kościół nie jest monolitem. Wraz z zamknięciem 
jego obrad uaktywniły się siły, które wskazywały, że istnieją wśród wiernych, ale także duchownych 
różne wizje katolicyzmu. W artykule chciałbym zająć się kwestią fermentu w Kościele w Polsce. 
Mianowicie ferment nie dotyczył spraw sekularyzacji czy oddzielenia państwa od Kościoła, ale 
z różnego postrzegania roli religii i środków duszpasterskich, które miały rozniecać wiarę wśród 
wiernych. Za doskonały przykład obrazujący ten problem może służyć spór pomiędzy kard. Stefa-
nem Wyszyńskim a Środowiskiem „Znak”, w szczególności w osobie Jerzego Turowicza, który ob-
szernie zajmował się „kryzysem” Kościoła w swojej publicystyce. Obie te postaci reprezentują od-
mienne, także ze względu etnicznych, środowiska - Prymas pochodził z «ludu» a Redaktor Naczelny 
«Tygodnika Powszechnego» i członkowie redakcji czasopism «Znak»-u należeli do inteligencji. 

Głosy w Kościele dotyczące potrzeby zwołania nowego soboru padały już za pontyfikatu Piusa 
XI (1922-1939). Już właśnie wtedy rozpoczęto przygotowywać fundamenty pod nowy zjazd z udzia-
łem biskupów z całego katolickiego świata. Śmierć papieża i wybuch wojny światowej przeszkodzi-
ły temu. Jednak już za pontyfikatu Piusa XII wznowiono prace nad opracowywaniem planów, ponie-
waż Kuria rzymska widziała potrzebę zwołania soboru w czasie całkowitego przemodelowania 
istniejącego dotychczas życia społeczno-politycznego (Orlandis 2007: 29). Trzeba pamiętać, że po II 
wojnie światowej powstały dwa bloki, w tym jeden będący realnym zagrożeniem dla Kościoła. Był 
nim blok wschodni odwołujący się do ideologii komunistycznej, która od początku postulowała 
zniszczenie starego ładu i Kościoła. Do tej pory marksizm był popularny tylko wśród niektórych 
środowisk, jednak teraz był ideologią w wydaniu leninowsko-stalinowskim w szeregu państw pod 
przewodnictwem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i zyskiwał coraz większą popu-
larność na Zachodzie. Ponadto świat stanął na krawędzi zagłady, ponieważ w każdej chwili mogła 
wybuchnąć wojna pomiędzy światem kapitalistycznym i komunistycznym. Okres tuż powojenny to 
także okres pojawienia się wielu niszczycielskich broni. Nie sposób chociażby nie wspomnieć o bro-
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ni atomowej i rakietowej. Dlatego też potrzeba zwołania soboru i dostosowania Kościoła do nowych 
warunków stała się nagląca. Dopiero za pontyfikatu Jana XXIII przystąpiono do ostatecznych prac 
zamykających przygotowania i zwołano Sobór, znany jako II Watykański, który według zamierzeń 
papieża miał odnowić wiarę poprzez reformę duszpasterstwa i podkreślenie ciągłości nauczania Ko-
ścioła (Caroll 2014: 634). Jednak przede wszystkim celem Jana XXIII, na co wskazują postanowie-
nia Synodu Rzymskiego z 1960 r. było: utwierdzenie łaciny w liturgii, usunięcie elementów świec-
kich z kościołów i również życia świeckiego z kapłaństwa (Amerio 2009: 72-77). Potwierdzeniem 
tego była konstytucja apostolska Veterumsapientia, w której Ojciec św. zapowiedział zwrócenie się 
Kościoła w stronę pierwotnych zasad. Obrady Soboru otwarto 11 października 1962 r. (Żaryn 2003: 
227-228). Jednak jego przebieg i postanowienia były całkowicie inne niż chciał tego papież. 

Wraz z zakończeniem obrad soborowych w grudniu 1965 r. pojawił się problem tzw. „kryzysu”. 
Mianowicie złej interpretacji postanowień Soboru II Watykańskiego oraz chęci wiernych zliberalizo-
wania Kościoła, co miało równać się z radykalną zmianą Jego nauczania.

Tematem tym żyli ówcześni wybitni intelektualiści, zarówno duchowni jak świeccy. Jednym 
z tych ostatnich był Jerzy Turowicz. Dlatego warto pochylić się nad jego dwoma artykułami pt. Kry-
zys w Kościele i Kościół nie jest łodzią podwodną, Obydwa teksty dotyczą trwającego kryzysu w Ko-
ściele po Soborze II Watykańskim. 

W Kryzysie w Kościele Jerzy Turowicz dowodzi, iż takowy istnieje we współczesnym Kościele. 
Na dowód przytacza wypowiedzi Jacquesa Maritaina, który twierdził, że modernizm był niczym 
w porównaniu do ówczesnej sytuacji; poza tym amerykańskich biskupów wyróżniających dwa Ko-
ścioły – „oficjalny” związany z Ojcem Świętym oraz „wolny” przyciągający coraz więcej osób, 
w tym księży; oraz prefekta Kongregacji Nauki Wiary Alfredo kard. Ottavianiego, który podobnie 
uważał jak wyżej wymieniony francuski filozof. 

Następnie wymienia jego objawy, przywołując wydarzenia, o których pisała prasa zachodnia. 
W Paryżu 744 intelektualistów katolickich napisało do papieża list, w którym stwierdzano, że postę-
powanie Kościoła jest niezgodne z Pismem Świętym oraz nie ma w Nim szacunku do człowieka. 
Również 400 francuskich księży wystosowało do biskupów apel, postulujący reformę kapłaństwa. 
Z kolei pisma włoskie donosiły o okupacjach katedr i siedzib biskupich przez lokalną społeczność 
w obronie swoich proboszczów, którzy na własną rękę wprowadzają odnowę soborową. Na Półwy-
spie Iberyjskim kler protestował przeciwko włączaniu się hierarchów w popieranie reżimów w Hisz-
panii i Portugalii. W Anglii protestowały żeńskie zgromadzenia zakonne przeciwko łamaniu ich 
praw człowieka przez episkopat. A w Holandii powstał Katechizm, opracowany przez Episkopat 
Holandii, który opowiadał się za antykoncepcją i zniesieniem celibatu. Kryzys objawiał się także 
poprzez odchodzenie duchownych ze stanu kapłańskiego i to tych pełniących wysokie stanowiska, 
m.in. opat klasztoru oo. Benedyktynów Michälsberg, czy rektora i wykładowców Wyższego Semi-
narium Duchownego Archidiecezji Lizbońskiej. Jerzy Turowicz podaje też, że już na Zachodzie 
wydanych zostało szereg książek dotyczących kryzysu: The Catholic Crisis, The CatholicRevolu-
tion, The Underground Church, Exploding Church (Turowicz 1969: 1). Co ciekawe kryzys najczę-
ściej dotyczył państw ze społecznością głęboko wierzących katolików. Przywołać można tutaj Ho-
landię, gdzie przez setki lat Kościół rzymskokatolicki był prześladowany, a praktyki religijne 
zakazane. Jednak wiara wśród katolików przetrwała w podziemiu i bardzo się pogłębiła, ale po So-
borze II Watykańskim właśnie ci katolicy dążyli do głębokiej reformy. 

