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INTEGRACYJNE ODDZIA£YWANIE KOCIO£A
W SPO£ECZEÑSTWIE
WSTÊP
Do tradycyjnych funkcji religii w wymiarze spo³ecznym nale¿y, obok wychowania moralnego i legitymizacji socjalnego porz¹dku, tak¿e jej integracyjne
oddzia³ywanie. Pierwsza czêæ niniejszego tekstu ma charakter cile teologiczny
i zarysowuje perspektywê nadprzyrodzonej wspólnoty i jednoci jako szerszy
kontekst jednocz¹cej funkcji religii. Czêæ druga podejmuje wybrane aspekty socjologiczne konsoliduj¹cego wp³ywu Kocio³a, z uwzglêdnieniem ich przeobra¿eñ w historii.
1. TEOLOGICZNY WYMIAR RELACJI KOCIÓ£ A SPO£ECZEÑSTWO
1.1. Communio jako model i paradygmat ¿ycia i form urzeczywistnia siê
Kocio³a
Wspólnota Kocio³a, która w swej istocie jest boskoludzkim communio, urzeczywistnia siê na ró¿nych poziomach socjalnoci i z ró¿n¹ intensywnoci¹. W swojej konkretnej historycznej postaci jest ona skutkiem transformacji naturalnych
form ludzkiej socjalnoci, jak np. rodzina, grupa, wie, miasto, naród czy ludzkoæ w spo³ecznoci o charakterze kocielnym, jak np. gminy domowe wzglêdnie
gminybazy, wspólnoty lokalne i parafialne, Koció³ biskupi i Koció³ powszechny, ale tak¿e stowarzyszenia i ruchy kocielne, zakony i wspólnoty ¿ycia konsekrowanego. Konkretny kszta³t tego boskoludzkiego communio jest w³¹czany
w rzeczywistoæ nadprzyrodzon¹ z zachowaniem struktury i funkcji naturalnych
wspólnot1. Ta w³aciwa cz³owiekowi egzystencja na sposób communio znajduje
1

Obszern¹ prezentacjê communio Kocio³a  por. A. Napiórkowski, Boskoludzka wspólnota.
Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, Kraków 2010, s. 377409.
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swój najwy¿szy stopieñ w soteryjnej komunii boskoludzkiej, obejmuj¹cej hominizacjê Boga (Wcielenie) i deifikacjê cz³owieka (przebóstwienie). Skoro zatem
najg³êbsz¹ to¿samoci¹ Kocio³a jest wspólnota z Bogiem Ojcem i Chrystusem
ustanawiana w Duchu wiêtym, to przywo³ane wy¿ej postacie Kocio³a, cechuj¹
siê jego znamionami i, przynajmniej pryncypialnie, uczestnicz¹ w pos³annictwie
Kocio³a i we wzrastaj¹cym, dziêki s³owu Bo¿emu i sakramentom, a zw³aszcza
Eucharystii, communio2.
1.2. Zbawienie przywróceniem jednoci i wspólnoty rodzajowi ludzkiemu
Soborowe okrelenie Kocio³a jako bycie w Chrystusie niejako sakramentem oznacza bycie znakiem i narzêdziem wewnêtrznego zjednoczenia z Bogiem i jednoci ca³ego rodzaju ludzkiego3. Porednictwo Kocio³a w ustanawianiu tej zbawczej jednoci obejmuje tak¿e to¿samoæ Ludu Bo¿ego jako ustanowionego Kocio³em, aby ten Koció³ by³ ( ) widzialnym sakramentem owej
zbawczej jednoci4. Funkcjê znaku i narzêdzia tej jednoci spe³nia Koció³, kontynuuj¹c potrójne pos³annictwo Chrystusa, tj. sk³adaj¹c wiadectwo (martyria),
sprawuj¹c liturgiê (leiturgia) i s³u¿¹c wiatu (diakonia)5. Ta aktywnoæ Kocio³a
ma prze³o¿enie w zewnêtrznym kszta³cie wspólnoty, bowiem prawdziwe zewnêtrzne zjednoczenie spo³eczne wyp³ywa ze zjednoczenia umys³ów i serc, to
znaczy z owej wiary i mi³oci, dziêki której jednoæ Jego w Duchu wiêtym jest
nierozerwalnie ugruntowana6.
Prawda o zbawieniu jako spe³nieniu ludzkiej wspólnotowoci jest sk³adnikiem Objawienia. Do niej odwo³uje siê w. Pawe³, kiedy sytuacjê cz³owieka po
grzechu okrela jako rozdarcie i walkê miêdzy cia³em (sarx) a duchem (pneuma),
np. w Rz 6,12. Rozdarcie to rozci¹ga siê tak¿e na sferê kosmiczn¹ w postaci braku
2

Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium (21 listopada 1964), nr 89 (w kolejnych przypisach przywo³ywany skrótem KK); Kongregacja Nauki Wiary, Communionis notio (1992); A. Napiórkowski, Boskoludzka wspólnota. Podstawy katolickiej
eklezjologii integralnej, dz. cyt., s. 363376; ten¿e, Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia, Kraków 2006, s. 912, 2326. Synod Biskupów (Rzym, 1985 r.) w swoim
dokumencie finalnym przyj¹³ paradygmat wspólnoty communio jako wiod¹cy i tê kategoriê harmonizowa³ z obrazami Ludu Bo¿ego, Mistycznego Cia³a czy sakramentu. Por. J. Pa³ucki, Eklezjologia
Ojców Kocio³a, w: Koció³ w czasach Jana Paw³a II, red. M. Rusecki i in., Lublin 2005, s. 102130.
3 KK 1.
4 KK 9; por. Sobór Watykañski II, Konstytucja o liturgii wiêtej Sacrosanctum concilium
(4 grudnia 1963), nr 26.
5 Por. Miêdzynarodowa Komisja Teologiczna, Chrzecijañstwo a religie (1996), w: Chrzecijañstwo a religie. Dokument Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst  komentarze  studia,
red. I.S. Ledwoñ, K. Pek, t³um. J. Jarko, LublinWarszawa 1999, nr 7479.
6 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes (7 grudnia 1965), nr 42.
