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  W podobnym duchu utrzymane są 
wypowiedzi Jerzego Nowosielskiego. 
Instytucjonalność Kościoła jest, jego 
zdaniem, zdegenerowaną spuścizną 
po Starym Testamencie. „Nowy Testa-
ment nie może być instytucją. Nowy 
Testament, to rzeczywistość zmart-
wychwstania, którą można przeżyć 
raz, dwa, trzy, pięć razy w życiu, w zu-
pełnie wyjątkowych momentach swe-
go życia duchowego. […] Przecież 
Kościół to jesteśmy my, ludzie. My 
jesteśmy świadomością Kościoła. My, 
żywi ludzie, ochrzczeni, przyjmujący 
komunię świętą, jesteśmy Kościołem. 
W prawosławiu nie ma podziału na 
Kościół nauczający i Kościół słucha-
jący. Jest jeden Kościół – Kościół ży-
wy, owe »żywe kamienie«, z których 
wznoszona jest ta wieża Hermasa. […] 
Kościół jako urząd to coś monstrual-
nego! […] Według mnie, w pierw-
szych wiekach po Chrystusie samego 
Chrystusa było w Kościele szalenie 
mało. Kościół właściwie zajmował 
się sobą, a nie Chrystusem. Swoimi
strukturami, swoją dyscypliną, moral-
nością, natomiast w nauczaniu pierw-
szych wieków o Chrystusie przebija-
ły się tylko pewne informacje, przede 
wszystkim w liturgii. Bo to liturgia 
należy do najgłębszej istoty Kościoła. 
Mam wrażenie, że im mniej Kościoła, 
tym więcej Chrystusa”110. W podob-
nym tonie utrzymane są inne wypo-
wiedzi Nowosielskiego, szukającego 
Kościoła autentycznego, opartego na
charyzmacie sakramentu, nie zaś 
„urzędowego”111. Kościoła nie po-
dzielonego konfesyjnie: „katolik, żeby
być autentycznym katolikiem, powi-
nien być również autentycznym pra-
wosławnym i autentycznym protes-
tantem”112 (to samo tyczy wyznawcę 
prawosławia i protestantyzmu). 
  Daje do myślenia wypowiedź Karo-
la Tarnowskiego, autora wielu książek 
poświęconych filozofii Boga. Kreśli 
on obraz polskiego Kościoła jako za-
jętej sobą struktury, urzędniczej kor-
poracji skrywającej swe grzechy i wy-
stępki. To twór feudalny, bizantyjski,
oparty na absolutyzmie biskupów, ig-
norujący ideę Ludu Bożego, nieustan-
nie wtrącający się do polityki. Zajmu-
je się bardziej nienarodzonymi niż na-
rodzonymi. To Kościół dbający o ma-
terialny dostatek, bogaty, roszczenio-
wy ekonomicznie. Pozbawiony gustu
estetycznego (budynki kościelne!). 
Traktujący religię szkolną jako kate-
chezę, nie dziedzinę wiedzy. Tłumią-
cy ducha wolności na rzecz posłuszeń-
stwa i represji. Jego program duszpas-
terski jest nudny w przekazie, obejmu-
je potępienia, nakazy i zakazy doty-
czące przede wszystkim aborcji, anty-
koncepcji, in vitro113. Jarosław Ma-
kowski rozróżnia w Kościele dwa 
nurty: katechizmowy („postępuj we-
dług prawa Bożego”) i ewangeliczny 
(„uczestnicząc w tajemnicy Chrystusa 
będziesz wiedział, jak postępować”). 
Bóg katechizmu to surowy sędzia 
z mieczem, Bóg Ewangelii – ukrzy-
żowany Bóg miłości „nie z tego świa-
ta”. W polskim Kościele dominuje 
duch katechizmowy umiejscowiony 
w perspektywie doczesnej. „[Kościół] 
za wszelką ceną chce być po stronie 
tzw. zwycięzców, tu i teraz. Chce być 
po stronie tych, którzy tu i teraz mają 
rację, tu i teraz chcę praw i przywilejów, 
tu i teraz chcę cieszyć się uznaniem i 
prestiżem, tu i teraz pomnażają bogac-
two. Miał rację Fryderyk Nietzsche, 
gdy mówił, że »Kościoły są dziś gro-
bami Boga«. I dlatego są ostatnimi
miejscami, w których można go spot-