Przyczyn kryzysu Jerzy Turowicz upatruje w postępowaniu hierarchów Kościoła, w tym samego 
papieża. Przywołuje jako przykład encyklikę Humane Vitae, w której Paweł VI opowiada się przeciw-
ko regulacji narodzin. Jej tekst wzbudził olbrzymią krytykę w Europie Zachodniej i Ameryce Północ-
nej, a nawet ze strony episkopatów, które co prawda aprobowały stanowisko Ojca Świętego, to jednak 
znacznie bardziej liberalnie byli nastawieni do sytuacji społecznej ówczesnego świata niż encyklika. 
Kolejnym przykładem jest brak kolegialności w Kościele oraz wypowiedzi biskupów ex cathedra.

Diagnoza redaktora jest jedna. Kryzys jest częścią Kościoła i współczesnej cywilizacji. Na pew-
no jego przyczyną nie jest sobór, ponieważ rozładował on już i tak napiętą sytuację. Niestety rzeczy-
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wistość posoborowa i opieszale wprowadzane reformy skutkują pogłębianiem kryzysu, zatem nie 
realizacja postanowień soborowych wprowadza głosy sprzeciwu i protestu przeciwko hierarchii Ko-
ścioła. Naczelny „Tygodnika Powszechnego” zauważa, że pojawiają się różne eksperymenty dusz-
pasterskie i poglądy teologiczne, które mogą być szkodliwe, ale też mogą przynieść wzrost i rozwój 
Kościoła. Jako środki zaradcze proponuje włączenie się Kościoła w tenże kryzys. Mianowicie powi-
nien zabierać głos, kiedy występują błędy, nieraz stosować sankcję, ale nie nawoływać do słuchania 
autorytetów i do posłuszeństwa. Przede wszystkim hierarchowie nie mogą się cofać, ale przeć na-
przód i nawiązywać dialog z nowymi nurtami w katolicyzmie. 

Kolejny artykuł Turowicza, Kościół nie jest łodzią podwodną również dotyczy kryzysu, ale też 
jest swojego rodzaju podsumowaniem dziesięciolecia po rozpoczęciu soboru. Jerzy Turowicz pisał, 
że w ciągu tych dziesięciu lat nastąpiła istna rewolucja, tak w sferze duchowej jak i politycznej. Po-
wstanie nowych ruchów społecznych (młodzieżowych, hippisów), reforma liturgiczna, zapoczątko-
wanie działań na rzecz jedności chrześcijan, nawiązanie dialogu pomiędzy chrześcijaństwem a reli-
giami niechrześcijańskimi, „otwarcie” Kościoła na świat. Artykuł ten jest także podsumowaniem 
sześciu lat posoborowych, chociaż niepełnym, ponieważ proces reformy nadal trwał. Do wyżej 
wspomnianych pozytywnych zmian, redaktor zaliczał: decentralizację Kościoła i dowartościowanie 
struktur lokalnych, postępujący proces kolegialności (synody, rady parafialne i diecezjalne), doce-
nienie roli laikatu, niebywały rozwój myśli katolickiej (niesposób nie wspomnieć o tak wybitnych 
teologach/filozofach jak: Rahner, Chenu, de Lubac, czy, nawet późniejszy Ojciec Święty, Ratzinger). 

Jednak sytuacja nie jest aż tak doskonała, ponieważ nadal dominuje kryzys w Kościele, czyli: 
rozluźnienie dyscypliny; powstanie ruchów kontestacyjnych wśród duchowieństwa (m.in. nieszanu-
jących autorytetów, przeciwstawiających się swoim przełożonym, żądających zniesienia celibatu), 
ale także katolików świeckich, którzy tworzą struktury niezależne od lokalnych episkopatów; odrzu-
canie tomizmu na rzecz pluralizmu doktryn i ideologii oraz próba integracji przeciwstawnych sobie 
myśli, jak np. teologia wyzwolenia, czyli łączenie katolicyzmu z marksizmem. Ale podobne ruchy 
nie tylko istnieją wśród progresistów, ale także wśród integrystów, którzy z kolei odrzucają reformy 
soborowe, a szczególnie zmiany liturgiczne. Jedną z takich grup było środowisko skupione wokół 
arcybiskupa Dakaru Marcela Lefebvra. Współcześnie znanego jako lefebryści lub, pod oficjalną na-
zwą, Bractwo Piusa X (Kumor 1996: 82-84).

Autor omawianego artykułu kryzys traktuje jako coś naturalnego, ale zaznacza, że występują też 
zjawiska niepokojące, ale właśnie one zmuszają do zastanowienia się nad dalszym postępowaniem 
prowadzącego do unowocześnienia Kościoła. Ponadto należy zachować wolność badań teologicz-
nych, ponieważ powstawanie nowych myśli prowadzi do dostosowania starych prawd wiary do 
współczesności. Ponadto kryzys przyczynia się do samoreformowania się Kościoła. Jerzy Turowicz 
umieścił w swoim artykule celny cytat ks. Jacquesa Löwa – jednego z twórców ruchu księży-robot-
ników – „Łódź podwodna jest całkowicie zanurzona w morzu, ale nic nie jest bardziej oddzielone od 
morza niż ona. Natomiast rybak, na swojej łodzi, wśród fal, jest naprawdę na morzu. Często Kościół 
pośród ludzi jest jak łódź podwodna, nie tknięty falami. Tymczasem trzeba, by był on jak łódź Pio-
trowa, która w czasie burzy napełniała się wodą” (Turowicz 1972: 2), a sam od siebie dodał, że Ko-
ściół nie jest „oblężoną twierdzą, bezpiecznym schronieniem […] Jego misją jest być obecnym w sa-
mym oku cyklonu” (Turowicz 1972: 2). Na zakończenie zaznaczył, że kryzys jest nieunikniony, 
kształtuje Kościół oraz wyznacza miejsce wiernym, którzy zostali określeni przez konstytucje sobo-
rowe jako Lud Boży czyli Kościół. Z kolei hierarchowie zostali sprowadzeni do roli służebnej wobec 
Ludu. Zatem kryzys doprowadzi do tego, że Kościół będzie silniejszy i znacznie lepiej dostosowany 
do szybko zmieniających się problemów świata.