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harmonii miêdzy mocami niebiañskimi i ludzkimi oraz p³aszczyznê spo³eczn¹,
gdzie rozdwojenie na ¿ydów i pogan symbolizuje wszelkie inne podzia³y. Ojcowie Kocio³a dostrzegali skutek grzechu Adama ju¿ w samym ukonstytuowaniu
siê pojedynczych ludzi w odrêbne i z natury swej nieprzyjazne centra7, które
w³asne wewnêtrzne rozdarcie i sprzeczne d¹¿enia przenosz¹ na ca³¹ spo³ecznoæ,
np. diabe³, ten uwodziciel, na samym pocz¹tku spowodowa³ oderwanie cz³owieka od Boga i rozdzieli³ ludzi miêdzy sob¹8.
Chrystusowe odkupienie przezwyciê¿a te podzia³y i rozproszenie i przywraca utracon¹ jednoæ z Bogiem i pomiêdzy ludmi: Mi³osierdzie Bo¿e zgromadzi³o zewsz¹d u³omki, stopi³o je razem w ogniu swojej mi³oci i odbudowa³o ich
rozbit¹ jednoæ. W ten sposób Bóg na nowo odtworzy³ to, co przedtem stworzy³,
i na nowo sprawi³ to, co przedtem sprawi³9. Inn¹ ilustracj¹ tej prawdy jest porównanie w. Hipolita, który zestawia Chrystusa gromadz¹cego wokó³ siebie rozproszon¹ ludzkoæ z rol¹ królowej w pszczelim ulu10.
1.3. Teologiczny wymiar narodu
W przywo³anej perspektywie globalnej komunii rzeczywistoæ narodu staje
siê postaci¹ ludzkiej socjalnoci wyrastaj¹c¹ z psychologicznie i historycznie koniecznego sposobu jej rozwoju i dziedzictwa kulturowego, ze wspólnoty losu,
a tak¿e wspólnoty jêzyka11. Liczne korelaty narodu  poczynaj¹c od rodziny, przez
grupy etniczne, spo³ecznoæ pañstwow¹ i ojczyznê, a na ludzkoci jako rodzinie
narodów koñcz¹c  ilustruj¹ jego zakorzenienie w podmiotach, w których tak¿e
urzeczywistnia siê Koció³. W perspektywie chrzecijañskiej wiêc teologiczny
etos narodu stanowi istotny sk³adnik jego to¿samoci.
Wywodzenie pocz¹tków spo³ecznoci narodu z boskiego aktu stwórczego
(na sposób creatio continua) niesie ze sob¹ uznanie jej godnoci i autonomii,
zwi¹zku z osob¹ ludzk¹ (dusza narodu) i jej spo³ecznym spe³nianiem siê. Wiê
narodu z prze¿yciami jego cz³onków, zw³aszcza rodzin, zapewnia mu realne uczest-

7

H. de Lubac, Katolicyzm, t³um. z franc. M. Stokowska, Kraków 19882, s. 22.
w. Maksym, Ep. 2  cytat za: H. de Lubac, Katolicyzm, dz. cyt., s. 21.
9 w. Augustyn, In. ps. 58, n. 10 (PL 36, 698)  cytat za: H. de Lubac, Katolicyzm, dz. cyt.,
8

s. 22.

10 Por. H. de Lubac, Katolicyzm, dz. cyt., s. 2127 (cytat z pism w. Hipolita In Cant, I, 16 za:
H. de Lubac, Katolicyzm, dz. cyt., s. 22). N. Lohfink interpretuje historiê zbawienia jako proces
gromadzenia przez Boga swojego ludu, którego apogeum jest misja Jezusa gromadz¹cego Izraela
czasów eschatologicznych, którego historyczn¹ postaci¹ jest Koció³  ten¿e, Czy Bóg potrzebuje
Kocio³a, t³um. z niem. E. PieciulKarmiñska, Poznañ 2005.
11 Rzeczowy przegl¹d okreleñ narodu, typologii generuj¹cych go czynników i jego relacji do
pañstwa podaje J. Kurczewska, Naród, w: Encyklopedia socjologii, red. Z. Bokszañski i in., Warszawa 19982002, t. 2, s. 287 296.
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nictwo w zmaganiach ze z³em i w budowaniu wspólnoty i kultury, mo¿liwoæ
wzrastania i regresu, podleganie prawom ¿ycia moralnego i duchowego. Udzia³
narodu stworzonego w dziejach zbawienia polega najpierw na jego w³asnej
chrystianizacji, dokonywanej przez przyjmowanie Ewangelii, Kocio³a i jego sakramentów przeobra¿aj¹cych go w naród chrzecijañski, co pozwala mówiæ
o chrzcie narodu, narodzie ochrzczonym, narodzie bierzmowanym, lubach narodu i narodzie katolickim. Ta transformacja naturalnych dziejów narodu w historiê zbawienia jest owocem dzia³ania Ducha Chrystusowego i Jego
mistycznej ³aski spo³ecznej.
Partycypacjê narodu w historii zbawienia, na wzór biblijnego Izraela, wyra¿a
tak¿e przekonanie o otrzymaniu misji, jak np. Polacy czuli siê obroñcami chrzecijañstwa w Europie (przedmurze chrzecijañstwa) czy inspiratorami jej odnowy moralnej (XIX w.). Odniesienie siê do perspektywy eschatologicznej przypomina o wzglêdnej wartoci narodu  wszak niczym s¹ przed Nim [Bogiem] wszystkie narody, znacz¹ dla Niego tyle, co nicoæ i pustka (Iz 40,17)  i przypomina
o kresie dziejów ludzkoci wieñczonym s¹dem nad narodami (por. Mt 25,3246;
Ap 21,2; por. tak¿e Iz 25,7) oraz o wiecznej ojczynie bêd¹cej nie jak¹ form¹
narodowego pañstwa, lecz wspólnot¹ zjednoczon¹ Duchem12.