Peter Raina w swojej książce dotyczącej Prymasa Tysiąclecia opublikował ciekawy dokument 
pochodzący z Instytutu Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Tekst został opracowany w 1968 
r. przez Metropolitę Warszawsko-Gnieźnieńskiego. Analizował w nim rzeczywistość wewnętrzną 
Kościoła i również dostrzegał, że reformy soborowe wznieciły ferment. Jednak, co warte podkreśle-
nia, nie używa terminu „kryzys”. Według Prymasa za niepokoje odpowiada nieprzygotowanie we-
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wnętrzne wiernych, w czym wina jest kapłanów, którzy wprowadzając zmiany zewnętrzne (liturgia 
w języku narodowym, czy zwrócenie księdza twarzą do wiernych) zapomnieli, że z soborem zwią-
zana jest także nauka i myśl. Kard. Wyszyński upatruje przyczyn Turowiczowskiego „kryzysu” w chę-
ci skracania nabożeństw, brewiarza itp., a należy pamiętać, że według soboru to właśnie modlitwa 
miała stać się podstawą odnowy. Również swoją rolę opacznie zrozumieli świeccy, który stawiają 
tylko wymagania hierarchom, ale sobór nakazał im współpracę z duchowieństwem w reformie Ko-
ścioła. Z kolei wina w rozdmuchiwaniu fermentu leży po stronie prasy (m.in. Prymas wymienił tutaj 
Jerzego Turowicza i jego artykuły), która rozpatruje wszystko w kontekście politycznym, zapomina-
jąc, że Kościół działa natchniony Duchem i dąży do celów niebiańskich. Prymas podkreśla, że przed-
stawianie Kościoła tak jak to robią publicyści związane jest z rozwojem mediów, w których publiko-
wać może każdy i to nawet bez stosownego przygotowania1. Prymas Polski w swoim myśleniu nie 
był odosobniony, o czym świadczy cytat z książki autorstwa intelektualisty katolickiego oraz konser-
watywnego liberała Erika von Kuehnelt-Leddihn’a, który uważał, że „Kościół zaś funkcjonuje 
w świecie, lecz nie jest z tego świata” (Kuehnelt-Leddihn 2007: 216). 

Natomiast w opinii kard. Wyszyńskiego przekazanej Andrzejowi Wielowieyskiemu, przez swo-
jego osobistego kapelana ks. Hieronima Goździkiewicza, Prymas napomniał Środowisko „Znak”, 
aby najpierw przygotować wiernych do reform soborowych, a dopiero później je przeprowadzać. 
Inna kolejność rzeczy i głosy szybkich zmian w Kościele mogą przyczynić się do wykorzystania 
„fermentu” przez komunistów, którzy otrzymają kolejne narzędzie rozbijające jedność (Mazurkie-
wicz 2000: 29).

 Z kolei w latach osiemdziesiątych ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Joseph Rat-
zinger „kryzys” upatrywał nie w samym soborze, którego postanowienia wiele dobrego przyniosły 
Kościołowi, ale w wielości interpretacji dokumentów soborowych oraz uaktywnieniu się nieodpo-
wiedzialnych sił entuzjazmujących się czasami współczesnymi, chcącymi dostosować Kościół do 
teraźniejszości, zapominając o niezmienności doktryny katolickiej (Ratzinger i Messori 1986: 24-26). 
Ciekawe jest to, że już jako Benedykt XVI udzielając wywiadu Peterowi Seewaldowi ,poczynił po-
dobne spostrzeżenie, co kard. Wyszyński. Mianowicie, że za ferment odpowiedzialni byli dziennika-
rze, którzy przedstawiali całkowicie inną interpretację dokumentów soborowych niż oczekiwali tego 
biskupi i teologowie (Benedyk XVI i Seewald 2016: 167). 

W tym miejscu warto oddać głos badaczowi dziejów Kościoła ks. prof. Jose Orlandis’owi, który 
co prawda używa terminu „kryzys” do określenia sytuacji wewnętrznokościelnej po soborze, to jed-
nak jego definicja jest bliższa prymasowskiej wizji. Hiszpan uważa, że za ferment odpowiada kryzys 
tożsamości oraz zagubienie spowodowane przez pozbawienie wiernych ochrony ze strony tradycyj-
nych struktur oraz zwyczajów, które do tej pory znali, a zostały zmienione one na mocy konstytucji 
soborowych. Ks. Orlandis wymienia jeszcze inne przyczyny kryzysu. Mianowicie postawienie się 
uczonych i teologów nad biskupami w wyznaczaniu trendów reform, czy chęć katolików świeckich 
do uwspółcześnienia Kościoła. Orlandis uważa podobnie jak Prymas Polski, iż świeccy postrzegają 
Kościół jako instytucję polityczną, zapominając jednocześnie, że ma On cele duchowe. Wśród in-
nych przyczyn zaburzeń w łonie Wspólnoty katolickiej wymienia: zagubienie duchowieństwa spo-
wodowane brakiem podstawy prawnej, ponieważ stary Kodeks Prawa Kanonicznego przestał obo-
wiązywać w 1959 r.2; zagubienie wiernych spowodowane zmianami w liturgii (np. przeniesienie 
ołtarza i tym samym tabernakulum; uproszczenie nabożeństwa) (Orlandis 2007: 97-104). 

Natomiast Jerzy Turowicz w 1990 r. stwierdził, że swoim artykułem Kryzys w Kościele nie miał 
zamiaru atakować Wyszyńskiego, ponieważ pisał o faktach i fermencie panującym w Kościołach 
lokalnych w Europie Zachodniej, a nie w Polsce, w której nie było objawów kryzysu (Turowicz 

1 Spojrzenie na wewnętrzną sytuację Kościoła w świecie z pozycji polskiego katolicyzmu, [w:] P. Raina, Kardynał 
Wyszyński, T. 8, Czasy Prymasowskie 1967-1968, s. 231-236.