Okrelenie Koció³ narodu jest starochrzecijañsk¹ kategori¹ eklezjologiczn¹, ustanawiaj¹c¹ go ogniwem w ³añcuchu kolejnych ucielenieñ Kocio³a Chrystusowego, jak rodzina czy diecezja, wyra¿aj¹c¹ odtwarzanie w dziejach narodu
misteriów Chrystusa  Jego narodzin i wzrastania, martyrologii i zmartwychwstania. Diadyczny charakter wiêzi i odniesieñ Kocio³a i narodu obejmuje tak¿e
wymianê dóbr i ich wzajemne ubogacanie siê. Naród zatem daje Kocio³owi najwy¿sz¹ wartoæ, jak¹ jest cz³owiek i spo³ecznoæ ludzka; wyznacza jego profil
antropologiczny okrelany przez mentalnoæ i zwyczaje, wiedzê i zdolnoci, zalety i wady; dostarcza mu jêzyka i rodków komunikacji; w³¹cza go w dziedzictwo
historii, tradycji i prze¿yæ; pe³ni funkcjê hermeneuty losów Kocio³a. Koció³
natomiast ofiaruje narodowi dar zbawienia bêd¹cy dlañ oczyszczeniem, uwiêceniem i udoskonaleniem; jako swoista dusza narodu go personalizuje, podnosi
jego godnoæ na p³aszczynie spo³ecznej i wzmacnia istniej¹ce wiêzi; jest animatorem ¿ycia duchowego narodu, jego d¹¿eñ i ambicji, pedagogiem i przewodnikiem ku wartociom moralnym, katalizatorem samowychowania, skarbcem idei
i g³êbsz¹ scen¹ spo³eczn¹. Dokonuje siê to przede wszystkim w rodzinie, w niej
bowiem spotyka siê Koció³ i duch narodu13.
12 Por. Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoæ, Kraków 2005, s. 7577; M. Kowalczyk, Naród,
w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1973 , t. 13, kol. 757, 760.
13 Por. M. Kowalczyk, Naród, art. cyt., kol. 757758; Cz. Bartnik, Teologia narodu, w: Naród,
wolnoæ, liberalizm, Poznañ 1994, s. 151179. Por. ten¿e, Teologia narodu, Czêstochowa 1991;
K. Czuba, Ojczyzna w nauczania Jana Paw³a II, Olsztyn 1990, s. 1388.
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Z nauczania Jana Paw³a II warto przywo³aæ chrystyczny wymiar narodu, dochodz¹cy do g³osu w przekonaniu o jego zakorzenieniu w Mesjaszu jako wiat³oci narodów14. Do niego nale¿y tak¿e rozpoznanie we Wcieleniu Chrystusa
prawzoru narodu, wynikaj¹cego z analogii miêdzy zjednoczeniem w Jezusie odwiecznego, boskiego Logosu (por. J 1) i cz³owieczeñstwa oraz zespolenia w narodzie pierwiastka duchowego i naturalnej socjalnoci ludzkiej. Chrystus jest kluczem do zrozumienia to¿samoci narodów chrzecijañskich, ich historii i celów,
bowiem dar Jego objawienia i zbawienia przeznaczony jest nie tylko dla jednostek, ale tak¿e dla narodów. Podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny papie¿
ukaza³ tê wiê w polskim kontekcie, wydobywaj¹c misteryjne uczestnictwo narodów ju¿ u samych pocz¹tków ekonomii i historii objawienia i zbawienia15.
1.4. Aspekty socjologiczne relacji naród  Koció³ (religia)
Zwi¹zki i interakcje narodu i Kocio³a (religii) w³aciwe s¹ zarówno p³aszczynie naturalnej, jak i nadprzyrodzonej, urzeczywistniaj¹c siê z ró¿n¹ intensywnoci¹. Wyró¿nienie wród religii grupy religii spo³ecznych ka¿e dostrzec, ¿e
obecne w nich nadprzyrodzone elementy zapewniaj¹ narodowi porz¹dek i bezpieczeñstwo, sprawowane obrzêdy i rytua³y pomagaj¹ przezwyciê¿yæ zagro¿enie
niepewnoci¹ i chaosem, za symbolika i wierzenia religijne potwierdzaj¹ jego
to¿samoæ i legitymizuj¹ jego w³adzê. Religia wydaje siê byæ najbardziej rozpowszechnionym i skutecznym narzêdziem legitymizacji struktur, porz¹dku i sensu
wiata, wynikaj¹cym z osadzenia ich w ca³ociowym systemie znaczeñ i zinstytucjonalizowanego porz¹dku  symbolicznym universum. Skutecznoæ legitymizacji religijnej jest bezporednim prze³o¿eniem jakoci wiary, gdy¿  jako w istocie symboliczna sakralizacja wiata  bazuje ona na recepcji i interioryzacji
znaczeñ i symboli ukszta³towanych w przestrzeni spo³ecznego oddzia³ywania tradycji religijnej, nie tylko samego Objawienia16.

14

Por. Katechizm Kocio³a Katolickiego, Poznañ 1994, nr 529; Jan Pawe³ II, Bulla og³aszaj¹ca Wielki Jubileusz roku 2000 Incarnationis mysterium (1998), nr 11.
15 Por. Na Placu Zwyciêstwa, 2 czerwca, w: Pielgrzymka Jana Paw³a II do Polski. Przemówienia. Dokumentacja. Tekst autoryzowany, PoznañWarszawa 1979, s. 2122. Por. H. Skorowski, Naród i Pañstwo w nauczaniu spo³ecznym Kocio³a, Warszawa 1999/2000, s. 2833.
16 Na skutek procesów sekularyzacyjnych (m.in. zasady alternacji) legitymizacyjna rola Kocio³a ulega znacznym transformacjom  W. wi¹tkiewicz, Legitymizacja, w: Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 20012003, t. 6, s. 212214. Na temat chrzecijañstwa jako istotnego czynnika pluralistycznej demokracji (pañstwa), uzasadnianego wnoszeniem etosu
politycznego (moralnoci) i wychowywaniem do niego oraz upominaniem siê o uwzglêdnianie czynnika transcendencji  por. J. Ratzinger, O niezbywalnoci chrzecijañstwa we wspó³czesnym wiecie, t³um. J. Kruczyñska, w: ten¿e, Koció³  ekumenizm  polityka, Poznañ 1990, s. 243257.