2 Prace nad nowym kodeksem kanonicznym zakończono dopiero w 1984 r. za pontyfikatu Jana Pawła II.
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i Żakowski 1990: 116). Redaktor zaznaczył również, że reakcja kardynała wynikała z jego wizji, aby 
przedstawiać wszystko, co się dzieje w Kościele w pozytywnym świetle oraz zaznaczać jedność 
duchowieństwa. Ponadto publicysta zauważa, że Prymas chciał, aby prawo do komentowania i inter-
pretacji Soboru II Watykańskiego i jego postanowień leżało tylko w gestii biskupów (Turowicz i Ża-
kowski 1990: 132).

Obydwa omówione artykuły wzbudziły wielką niechęć Prymasa Polski i znacząco podsyciły 
niedostrzegalny dla społeczeństwa spór o wizję Kościoła pomiędzy ks. kard. Stefanem Wyszyńskim 
a środowiskiem „Znak”. Jednak nie był to rozłam pomiędzy. Wyszyński zaznaczył to w rozmowie 
z Antonim Marylskim, co ten ostatni zrelacjonował następująco: „Prymas Polski umie pochwalić 
T.P., gdy potrzeba, ale też i zganić, gdy potrzeba” (Raina 2003: 28). 

 Zaznaczyć trzeba, że oba artykuły wpisywały się w nurt konfliktu dotyczący dynamizmu prze-
prowadzenia reformy soborowej w Polsce i polskim Kościele (Brzeziecki 2015: 176-177). W tym 
przypadku prymas Wyszyński miał również inne zdanie. Mianowicie uważał, że kryzysu nie ma, 
a doszukują się go tylko intelektualiści katoliccy ze środowiska „Znak”. Teksty Jerzego Turowicza 
zostały także źle odebrane przez niektórych jego przyjaciół i współpracowników „Tygodnika Po-
wszechnego”. Sztandarowym przykładem niech będzie Stefan Kisielewski, który zanotował:„ ukazał 
się artykuł Turowicza „Kryzys w Kościele” (…) Facet pisze, jakby nie żył w Polsce i w komunizmie, 
ale gdzieś we Francji czy we Włoszech. Te subtelne problemy „kolegialności” w Kościele tutaj nie 
mają najmniejszego sensu albo, co gorsza, mają zupełnie przeciwny” (Kisielewski 1996: 358-359). 
Natomiast Janusz Zabłocki określił Kryzys w Kościele jako „wyzwanie rzucone Prymasowi” oraz 
zastanawiał się czy środowisko „Tygodnika Powszechnego” nie chce się przypodobać partii, aby 
uzyskać więcej mandatów poselskich w nadchodzących wyborach (Zabłocki 2011: 358-359). 

Nawet w 1985 r., czyli 20 lat po zakończeniu Soboru II Watykańskiego, Jerzy Turowicz nadal 
dostrzegał panujący „kryzys”. W artykule pt. Ciągłość i zmiana autor podtrzymuje swoje opinie, 
które prezentował w Kryzysie w Kościele, wprost o tym informując. Dodaje też kolejne argumenty 
na poparcie swojej tezy. Redaktor uważa, że Kościół podlega wpływom ówczesnego świata, dlatego 
też „kryzys” społeczeństwa dotknął Go w równym stopniu. A objawia się on zatraceniem sensu życia 
i wartości oraz zdominowaniem rzeczywistości przez materializm i laicyzację. Ponadto Jerzy Turo-
wicz zwołanie soboru postrzega jako przeciwstawienie się „kryzysowi” a nie jego początek. Nato-
miast jeżeli nie odbyłoby się zebranie biskupów to Kościół coraz bardziej oddalałby się od świata, 
a właśnie przez „otwarcie” Kościoła zaktywizowali się świeccy, którzy uczestniczą w życiu Ludu 
Bożego, pogłębiają swoją wiedzę teologiczną oraz tworzą nowe ruchy ewangelizacyjne. Odrodzenie 
przeżywa też samo duchowieństwo. Nawiązano nić porozumienia w łonie samego chrześcijaństwa, 
ale też katolicyzmu z religiami niechrześcijańskimi oraz zaangażowano się na rzecz pokoju i spra-
wiedliwości międzyludzkiej. Ciągłość i zmiana jest odpowiedzią na zarzuty konserwatystów, ale też 
informacją o mającym się odbyć synodzie biskupów, który naczelny „Tygodnika Powszechnego” 
postrzegał jako przypomnienie idei Soboru II Watykańskiego oraz weryfikację dotychczasowych 
osiągnięć w wprowadzaniu reform. Dlatego też odpiera obawy progresistów, że synod zahamuje re-
formy. Ma on tylko pogłębić zmiany oraz zastanowić się nad przyszłą drogą, którą podąży Kościół, 
aby jak najlepiej włączyć idee soboru w Jego krwiobieg. 

Co ciekawe, tak pozytywnie do zmian jak Jerzy Turowicz nie był nastawiony wielokrotnie kry-
tykowany przez Prymasa Stanisław Stomma, który na łamach „Tygodnika Powszechnego” określił 
nadinterpretację postanowień soborowych mianem nowej reformacji (Stomma 1976: 1). Zwracał 
uwagę na podważanie autorytetu papieża i kolegium kardynalskiego, zmiany w strukturze Kościoła 
oraz w Jego nauce. Według Stommy wszystko to może doprowadzić wkrótce do takiego przekształ-
cenia Kościoła, że ten straciłby związek z dwoma tysiącami lat chrześcijaństwa. Z kolei Radosław 
Ptaszyński zauważa, że Stanisław Stomma oceniał reformy soborowe podobnie jak Prymas (Pta-
szyński 2018: 344-350).

Na marginesie warto przytoczyć tekst Jerzego Turowicza poświęcony „Tygodnikowi Powszech-
nemu” z okazji dwudziestopięciolecia jego istnienia. W artykule znajduje się bardzo ciekawy frag-
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ment, w którym Redaktor określa czym jest „odnowa Kościoła”. Na pewno nie są nimi: reforma 
Kurii rzymskiej, zmiany w liturgii, kolegialność itd. One są jedynie środkami, które prowadzą do 
celu, a „odnowa musi się wyrazić we wzmocnieniu, zacieśnieniu więzi miłości między ludźmi” (Tu-
rowicz 1970: 1), a wspomniane przeze mnie namacalne zmiany mają „pogłębienie charakteru Kościo-
ła jako wspólnoty miłości”. Tak przeprowadzona odnowa wpłynie również na zmianę stosunków mię-
dzyludzkich oraz pogłębi solidaryzm społeczny. Pięć lat później Jerzy Turowicz rozwija swoją myśl 
i miejsce nawiązania relacji społecznych upatruje w parafii. Jednak zauważa, że nie będzie to proste, 
ponieważ wierni widzą w parafii jednostkę administracyjną Kościoła. Co przekłada się także na pomoc 
okazywaną ubogim i potrzebującym – niesie ją parafia jako część instytucji, a nie jako wierni. Dlatego 
trzeba powrócić również w tej kwestii do Pisma Świętego oraz pierwszych wieków chrześcijaństwa 
i zmienić zapatrywania ludzi, aby zobaczyli w parafii wspólnotę wiernych (Turowicz 1975: 1).