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Wspólnoty narodowe mog¹ siê wiêc formowaæ pod wp³ywem religii, która 
stymuluj¹c i porz¹dkuj¹c  wspiera transformacjê lunych spo³ecznoci w spójn¹
grupê etniczn¹, np. przez asymilacjê struktury religijnej przez pañstwo, wy³onienie grupy funkcjonariuszy religijnych pe³ni¹cych funkcje spo³eczne, siêganie do
religijnych praw, moralnoci i sankcji je uprawomocniaj¹cych, czy zapo¿yczania
i wspó³przenikania siê symboliki i formowanie jednolitego jêzyka. Obie te spo³ecznoci mog¹ siê odwo³ywaæ do podobnych form legitymizacji czy sposobów
obecnoci sacrum. Potwierdzeniem roli Kocio³a (religii) w okrelaniu to¿samoci narodu i w kszta³towaniu kultury narodowej jest religijny wymiar prze¿ywania wydarzeñ narodowych, a tak¿e intensywniejsza petryfikacja ich symboliki,
odpowiednio do licznoci i historycznoci powi¹zañ17. Specyfik¹ tej relacji jest
niesymetrycznoæ wzajemnego oddzia³ywania, tzn. religia podlega etnizacji, dostosowuj¹c do specyfiki narodowej obrzêdowoæ, sztukê sakraln¹ czy pewne wierzenia, równoczenie jednak zachowuj¹c autonomiê doktryny moralnej i dogmatycznej wobec wp³ywu narodowych kultur18.
1.5. Formu³a Polakkatolik jako ilustracja wiêzi narodu z Kocio³em
ród³em powy¿szej identyfikacji to¿samoci narodowej i wyznaniowej jest
sposób trwania i przetrwania Polaków w czasach represji po Powstaniu Styczniowym, a póniej tak¿e w obliczu konfliktów etnicznych i rywalizacji z rosn¹cymi
w znaczenie mniejszociami. Istot¹ wiêzi Polakkatolik jest postawa lojalnoci
wobec etnicznego dziedzictwa, jêzyka i Kocio³a zajmuj¹ca miejsce wiernoci
wobec nieistniej¹cego pañstwa. Powi¹zanie i oddzia³ywanie na siebie czynnika
narodowego i kocielnego skutkuje unarodowieniem religijnoci i ureligijnie-

17

Czynnikiem narodowotwórczym dla Polaków i Irlandczyków by³ i pozostaje katolicyzm,
dla Niemców  protestantyzm, dla Serbów i Rumunów  prawos³awie, w przypadku za krajów
arabskich, jak np. Iran czy Pakistan, jest to islam  por. M. Spiecker, Naród a wyznanie, w: Naród,
wolnoæ, liberalizm, dz. cyt., s. 9192.
18 Por. D. Wadowski, Naród a religia, w: Leksykon socjologii religii, red. M. Libiszowska¯ó³tkowska, J. Mariañski, Warszawa 2004, s. 259263. Trwa³ym zagro¿eniem dla religii by³y i s¹ próby
jej relatywizowania. Im mocniejsze s¹ ich wzajemne wiêzi, tym realniejsze jest zagro¿enie przekszta³cenia siê religii w kult narodu czy nawet nacjonalizm, co by³o udzia³em XIXwiecznych Niemiec (np. H.J. Wichern 1881; J.H.B. Dräseke, 1849), a wspó³czenie  Serbii czy teologii wyzwolenia. Równie powa¿nym zagro¿eniem jest relatywizowanie narodu wskutek supremacji religii
(islam). Chrzecijañstwo przynios³o szereg wartoci i idei przeciwstawiaj¹cych siê ka¿demu nacjonalizmowi, jak np. odbóstwienie wiata, relatywizacja praw w³adcy, dobrowolnoæ powstania pañstwa czy polityczna zobowi¹zywalnoæ odpowiedzialnoci za innych, a dziêki posiadaniu eschatologicznej perspektywy przypomina pañstwu o jego przynale¿noci do porz¹dku historycznego i wynikaj¹cych st¹d dla niego granic (Dz 5,29), przestrzegaj¹c je przed samoabsolutyzacj¹  por.
M. Spiecker, Naród a wyznanie, art. cyt., s. 9395.
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niem narodowoci, przejawiaj¹cymi siê we wzajemnym wspieraniu uczuæ narodowych i religijnych, odnowie ¿ywotnoci religijnoci towarzysz¹cej kultywowaniu wartoci narodowych oraz podtrzymywaniu wznios³oci i wagi wspólnoty
narodowej wzbudzanej praktykami religijnymi. W szerz¹cym siê pluralizmie
(postmodernizmie), tak jednostki, jak i naród mog¹ odczytaæ sens wydarzeñ i odnowiæ swoj¹ to¿samoæ, siêgaj¹c do ugruntowanych w pamiêci spo³ecznej symboli czy do sprawdzonych w historii tradycji i wartoci. Specyfik¹ Kocio³a katolickiego w Polsce jest zachowanie identyfikacji ze spo³eczeñstwem z unikniêciem identyfikacji z klas¹ spo³eczn¹ (np. Belgia) czy z pañstwem (np. Wêgry).
Nie mo¿na jednak nie dostrzec mankamentów wiêzi kocielnopatriotycznych,
jak silniejsza identyfikacja w praktykach religijnych z polskoci¹ ni¿ z religi¹ czy
sk³onnoæ do ograniczania roli religii w sferze publicznej albo instrumentalizacja
Kocio³a19.
Integruj¹cy charakter religijnoci Polaków jest widoczny w zwyczaju pielgrzymowania, stanowi¹cym przestrzeñ upowszechniania prawd i wzorów ¿ycia
religijnego, ale tak¿e wartoci narodowych. Pog³êbienie wiadomoci narodowej
jest nie tylko skutkiem wzmocnienia wiêzi miêdzy pielgrzymami i otoczeniem,
ale tak¿e uwiadomienia sobie i prze¿ycia podstawowych wartoci i symboli jednocz¹cych Polaków, jak pamiêæ o narodowych mêczennikach za wiarê i ojczyznê, przekonanie o misji i pos³annictwie Polski (mesjasz narodów, przedmurze
chrzecijañstwa) czy osoba papie¿a Polaka. Religijnoæ ludow¹, obok maryjnoci
i wiary w Opatrznoæ, cechuje tak¿e od¿ywanie dowiadczenia religijnego w momentach zagro¿enia narodu20.
Warto wspomnieæ te¿ o zbie¿noci narodowego nachylenia polskiej religijnoci ze zjawiskiem tzw. religii obywatelskiej (civil religion), tj. publicznej dymensji religii uprawomocniaj¹cej porz¹dek spo³eczny i integruj¹cej obywateli
dziêki zapewnieniu im ca³ociowego i spójnego systemu wartoci21. Za polskie
echa civil religion mo¿na uznaæ ruch Solidarnoæ skupiaj¹cy w sobie symbole
narodowe, polityczne i religijne, narodowy charakter Wielkiej Nowenny Narodu Polskiego, status Kocio³a jako reprezentanta narodu oraz obroñcy godnoci
i praw cz³owieka, papieskie pielgrzymki do Ojczyzny czy dewizê KULu: Deo et
Patriae.
19 Por. Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoæ, dz. cyt., s. 8392; K. Kose³a, Polakkatolik, w: Leksykon socjologii religii, dz. cyt., s. 297298; M. Grabowska, Sekularyzacja, w: Encyklopedia socjologii, dz. cyt., t. 4, s. 2526. Godne uwagi jest krytyczne stanowisko J. Tischnera dotycz¹ce wspó³czesnych polskich dowiadczeñ w relacjach Koció³ (religia)pañstwo oraz Polakkatolik  por.
J. Gowin, Religia i ludzkie biedy. Ks. Tischnera spory o Koció³, Kraków 2003, s. 113144.
20 Por. W. Piwowarski, Znaczenie orodka pielgrzymkowego dla ¿ycia religijnego i kultury
narodowej, w: ten¿e, Socjologia religii, Lublin 1996, s. 139152.
21 Por. I. Borowik, Religia obywatelska, w: Leksykon socjologii religii, dz. cyt., s. 332334.
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2. SOCJOLOGICZNOKULTUROWE ASPEKTY INTEGRACYJNEGO
ODDZIA£YWANIA KOCIO£A
2.1. Integracyjny wp³yw Kocio³a w perspektywie historycznej
Od kiedy cesarz Teodozjusz og³osi³ chrzecijañstwo religi¹ pañstwow¹ (edykt
tesaloñski 380 r.) a¿ do czasu Rewolucji Francuskiej (1789 r.) Koció³  przez
zapewnienie wyznaniowej jednolitoci chrzecijañskiej to¿samoci Europejczyka  sprzyja³ konsolidacji spo³eczeñstw, jakkolwiek ta wyznaniowa homogenicznoæ by³a tak¿e wynikiem koniecznoci przetrwania czy konformizmu. Chrzecijañstwo jako sk³adnik pañstwa mia³o pierwotnie, tj. od czasu koronacji Karola
Wielkiego (800 r.), postaæ symbiozy w³adzy wieckiej i Kocio³a, przekszta³conej póniej w dominacjê cesarstwa na Kocio³em (cezaropapizm)22.
Nowym etapem w relacjach chrzecijañstwa i spo³eczeñstwa jest pojawienie
siê, w okresie sporu o inwestyturê zakoñczonego konkordatem wormackim
(1122 r.), mo¿liwoci zdystansowania siê wobec religii oraz przejmowania przez
pañstwo roli gwaranta wolnoci religijnych. Doprowadza to do rozdzielenia w³adzy wieckiej i duchownej (regnum i sacerdotum) jako dwóch równoprawnych,
o okrelonych kompetencjach, si³ dzia³aj¹cych na wspólnym terytorium. To pierwsze funkcjonalne zró¿nicowanie spo³eczne zainicjowa³o przechodzenie od tradycyjnych struktur stratyfikacyjnych, w których jednostka by³a czêci¹ wiêkszej
ca³oci i ¿y³a z tej przynale¿noci stanowej, do struktury zró¿nicowania funkcjonalnego23. Wy³aniaj¹cy siê nowy status religii (Kocio³a) w spo³eczeñstwie,
22

Ilustracj¹ tego mo¿e byæ np. ustanawianie przez wieckich w³adców wewn¹trzkocielnych
praw leges ecclesiasticae oraz pe³nienie przez hierarchiê, zw³aszcza w kontekcie kryzysu struktur
cesarstwa generowanym wêdrówk¹ ludów, zadañ w³aciwych pañstwu jak opieka socjalna, edukacja czy zapewnienie pokoju Bo¿ego (treuga Dei), za w czasach karoliñskich pe³nienie przez
biskupów i opatów funkcji zarz¹dców posiad³oci ziemskich wraz z przywództwem militarnym
i spo³ecznym. W XIII w. pojawia siê teologicznie uzasadniana (np. Jakub de Viterbo, Idzi z Rzymu)
faktyczna dominacja papie¿a nad cesarzem (papocezaryzm)  por. G. Ry, Pañstwo a Koció³, w: Religia. Encyklopedia PWN, dz. cyt., t. 7, s. 501502. O modelach relacji Koció³  pañstwo  por.
J. Mariañski, Kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe, w: S³ownik spo³eczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004,
s. 596. Zwiêz³y przegl¹d kszta³towania siê nowo¿ytnego pañstwa europejskiego oraz typów jego
legitymizacji podaje G. Sk¹pska, Pañstwo, w: Encyklopedia socjologii, dz. cyt., t. 3, s. 5963.
23 Proces dyferencjacji spo³ecznej, stanowi¹cy jeden z najwa¿niejszych czynników przemian
wspó³czesnych spo³eczeñstw, prowadzi do wy³aniania siê subsystemów spo³ecznych, realizuj¹cych
w³asne cele i wartoci oraz dzia³aj¹cych jako niezale¿ne od siebie systemy komunikacji. Skutkiem
tego procesu ró¿nicowania jest zastrzeganie obszarów dzia³añ poszczególnym subsystemom: dzia³añ politycznych  pañstwu, ekonomii  wolnemu rynkowi, prokreacji i wychowania  rodzinie,
a religii  funkcji religijnych. W konsekwencji nastêpuje uwalnianie siê tych subsystemów spod
wp³ywu Kocio³a (religii) oraz utrata przezeñ monopolu w dziedzinie egzystencjalnej orientacji
i hierarchii wartoci  por. J. Mariañski, Dyferencjacja spo³eczna a religia, w: Leksykon socjologii
religii, dz. cyt.,s. 97.
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a mianowicie jako jednej z przestrzeni i sfer ¿yciowych obywateli, jak np. ekonomia, nauka, edukacja, sztuka czy polityka, zapocz¹tkowuje proces s³abniêcia
wiêzi wyznaniowych i konsoliduj¹cego wp³ywu religii.