Warto zauważyć, że konflikt dotyczący szybkości wprowadzania zmian soborowych łączył się 
z wcześniejszym, a dotyczącym wizji polskiego katolicyzmu. Metropolita warszawsko-gnieźnieński 
preferował „katolicyzm-ludowy”, odwołujący się do tradycji patriotyczno-religijnej (rozbudowana 
liturgia, kult maryjny), z kolei intelektualiści odwoływali się do „katolicyzmu-duchowego”, stawia-
jącego nacisk na pogłębioną wiarę, oraz tzw. Tradycję, czyli Ojców Kościoła i filozofię personali-
styczną (Friszke 1997: 79-80). 

Najlepszym odzwierciedleniem myśli Środowiska „Znak” będzie artykuł autorstwa Jerzego Tu-
rowicza z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego pt. 1000. Autor przypomina losy chrześcijaństwa na 
ziemiach polskich, od 966 r. do czasów jemu współczesnych. Czyli ogromny wpływ Kościoła i Jego 
rolę na polskie społeczeństwo. Przez wieki właśnie On przechowywał kulturę i naukę. W Polsce 
dzięki Niemu powstały elity intelektualne oraz zachowała się „polskość” w czasie zaborów. Jednak 
nie tylko Kościół rzymskokatolicki miał wpływ na zachowanie dorobku i kształt ludzkości, ale także 
protestanci, prawosławni i bezwyznaniowi. Jednak obraz Kościoła wyłaniający się z tekstu nie jest 
sielankowy. Bowiem Jerzy Turowicz dostrzega, że niejednokrotnie duchowieństwo pełniło rolę 
wsteczną, ponieważ cenili bardziej interes swój lub Kościoła, a nie Polski. Następnie przechodzi do 
omówienia polskiej religijności. Również tutaj obraz nie jest kolorowy. Mianowicie wiara Polaków 
wynika z tradycji. Często postępują wbrew Pismu Świętemu, nakazom religijnym itd. Dlatego Ko-
ściół i jego wierni muszą spojrzeć w przeszłość i kierować się teraźniejszością. Zostawić sprzed So-
boru II Watykańskiego to co dobre a w teraźniejszości podążać wraz przełomem, który dokonuje się 
w życiu świeckim. Tak więc Kościół wymaga odnowy, aby spełniał wymagania ówczesnego świata. 
Aby tego dokonać każdy powinien wprowadzać w swojej religijności ducha soborowego i pogłębiać 
swoją duchowość. Zatem katolik powinien przeżywać intelektualnie swoją wiarę. Przed polskim epi-
skopatem także stoi nowe zadanie – zerwanie z narzucaniem swojej woli społeczeństwu, które teraz 
jest pluralistyczne. Kościół musi być obecny w życiu obywateli Polski, ale powinien stać na uboczu 
oraz służyć radą i pomocą, ponieważ ludzie mają własną wolę i kierują się własnym sumieniem. 

Jak już wspomniałem, powyższy tekst jest jednym z wielu artykułów wpisujących się w spór 
z ks. kard. Stefanem Wyszyńskim. Jerzy Turowicz, choć o tym nie pisze wprost, wytyka błędy „ka-
tolicyzmu-ludowego”, które były nawet dostrzegane przez tak bliską Prymasowi osobę jak Jerzy 
Zawieyski. Prezes KIK w Warszawie wielokrotnie w swoim dzienniku notował o wadach tegoż 
nurtu w katolicyzmie polskim. Będąc przy 1000 i obchodach Millenium Chrztu Polski warto przy-
wołać wpis członka Rady Państwa PRL relacjonujący wrażenia z zakończenia uroczystości kościel-
nych, które odbyły się na Jasnej Górze w dniu 4 maja 1966 r. Poseł określił przemówienie arcybisku-
pa poznańskiego Antoniego Baraniaka jako nudne i wywyższające Prymasa. Z kolei o kazaniu kard. 
Stefana Wyszyńskiego oraz oddaniu się w niewolę Maryi Pannie napisał: „w sumie ciemnogród, 
okropna tyrania, dewocja. Obłęd pseudotomistyczny” (Zawieyski 2012: 562). 

Wartym przywołania artykułem jest również pt. Katolicyzm w Polsce i na świecie, ponieważ 
został opublikowany dwa lata przed Soborem II Watykańskim i traktował o problemach Kościoła 
oraz religijności Polaków w perspektywie światowej. Autor wyróżnił dwie wizje tj. „optymistów” 
i „pesymistów”. Pierwsi z nich podkreślają wysoki procent wierzących oraz katolicką tradycję naro-
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du. Postulują też wizję Kościoła jako „obronę oblężonej twierdzy”, której nie należy zmieniać. Z ko-
lei drudzy zwracają uwagę na postępującą laicyzację, gwałtowne i szybkie zmiany w społeczeństwie, 
rozluźnienie seksualne, rozpad podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina, Dlatego też dążą 
do zreformowania Kościoła. W dalszej części Jerzy Turowicz przywołuje na przykład Europę Za-
chodnią, gdzie są dwa podobne nurty tj. „integryzm” i „progresizm”. Wyróżnia też szereg proble-
mów, przed którymi stoi Kościół: komunizm, materializm, nędza i ubóstwo „Trzeciego Świata”, 
neokolonializm, jakość religijności. Według redaktora Kościół już zaczął radzić sobie z „kryzysem”. 
Mianowicie odrodziło się życie zakonne (działalność starych zgromadzeń jak np. benedyktynów 
nabrała na nowo dynamizmu), nastąpił niebywały rozwój teologii i kultury katolickiej, rozwijają się 
nowe inicjatywy wśród laikatu, Kościół działa na rzecz praw człowieka i tolerancji, Stolica Apostol-
ska zwróciła uwagę na Trzeci Świat, ustanawiając administrację kościelną dostosowaną do granic 
nowych państw i obsadzoną przez tubylczy kler. Zatem Jerzy Turowicz podsumowuje, że „progre-
sizm” nie jest herezją, ale wizją Kościoła „otwartego” i dostrzegającego współczesny świat. Nato-
miast w Polsce hierarchowie i przede wszystkim inteligencja nadal reprezentuje Kościół „zamknię-
ty”, a religijność Polaków wynika z tradycji i sentymentu. Autor postuluje, aby Polska podążyła za 
resztą Europy w reformie Kościoła.