Innym czynnikiem ograniczaj¹cym to oddzia³ywanie by³o  w reakcji na podtrzymywanie papieskich roszczeñ do politycznej dominacji i opór wobec ¿¹dañ
szesnastowiecznych reformatorów  wy³onienie siê idei pañstwa absolutnego
(N. Machiavelli, J. Bodin, Th. Hobbs), w którym w³adca sprawuje swoj¹ w³adzê
suwerennie, tj. na mocy woli Bo¿ej, a nie z papieskiej ³aski. Jej szczytem by³o
usuniêcie religii ze wieckich teorii pañstwa np. w idei w³adcy absolutnego
(Th. Hobbs). Poreformacyjny podzia³ chrzecijañstwa przynosi tak¿e zakwestionowanie jego mandatu do upubliczniania wiary i konsolidowania spo³eczeñstwa,
w³aciwej redniowiecznej christianitas. Wreszcie, ukszta³towana w owieceniu
idea religii jako zjawiska tylko kulturowego (religio) pozbawi³a chrzecijañstwo
charakteru nadprzyrodzonej wiêzi wiary (fides) i g³êbszej wiêzi spo³ecznej. Id¹ca
z ni¹ w parze owieceniowa idea liberalnego, demokratycznego pañstwa prawa,
symbolizowanego w Deklaracji praw cz³owieka i obywatela, wieñczy legitymizacjê w³adzy i pañstwa na mocy porz¹dku politycznego, bazuj¹cego na prawach
jednostki i powszechnej równoci, skrystalizowanego w konstytucyjnym konsensie. Tradycyjna ca³ociowoæ chrzecijañskiego systemu wartoci ulega redukcji
w kierunku kocielnienia religii, tzn. w³aciw¹ przestrzeni¹ aktywnoci Kocio³a staje siê wi¹tynia, a duchowni  specjalistami od religii24.
Pojawiaj¹ce siê w wieku XIX nowe rodowiska wiatopogl¹dowe  liberalne i konserwatywne wród mieszczan, socjalistyczne wród robotników, a ponadklasowe wród katolików  destabilizuj¹ dotychczasow¹ równowagê miêdzy
kontrol¹ spo³eczn¹ a dobrowolnoci¹ i pozbawiaj¹ jednostkowe pogl¹dy wsparcia wiêzi spo³ecznych i religijnych. Utrata przez Kocio³y monopolu w sferze
orientacji egzystencjalnej i moralnej oznacza równie¿ utratê wartoci spo³ecznej
i przekszta³cenie w religijny subsystem z ograniczonymi kompetencjami sektorowymi (prywatyzacja religii), pozostaj¹cy w doranie okrelanych relacjach z innymi sektorami jak prawo, polityka, ekonomia czy sztuka. Nie niweczy to
tradycyjnego oddzia³ywania Kocio³a w sferze ¿ycia rodzinnego, zawodowego
i spo³ecznego, za porednictwem takich instytucji kocielnych, jak przedszkola
i szko³y, stowarzyszenia i organizacje charytatywne, zwi¹zki zawodowe i chrzecijañskie partie25.
24

Por. F.X. Kaufmann, Czy chrzecijañstwo przetrwa?, t³um. z niem. U. Poprawka, Kraków
2004, s. 6585. Na uwagê zas³uguje te¿ teza Bryana B. Wilsona, interpretuj¹ca zjawisko sekularyzacji jako element procesu transformacji wspólnoty w spo³eczeñstwo. Sekularyzacja ujêta jako
autonomizacja pozbawia spo³ecznego znaczenia religijne mylenie, praktyki i instytucje  por. M. Grabowska, Sekularyzacja, w: Encyklopedia socjologii, dz. cyt., t. 4, s. 23.
25 Por. J. Mariañski, Dyferencjacja spo³eczna, art. cyt., s. 9798.
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Wp³yw tradycji chrzecijañskiej (Kocio³a, religii) na ¿ycie spo³eczne zostaje wypierany i zastêpowany przez mechanizmy kooperacji i relatywnej zale¿noci. Integruj¹cy wp³yw Kocio³a hamuj¹ te¿ nowe modele ¿ycia, wyrastaj¹ce z indywidualizacji hierarchii wartoci i postaw, jak: ka¿dy ma prawo do w³asnego
szczêcia; jednostka jest wi¹zana jedynie prawami w³asnej spo³ecznoci i zachowuje dowolnoæ w pozosta³ych dziedzinach; zobowi¹zania wobec osób trzecich,
jak np. zawarcie ma³¿eñstwa czy do³¹czenie do jakiej organizacji mog¹ byæ zaci¹gane jedynie dobrowolnie. S³abn¹ wiêc wiêzy dotychczasowej spo³ecznokulturowej przynale¿noci do Kocio³a, bazuj¹cej zarówno na koegzystencji warstwowego zró¿nicowania spo³ecznego i wspólnego, zwykle natury religijnej,
poczucia porz¹dku i sensu, jak i na jednoci jednorodnej, chrzecijañsko naznaczonej symboliki przenikaj¹cej ró¿ne sektory ¿ycia ze spo³eczn¹ ci¹g³oci¹, tak¿e
przekazu wiary w ramach socjalizacji26.
Nie mo¿na jednak nie dostrzegaæ faktu przyswojenia wielu przekonañ i wartoci chrzecijañskich przez kulturê wieck¹. To na gruncie chrzecijañskim wyros³o pojêcie osoby, jej godnoci i wolnoci, stoj¹ce u podstaw doktryny praw
cz³owieka, na których bazuje konstytucyjne umocowanie porz¹dku politycznego.
Do przejêtego dziedzictwa nale¿y tak¿e imperatyw zaanga¿owania na rzecz wspólnego dobra czy wiara w postêp jako wiecka eschatologia27. Jednak same
Kocio³y staj¹ siê partykularnymi si³ami i instytucjami cile religijnymi, ze s³abn¹cym wp³ywem integracyjnym. Ilustruje to utrata spo³ecznej zobowi¹zywalnoci i powinnociowego charakteru przez wiele norm moralnych i dyscyplinarnych
Kocio³a, na rzecz charakteru ¿yczeniowego czy postulatywnego. Jakkolwiek
epoka katolicyzmu rodowiskowego wydaje siê koñczyæ, a Koció³ ludowy przekszta³ca siê w Koció³ misyjny i diaspory, to odmawianie Kocio³owi autorytetu
w sferze moralnoci indywidualnej idzie w parze z po¿¹daniem i akceptacj¹ jego
g³osu w dziedzinie moralnoci spo³ecznej, jak¹ s¹ etyka gospodarcza i polityka28.
2.2. Kulturowy wymiar integracyjnej funkcji Kocio³a
J.M. Yinger, w ramach harmonizacji integracyjnego i koercyjnego modelu
spo³eczeñstwa, wyodrêbnia trzy faktory integracyjnego wp³ywu religii na porz¹dek spo³eczny: udziela emocjonalnego wsparcia podstawowym wartociom spo³ecznym, takim jak sprawiedliwoæ czy obyczajnoæ; ³agodzi spory o dobra rzadkie, jak w³adza czy dobrobyt, ukierunkowuj¹c na wartoci powszechne mo¿liwe
do zdobycia, jak uwiêcenie i zbawienie; os³abia wreszcie napiêcia generowane
26

Por. F.X. Kaufmann, Czy chrzecijañstwo przetrwa?, dz. cyt., s. 110114, 125131.
Por. J. Ratzinger, Europa  dziedzictwo zobowi¹zuj¹ce chrzecijan, t³um. L. Balter, w: ten¿e, Koció³  ekumenizm  polityka, dz. cyt., s. 264270.
28 Por. F.X. Kaufmann, Czy chrzecijañstwo przetrwa?, dz. cyt., s. 80107, 123124; J. Mariañski, Kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe, art. cyt., s. 598602.
27
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nieosi¹galnoci¹ po¿¹danego stopnia wartoci spo³ecznych, orientuj¹c na wartoci
pozaziemskie spo³ecznie. Obrzêdy, symbole i wierzenia religijne, zawieraj¹ce tak¿e
system kar i nagród, wzmacniaj¹ proces socjalizacji. Stopieñ, w jakim Kocio³y
reprezentuj¹ i przekazuj¹ g³ówne wartoci spo³eczeñstwa, jest miar¹ religijnej
legitymizacji porz¹dku spo³ecznego i zarazem miernikiem wspierania jego cz³onków w procesie adaptacji do spo³eczeñstwa (socializing agency). Religia zatem
realnie i skutecznie pe³ni funkcjê integruj¹c¹, wskazuj¹c na wa¿ne pozaempiryczne cele (zbawienie), przewartociowuj¹c znaczenie doznanych niepowodzeñ
i cierpieñ oraz oferuj¹c wspólnie podzielane wartoci jako przedmiot d¹¿eñ.
Podkreliæ nale¿y empiryczny, nie za wartociuj¹cy charakter tezy o integruj¹cym charakterze religii, wynikaj¹cy z mo¿liwoci integracji na mocy negatywnych postaw i obyczajów, jak odmowa wolnoci wyznania czy system kastowy. Nie mniej wa¿ny jest warunkowy charakter tezy o integracyjnej funkcji religii. Jej ograniczeniem s¹ m.in. prowadz¹ca do rywalizacji obecnoæ innej religii;
brak zaspokojenia niektórych oczekiwañ wyznawców, sprzyjaj¹cy sektom bazuj¹cym na poczuciu odrêbnoci; os³abienie atrakcyjnoci obrzêdów i wierzeñ wskutek konkurencji spo³ecznej; nowe wzorce zachowania przynoszone przez migracje. Nie bez znaczenia jest opresywne odczuwanie klasowego zró¿nicowania spo³eczeñstwa, np. widoczne w przystêpowaniu do chrzecijañstwa ubogich Rzymian
i Hindusów z ni¿szych klas albo w przechodzeniu chrzecijan do stronnictw socjalistycznych (XIX w.)29.
J. Ratzinger, analizuj¹c podstawy ustroju demokratycznego, a w dalszej mierze
pañstwa i prawa, wyra¿a przekonanie, ¿e fundamentem tych instytucji mog¹ byæ
tylko wartoci i prawda, tych za instytucje te nie s¹ w stanie wy³oniæ same z siebie. Niewystarczaj¹ca jest legitymizacja na mocy przekonania wiêkszoci, gdy¿
jest ono podatne i stale zagro¿one przez manipulacjê. Unikniêcie absolutyzacji
instytucji pañstwa jest mo¿liwe dziêki uprawomocnieniu go niekwestionowalnymi
wartociami, a takimi s¹ wartoci wywodzone z przes³anek metafizycznych  st¹d
pañstwa odnajdowa³y dot¹d te wartoci w³anie w religiach. Poniewa¿ najbardziej uniwersaln¹ i racjonalnie religijn¹ kultur¹ okazuje siê wiara chrzecijañska,
to wydaje siê byæ ona optymaln¹ teoretyczn¹ baz¹ dla pañstwa, zweryfikowan¹
nadto historycznie. Potraktowanie chrzecijañstwa jako ród³a wartoci dla polityki nie na sposób religii, ale historycznie potwierdzonego modelu ¿yciowego,
nawet odwo³uj¹cego siê do prawa naturalnego, jest mo¿liwe pod warunkiem powszechnej zrozumia³oci i uznania moralnoci, co dzi nie jest takie oczywiste30.
29 Por. J.M. Yinger, Funkcjonalne i konfliktowe modele spo³eczeñstwa, t³um. z ang. B. Kruppik, w: Socjologia religii. Antologia tekstów, Wybór i wprowadzenie W. Piwowarski, Kraków 20072,
s. 6988; J. Mariañski, Kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe, art. cyt., s. 596.
30 Por. J. Ratzinger, Znaczenie wartoci religijnych i spo³ecznych w spo³eczeñstwie pluralistycznym, t³um. M. Zawisza, w: Naród, wolnoæ, liberalizm, dz. cyt., s.183197 (cytat ze s.195).