Jerzy Turowicz o swoich obawach względem tzw. „katolicyzmu-ludowego” opowiedział Jacko-
wi Żakowskiemu. Według redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” wątpliwości wobec 
prymasowskiej wizji katolicyzmu wynikały z braku pogłębiania przez wiernych swojej religijności, 
co powodowało, że wiara wynikała tylko z tradycji. Zatem intelektualiści obawiali się, że w przypad-
ku poluzowania gorsetu realnego socjalizmu i zapewnieniu społeczeństwu lepszych warunków życia 
nastąpi odejście wiernych od Kościoła Jednak publicysta również zaznacza, że tzw. „katolicyzm-
-ludowy” w Polsce okazał się być skuteczny przeciwko materializmowi dialektycznemu (Turowicz 
i Żakowski 1990: 109-110). 

W tym miejscu warto zacytować celną uwagę ks. Kazimierza Śmigla, który napisał: „Nowenna 
budowała poczucie tożsamości religijnej i narodowej, i mobilizowała do zachowania podstawowych 
wartości moralnych” (Śmigiel 2018: 171). Cytat ten oddaje to co sądził zwykły wierny, a nie wąska 
grupa społeczna jaką byli katolicy świeccy. Ks. Śmigiel przywołuje również zapis Prymasa z 31 
grudnia 1966 r. z Jego Pro memoria. Mianowicie kard. Wyszyński ubolewał, że intelektualiści kato-
liccy nie zrozumieli idei Wielkiej Nowenny. 

Niejako z 1000 i wizją katolicyzmu łączy się inny, znacznie wcześniejszy artykuł Jerzego Turo-
wicza. Sprawa katolicyzmu z 1945 r. Tekst traktuje o przyczynach ostatniej wojny, które to autor 
upatrywał w odejściu ludzi od chrześcijaństwa, oraz przekonuje, że tylko powrót na łono Kościoła 
spowoduje odnowienie życia społeczno-gospodarczo-politycznego (Bereś, Burnetko i Podsadecka 
2012: 41-42). Właśnie owe porzucenie katolicyzmu było powodem kryzysu, który objął niemal cały 
świat w ostatnich czasach. Już 20 lat wcześniej jeszcze wtedy przyszły naczelny „Tygodnika Po-
wszechnego” analizował typ katolika w Polsce. Mianowicie upatrywał w polskim katolicyzmie pew-
nego błędu – religijność Polaka była płytka, wynikająca z tradycji, a autentyczny katolik powinien 
posiadać trzy cechy: życie wewnętrzne, światopogląd i znać ich konsekwencje. Jedynie przez świa-
domą wiarę nastąpi odrodzenie Kościoła w Polsce, ale „Świadomi katolicy, aktyw Kościoła, to bar-
dzo cienka warstwa przykrywająca grube pokłady biernej masy katolików paszportowych, katoli-
ków z metryki”. W dalszej części artykułu Jerzy Turowicz dokonał ciekawego rozróżnienia polskiej 
religijności: „ogromna większość to nieświadoma, bierna masa katolików z imienia; na niej cienka 
warstwa aktywu, w którym znów należy rozróżnić dwa pokłady: dolny, grubszy – to ten odłam, po-
wiedzmy, na pół świadomych katolików, wierzących, praktykujących, pełnych nieraz zapału i gorli-
wości, ale niedostatecznie rozumiejących istotę katolicyzmu i wskutek tego nastawionych przede 
wszystkim na aktywizm, organizowanie, osiągnięcia zewnętrzne i marzących o rychłym, ilościowym, 
politycznym triumfie Kościoła; wreszcie na szczycie najgórniejszy, ale i najcieńszy pokład – warstwa 
katolików świadomych, dynamicznych i konsekwentnych, nastawionych głównie na pogłębienie, bu-
dowę kultury i osiągnięcia wewnętrzne, jakościowe” (Bereś, Burnetko i Podsadecka 2012: 41-42). 
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Jerzy Turowicz uważał, że katolik powinien być uświadomiony w kwestii wiary, ale aby osią-
gnąć ten cel to należy zmienić metody duszpasterskie, które oddzieliłyby ową „masę” od wiernych 
wyznających świadomie religię. Redaktor Naczelny w zmianach soborowych widział sposób, aby 
osiągnąć postulowany cel, ale na przeszkodzie stała wizja prymasowska, która nie była jednak błęd-
na co zauważa w swoim dzienniku Jerzy Zawieyski, który po spotkaniu z poetką Anką Kowalską 
przelał na kartki swoje przemyślenia oraz jej wrażeniach dotyczące religijności zwykłych kobiet. 
Słowa te mogą posłużyć za przykład skuteczności wizji katolicyzmu Prymasa Polski: „wróciła do 
domu z Instytutu Onkologicznego (…) Mówiła o prostych, wiejskich kobietach, z którymi leżała. Jej 
podziw dla heroicznego znoszenia cierpień i umierania. Źródłem (…) jest żywa wiara (…) Chrześci-
jaństwo śmiertelnie chorych, ich powag, godność dawały odczuć, czym jest eschatologia religijna. 
(…) To, co widziała poprzez ludzi, upewnia ją, że wiara i Kościół to potęgi, których żadne piekielne 
potęgi nie przemogą. Widziała inną Polskę, prawdziwą (…) tylko ta Polska wszystko przetrwa” Z za-
pisu wynika, że Jerzy Zawieyski był wstrząśnięty tą wizją i miał wątpliwości co do tej reprezentowa-
nej przez Środowisko Znak: „Postanowiłem zebrać niektórych członków Klubu, aby zastanowić się 
nad tym co robimy? Jaki to ma sens? Wiara może być tylko wiarą żywą, opartą na poczuciu eschato-
logii i na apostolstwie czynnym” (Zawieyski 2012: 833). 