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2.3. Symboliczne uniwersum religii jako narzêdzie integracji
Siêgniêcie do antropologii kulturowej ods³ania fundamentaln¹ rolê symbolu31 jako nonika rzeczywistoci religijnej oraz narzêdzia spo³ecznej integracji
wynikaj¹cej z tworzenia sieci symboli i formowania symbolicznego uniwersum,
utrwalania i porz¹dkowania prze¿yæ, u³atwiania komunikacji i porozumienia oraz
nadawania ca³ociowego sensu. Religia, jako wydobywany z Objawienia system symboli ustanawiaj¹cych odpowiednioæ miêdzy stylem ¿ycia a specyficzn¹ metafizyk¹, tzn. interpretuj¹cych i wyznaczaj¹cych zachowanie cz³owieka,
wzbudza skuteczne, powszechne oraz trwa³e usposobienia i motywacje32 i wprowadza w ogólny porz¹dek egzystencji. Symbole religijne s¹ modelami nadaj¹cymi znaczenie spo³ecznej i psychologicznej rzeczywistoci przez dostosowanie siê
do niej, ale tak¿e przez jej kszta³towanie (modele dla  nie modele czego). Epistemiczny komponent symbolu nadaje ostateczne wyjanienia dowiadczeniom,
za sk³adnik emocjonalny pozwala na ich afirmacjê umo¿liwiaj¹c¹ przetrwanie
w wiecie, np. przez radzenie sobie z dowiadczeniem z³a i cierpienia. Oryginalnoæ religii tkwi w przenoszeniu wierz¹cego w inny sposób egzystencji, zw³aszcza dziêki realnoci sprawowanych rytua³ów. Wprowadzanie ludzkich dzia³añ
w obszar ostatecznych sensów nadaje religii wysok¹ skutecznoæ spo³eczn¹, bowiem w sytuacji konfliktu zdrowego rozs¹dku z religijnym usposobieniem i motywacj¹, to w³anie one wydaj¹ siê w najwy¿szym stopniu praktyczne i  w perspektywie sposobu istnienia rzeczy  jako jedyne mo¿liwe do przyjêcia. Kulturowe znaczenie religii wynika zatem najpierw z oferowania jednostce i spo³ecznoci
ogólnych koncepcji wiata i osobowoci oraz okrelania wzajemnych relacji miêdzy nimi (model czego), po wtóre za, z bycia ród³em zakorzenionych psychicznych dyspozycji (model dla). Wierzenia religijne zatem wyjaniaj¹, pe³ni¹
funkcjê wzorcz¹, interpretuj¹c procesy spo³eczne i psychiczne w kategoriach kosmicznych, a wreszcie je kszta³tuj¹33.
Powa¿nym zatem zagro¿eniem dla to¿samoci i dzia³ania Kocio³a (religii),
tak¿e dla jego wspólnototwórczego wp³ywu, jest wspó³czesny trend zrywania z tradycj¹ i emancypowanie siê z niej kultury, form i struktur spo³ecznych  nie tylko
religijnych, ale i wieckich  wraz towarzysz¹c¹ mu palet¹ obcych, a nawet nie31 Por. L. Dyczewski, Symbol religijny, w: Leksykon socjologii religii, dz. cyt., s. 406407.
Odnonie do egzystencjalnej funkcji symbolu w religii por. J.A. K³oczowski, Symbol, w: Religia.
Encyklopedia PWN, dz. cyt., t. 9, s. 168170. Rzeczowy przegl¹d ujêæ struktury znaku oraz roli
symbolu w kulturze i ¿yciu spo³ecznym podaje J. Kubik, Znak i symbol, w: Encyklopedia socjologii,
dz. cyt., t. 4, s. 596363.
32 C. Greetz, Religia jako system kulturowy, t³um. z ang. B. Kruppik, w: Socjologia religii.
Antologia tekstów, dz. cyt., s. 42.
33 Por. tam¿e, s. 4068.
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przyjaznych chrzecijañstwu stylów ¿ycia. Religia bowiem bazuje na symbolach
kulturowych, których powszechna zrozumia³oæ i nonoæ nie wynika z ich bezporedniej u¿ytecznoci ¿yciowej, lecz ze spo³ecznie przekazywanej znajomoci,
a wiêc z trwa³ego oddzia³ywania rodowiska kocielnego i pozakocielnego. Rozwarstwienie spo³eczeñstwa, bêd¹ce nieuniknionym nastêpstwem wolnoci religijnej oraz rozdzia³u religii i polityki, zak³óca, a mo¿e nawet i niszczyæ wypracowany przez chrzecijan styl ¿ycia i jego trwa³e powi¹zanie z losem spo³eczeñstwa, zapewniaj¹ce mu trwanie i aprobatê przez kolejne wieki34.
ZAKOÑCZENIE
Konkluduj¹c powy¿sze uwagi i analizy, nale¿y potwierdziæ pewnoæ i zasadnicz¹ u¿ytecznoæ integruj¹cego wp³ywu Kocio³a (religii) na przestrzeni wieków i wspó³czenie. Koció³ (religia)  wnosz¹c jednolity system wartoci, wskazuj¹c wspólne cele i zapewniaj¹c rodki ich realizacji  wspiera³ porz¹dek spo³eczny i pomaga³ w rozwi¹zywaniu jego problemów, bywa³ jednak tak¿e symbolem
i przyczyn¹ konfliktu burz¹cego ten porz¹dek. Choæ sposoby i zakres jego wspólnotowórczego oddzia³ywania ulega³y zmianom, tj. os³abieniu i przeorientowaniu
ku zaspokajaniu potrzeb jednostki, to nadal zachowuje on znaczenie i rolê jako
pedagog i stra¿nik fundamentalnej moralnoci i etosu spo³ecznego, jako narzêdzie metafizycznego umocowania i legitymizacji struktur, porz¹dku i sensu wiata (symboliczne uniwersum), a tak¿e jako historycznie zweryfikowany filar to¿samoci narodu, nosiciel jego symboliki i czynnik jego witalnoci.
Wielorakie humanitarne dramaty i kryzysy Europy ostatnich dziesiêcioleci
s¹ wyzwaniem równie¿ dla Kocio³a, którego dwutysi¹cletnia tradycja religijna
i kulturowa pozostaje rezerwuarem motywów i symboli, wartoci i si³ duchowych
pomocnych w ich przetrwaniu i rozwi¹zywaniu. Wreszcie, w perspektywie szerz¹cego siê indywidualizmu i relatywizmu, Koció³ jest nosicielem ostatecznego
sensu i przeznaczenia ludzkoci, przekraczaj¹cego granice historii.
THE INTEGRATING IMPACT OF THE CHURCH ON SOCIETY
Summary
This article concerns the integrating impact of the Church on society. It is analyzed from the
sociological and historical point of view, but the theological perspective is also taken into account.
In the traditional model of society, religion was an important factor which integrated, organized and
legitimized nation, state and principles regulating the life of individuals. Throughout the centuries,
the influence of religion on community took different scopes and forms. It was largely transformed,
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i.e. weakened and reoriented towards satisfying the individuals needs. Nonetheless, in society the
Church still remains a criterion for moral judgments and an abiding reservoir of national and social
symbols. She is the source of sense, internal motivations, support in crises and the perspective of
humanitys ultimate destiny.
Keywords: the Churchs integrating impact on society, Churchsociety relationship, community integration
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