Potwierdzeniem skuteczności wizji prymasowskiej są raporty Służby Bezpieczeństwa przywoła-
ne przez Marka Lasotę. Dotyczy ona rozmowy pomiędzy ks. kard. Karolem Wojtyłą, ks. Andrzejem 
Bardeckim (kapelanem i członkiem redakcji „Tygodnika Powszechnego”) a Jerzym Turowiczem. 
Asystent kościelny uważał, że obydwa nurty tj. soborowy i ludowy powinny ze sobą być ściśle powią-
zane, z kolei naczelny tygodnika postrzegał ówczesny Kościół jako okopaną twierdzę, co uważał za 
błąd, ponieważ Episkopat Polski nie nawiązuje „dialogu” i w ten sposób odciąga od wiary inteligencję 
i młodzież (Lasota 2006: 159-161). Obydwu redaktorom metropolita krakowski przyznał rację, jed-
nak zaznaczył, że pomysły zachodnie są dobre i słuszne, ale tylko tam. Natomiast w Polsce sprawdza 
się wizja Prymasa – Kościoła-Przedmurza Chrześcijaństwa – ponieważ ks. kard. Wyszyński już 
w 1950 r. wyciągnął rękę do komunistów, podpisując z nimi porozumienie. Jednak władze partyjno-
-państwowe nadal atakowały i atakują Kościół, chcąc zniszczyć Go, co też wpisane jest w ich ideolo-
gię. Być może kard. Karol Wojtyła, widział w „katolicyzmie ludowym” jego aspekty duszpasterskie, 
mianowicie pobudzenie religijności społeczeństwa. Na tę hipotezę może wskazywać wypowiedź, już 
wtedy Papieża, z 12 października 1992 r., w czasie IV Konferencji Episkopatu Ameryki Południowej. 
Jan Paweł II proponował, aby w odpowiedzi na rozwój sekt w Ameryce Południowej lokalne episko-
paty odpowiedziały pobudzaniem religijności ludowej, która „zorientowana na tajemnicę Chrystusa 
i Najświętszej Maryi Panny może być, ze względu na swe wyraźne katolickie korzenie, antidotum na 
oddziaływanie sekt oraz gwarancją wierności zbawczemu przesłaniu” (Orlandis 2007: 266-267).

Z kolei Michał Jagiełło zauważał, że wizja prymasowska opierała się na przeświadczeniu, że 
Kościół musi towarzyszyć Narodowi we wszystkich sytuacjach. Ponadto kard. Wyszyński: „siły 
katolicyzmu upatrywał (…) w sile wiernych” (Jagiełło 2001: 132), również one miały być przeciw-
wagą dla ekspansywnego komunizmu. Natomiast Robert Jarocki napisał, że nieufność kard. Wy-
szyńskiego do zmian soborowych spowodowana była tym, iż był „typowym księciem Kościoła” 
(Jarocki 1990: 190) oraz postrzegany był przez wiernych jako interrex, ale również krytycznie nasta-
wiony był do wszelkich nowych myśli zachodnich. Choć wyżej przytoczone opinie intelektualistów 
są prawdopodobne to jednak uważam, że bardziej zgodne z prawdą jest to co napisał w Pro Memoria 
sam Prymas. Mianowicie uważał, że zagrożeniem dla Kościoła nie jest komunizm, który sam się 
zwalcza poprzez postępowanie swoich działaczy, ale zobojętnienie wiernych w sprawach religij-
nych, co „zabija religię w sercach” (Raina 1994: 64). Uważam, że właśnie indyferentyzm społeczeń-
stwa polskiego, ale również z państw zachodnich budził niepokój Prymasa i dlatego kard. Wyszyński 
popierał tzw. „katolicyzm ludowy”. Warto również przytoczyć opinię ks. prof. Dominika Zamiatały, 
ponieważ aktualnie jest ona najnowszą na temat tego, dlaczego Prymas upatrywał siły w tzw. „kato-
licyzmie ludowym”. Badacz zauważa, iż kard. Wyszyński twierdził, że „walka o rząd dusz” rozegra 
się wśród społeczności chłopskiej, tej mieszkającej na wsi, ale również w mieście (Zamiatała 2018: 
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183). Podobną tezę postawił Andrzej Anusz, który napisał, że w myśli kard. Wyszyńskiego wieś była 
nośnikiem prawdziwej wiary, mającej ocalić społeczeństwo polskie od laicyzacji i zachodnich wzor-
ców życia „bez Boga” (Anusz 2004: 330). Z kolei prof. Leszek Kołakowski stwierdził, że bez Pryma-
sa dzieje Polski byłyby fatalne, na zakończenie stwierdzając: „przetrwaliśmy dzięki ciemnocie nasze-
go chrześcijaństwa” (Anusz 2004: 304). Wartą przytoczenia, z racji pełnionych obowiązków w Polsce, 
opinię dotyczącą Prymasa wyraził również gen. Witalij Pawłow – rezydent KGB w Polsce w latach 
1973-1984. Mianowicie radziecki generał napisał o przewodniczącym KEP, że „walczył o określenie 
roli Kościoła w obcym mu reżimie socjalistycznym. Od 1948 roku (…) dla Wyszyńskiego (…) był to 
czas nieustannej walki o umocnienie roli Kościoła w życiu społeczeństwa” (Pawłow 1994: 211). 

Jednak rację również mieli także członkowie środowiska „Znak”, którzy uważali, że jeżeli zmie-
ni się stosunek państwa wobec Kościoła (tj. komuniści nie będą atakować duchowieństwa i Kościo-
ła) to społeczeństwo odejdzie od wiary i jedynie katoliccy intelektualiści będą ratunkiem, ponieważ 
ich wiara oparta jest na pogłębionej religijności, a nie tylko na rozbudowanej obrzędowości (Ko-
złowski i Komar 2009: 202). Natomiast ks. Władysław Piwowarski – wybitny socjolog religii – 
stwierdził, że choć prymasowska wizja katolicyzmu odnosiła sukcesy w walce z komunizmem i ate-
izacją społeczeństwa to jednak zapomniano o wiernym jako człowieku (Piwowarski 1994: 2).

Na zakończenie trzeba stwierdzić, że „Prymas wielokrotnie dystansował się wobec ich [Środo-
wisko „Znak” – przyp. autora] działań czy wystąpień sejmowych, ale w obliczu napięć okazywał im 
pełne poparcie” (Strzelecka 2015: 201-202). Zauważa to również Romuald Kukołowicz, który po-
wiedział w wywiadzie udzielonym Piotrowi Bączkowi, że choć Prymas nieraz negatywnie oceniał 
postępowanie niektórych przedstawicieli środowiska „Znaku”, to jednak nigdy ich nie potępił (Ku-
kołowicz i Bączek 2001:98). Z kolei przez kierownictwo państwowo-partyjne środowisko „Znak” 
było utożsamiane z kard. Wyszyńskim i dlatego też odczuwało ono równie boleśnie jak Episkopat 
Polski zmiany polityki wyznaniowej i represje z tym związane. 

Co ciekawe spór o występującą w Polsce formę Kościoła trwa do dzisiaj w środowiskach inte-
lektualistów katolickich. Wynika to z tego, że termin „katolicyzm ludowy” czy „katolicyzm ducho-
wy/otwarty” nie oddają w całości problemu. Uważam, że najbardziej trafne rozróżnienie „katolicy-
zmów” podali: Jarosław Gowin i Zbigniew Nosowski. 

Pierwszy z nich – współcześnie wicepremier – wyróżnił: 
• katolicyzm tradycji (postawą jest tradycja i pobożność ludowa);
• katolicyzm otwarty (postuluje dialog z innymi religiami, w tym z ateistami, agnostykami itd.; ten 

nurt propagują „liberalni” katolicy); 
• katolicyzm zamknięty (odwołuje się do tradycji i Narodu);
• katolicyzm protestu (radykalni wierni, chcący szybkich i gruntownych zmian Kościoła do współ-

czesnego świata);
• katolicyzm integralny (katolicy łączący tradycję z nowoczesnością) (Gowin 1999: 327-363). 

Z kolei redaktor naczelny miesięcznika „Więź” wyróżnił: 
• katolicyzm twierdzy (Kościół musi być „okopaną twierdzą”, aby móc odpowiedzieć na ataki 

współczesnego świata), katolicyzm walki (strategia konfrontacji, czyli zwalczanie panującego 
naokoło zła);

• katolicyzm dialogu (jest podobny od katolicyzmu „walki”, ale postuluje nawiązanie nici rozmo-
wy, ponieważ tylko wzajemne poznanie może przynieść pozytywne skutki);

• katolicyzm prywatny (katolik zamyka się w swoim świecie i świadomie rezygnuje z próby wpły-
wania na otaczający świat) (Nosowski 2010: 5-26). 
W publicystyce istnieje wiele innych podobnych publikacji, które traktują o rodzajach „katolicy-

zmów”, jednak dwoje powyższy autorów reprezentują dwie redakcje, które były częścią Środowiska 
„Znak”. Z czego Jarosław Gowin pisał swoją książkę kiedy był jeszcze publicystą „Tygodnika Po-
wszechnego” za czasów Jerzego Turowicza.

Powracając do czasów realnego socjalizmu, to już w tym czasie istniało wiele nurtów polskiego 
katolicyzmu. Jednak badania nad rodzajami religijności Polaków są dopiero w powijakach, co wiąże 
się z tym, że nie są one jeszcze nazwane.
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Najlepiej dostrzegalne są te nurty katolicyzmu, które są reprezentowane przez część Środowiska 
Znak (skupionego wokół „Tygodnika Powszechnego” oraz miesięczników „Znak” i „Więź”) oraz ks. 
kard. Wyszyńskiego. Natomiast wizja katolicyzmu wyrażana przez środowisko: „Tygodnika War-
szawskiego”, grupę Janusza Zabłockiego (Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Polski 
Związek Katolicko-Społeczny) oraz Stowarzyszenie PAX wymaga jeszcze szerokich badań. Szcze-
gólnie w przypadku dwóch ostatnich środowisk, ponieważ w ich przypadku pojawia się pytanie: na 
ile reprezentowały one własny, autorski program „katolicyzmu”, czy może był on narzucony przez 
władze państwowo-partyjne i odzwierciedlał aktualną politykę wyznaniową komunistów. Ale jedno 
jest pewne, te trzy środowiska wyrażały „katolicyzm” o zabarwieniu narodowym. 

Powracając do omawianych w artykule nurtów, należy stwierdzić, że „katolicyzm duchowy” nie 
był reprezentowany przez wszystkich intelektualistów katolickich w Polsce. W czasie Polski Ludo-
wej istniało wiele środowisk inteligenckich, które miały odmienne wizje katolicyzmu. Chociażby 
warto tutaj przypomnieć ODiSS czy Stowarzyszenie PAX, nie wspominając o mniejszych grupach 
(szczególnie byłych działaczy katolickich organizacji młodzieżowych, które zawiesiły swoją działal-
ność po wprowadzeniu dekretu o stowarzyszeniach w dniu 5 sierpnia 1948 r.), których członkowie 
nie znaleźli swojego miejsca w organizacjach ogólnopolskich. Natomiast „katolicyzm ludowy” miał 
oparcie w masach wiernych. Pomimo wad powyższy nurt sprawdził się w obronie Kościoła przed 
zakusami komunistów, których ostatecznym celem było zniszczenie religii. Na zakończenie warto 
zaznaczyć czym charakteryzował się „katolicyzm ludowy”. Mianowicie był: emocjonalny, hierar-
chiczny, masowy, ekspansywny, związany z kultywowaniem wartości rodzinnych i narodowych oraz 
opierał się na kulcie Matki Boskiej i silnie rozwiniętej rytualności uroczystości kościelnych (Mariań-
ski 2013: 33 i 56). 

 Lata 90. i 2000. ukazały, że choć wizja prymasowska sprawdziła się w okresie komunizmu 
i uchroniła Kościół, to jednak poniosła fiasko w systemie demokratycznym, przed czym przestrze-
gali intelektualiści z Środowiska „Znak”. Obawy dotyczące odejścia wiernych od Kościoła spowo-
dowane rozbudowywaniem liturgii i uroczystości, czyli aspektu zewnętrznego religii, a nie skupie-
nie się na indywidualnym, wewnętrznym życiu religijnym, uaktywniły się z pełną mocą. Właśnie 
w czasach nam współczesnym wierni odchodzą od Kościoła. Pytanie na ile jest to świadome odcho-
dzenie (choć takie również się zdarza, czego świadectwem było manifestacyjne przybijanie na 
drzwiach kościoła aktu apostazji przez niektórych polityków lewicy), ponieważ nadal statystycznie 
większość społeczeństwa polskiego formalnie deklaruje, iż jest wyznania katolickiego, chociaż nie 
jest praktykująca. 
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