kać. […] Kościół dorósłby do Ewan-
gelii, gdyby idąc za radą, jaką dał bo-
gatemu młodzieńcowi Chrystus, po-
zbył się swojego bogactwa. Rozdał  
je biednym i poniżonym. Gdyby, 
co byłoby rzeczywistym skandalem 
w oczach świata, poniósł w sposób 
ostateczny »bankructwo«. Przegrana 
Kościoła w oczach świata byłaby osta-
tecznym jego zwycięstwem w oczach
Boga!”114. 
  Ivan Illich115 potrzebę deinstytucjo-
nalizacji odnosił do całej rzeczywisto-
ści społecznej, przede wszystkim do 
szkolnictwa (postulat deskolaryzacji). 
W instytucjonalizacji Kościołów wi-
dział „zepsucie” chrześcijaństwa, zre-
dukowanie go do sieci instytucji opie-
kuńczych (szpitale, hospicja). Pożytek 
społeczny osiągany jest za cenę sprze-
niewierzenia się duchowi chrześcijań-
stwa: indywidualnej dobrej woli wie-
rzącego. Przed Chrystusem życie reli-
gijne miało sens społeczny, było opar-
te na poczuciu tożsamości zbiorowej 
(„my”) i na podziale na „naszych” i 
„obcych”. Chrześcijaństwo – podkreś-
la Illich – to zmienia. Samarytanin od-
powiada na wezwanie drugiej osoby, 
nie abstrakcyjnej reguły. Wyzwala się 
z więzów wspólnoty – jego decyzja 
jest aktem dobrej woli i stanowi odpo-
wiedź na wezwanie konkretnej osoby. 
Dziś Kościół zabezpiecza się przed 
brakiem dobrej woli siecią instytucji, 
reguł, podziału odpowiedzialności. 
Karmi się głodnego, daje schronienie
bezdomnemu, odziewa nagiego bez 
odczucia wspólnoty z nimi. Ducho-
wość współodczuwania została zastą-
piony przez racjonalną biurokrację. 
Kościół instytucjonalny zyskuje wła-
dzę nad wiernymi, budząc w nich po-
czucie winy i grzeszności. Jean Delu-
meau116 pisze o „nadpoczuciu” winy; 
o lawinowym wzroście liczby grze-
chów i ich kontroli (Sobór Laterański 
wprowadza obowiązek corocznej spo-
wiedzi); o języku katechetów, który
stał się językiem prokuratorów i sę-
dziów szafujących karami wieczne-
go potępienia (nawet za zapomnienie 
jakiegoś grzechu podczas spowiedzi). 
Grzechy są precyzyjnie kategoryzowa-
ne od lekkich do śmiertelnych, szcze-
gólnie piętnowane są występki cie-
lesne (scholastyczna nauka wyróżnia 
szesnaście ich rodzajów, od pocałunku 
do zoofilii).
  Kościół jako instytucja jest instytu-
cją o charakterze autorytarnym. Jeśli 
tylko zdobędzie realną władzę – pisze 
Jan Woleński – wymusza swe zasady 
siłą (jeśli nie bezpośrednio, to za po-
średnictwem administracji państwo-
wej, wpływów partyjnych itp.). „[…]  
instytucja taka mieni się uosobieniem 
Historii, Prawdy i Dobra; uważa się też 
za Nieomylną. Gdy oponenci wska-
zują, że owe roszczenia trudno pogo-
dzić ze zwykłą logiką, to zaraz słyszą, 
że właściwa jest tutaj logika szczegól-
na. Choć instytucja autorytarna częs-
to deklaruje sympatię do demokracji, 
to w krytycznych momentach sama 
przyznaje, że demokratyczna nie jest 
[…]. Gdy taka instytucja jest prześla-
dowana, broni ludu lub narodu, ale za-
pomina o nich, gdy sprawuje władzę. 
Głosi zakaz obojętności w sprawach 
wiary, przy czym surowiej traktuje 
zdrajców od tych, którzy myślą inaczej 
od urodzenia […]. Ma skanonizowaną 
doktrynę, niewzruszalne autorytety, 
jest scentralizowana z wyraźnie wy-
różnioną rolą urzędniczej hierarchii 
[…]. Doktryna zawsze idzie z góry, 
często po to, by temperować interpre-
tatorów. Gdy instytucja autorytarna 

przegrywa, uważa, że została zdradzo-
na, a nigdy winy nie szuka u siebie, 
ewentualnie przyznaje się do niej po la-
tach czy nawet stuleciach. Uważa, że 
samo przyznanie się do błędów je zno-
si […]. Twierdzę, że polityczno-pub-
liczna działalność Kościoła katolickie-
go (zwłaszcza w Polsce) ma typowe 
znamiona autorytaryzmu”117. Na te 
same cechy Kościoła zredukowanego 
do wymiaru instytucjonalnego zwra-
ca uwagę Jan Hartmann: „[...] księży 
obowiązuje posłuszeństwo biskupom
i doktrynie. Ta ostatnia zaś powstaje 
w Watykanie. Stanowi to o specyfice 
religii katolickiej: jest ona zinstytucjo-
nalizowana nie tylko jako Kościół, lecz 
również jako państwo, a państwo to 
ma swoją doktrynę prawno-religijną, 
której posłusznymi orędownikami mu-
szą być duchowni katoliccy na całym
świecie. Doktryna dotyczy, oprócz 
spraw religijnych, życia rodzinnego  
i seksualnego, którego akurat księża 
nie prowadzą, demokracji, której u sie-
bie nie praktykują, a nawet gospodar-
ki, i to nie tylko gospodarowania dzie-
sięciną. Co więcej, wolą Kościoła jest 
wywieranie wpływu na prawodaw-
stwo krajów, gdzie katolicy są w więk-
szości, tak aby było ono w najwięk-
szym możliwym stopniu zgodne z dok-
tryną kościelną, także w dziedzinach
mających z kultem mało wspólnego. 

[...] W niektórych państwach, w tym 
w Polsce, daje się prawodawczym żą-
daniom Kościoła posłuch większy niż
jakiejkolwiek innej sile społecznej, 
która głosi, iż wie, co jest dobre, i że 
należy proponowane przez nią oczy-
wiste i absolutne prawdy czym prędzej 
wcielać w życie”118. Zdaniem Bertran-
da Russella negatywna rola organiza-
cji kościelnych dla poprawy życia spo-
łecznego ma charakter powszechny. 
„[…] każdy krok w kierunku zmniej-
szenia niebezpieczeństwa wojny, 
każda próba poprawy położenia ras 
kolorowych lub złagodzenia niewol-
nictwa, każdy postęp moralny, który
udało się osiągnąć, był stale zwalczany 
przez zorganizowane Kościoły całego 
świata”119.
  Instytucja Kościoła, podkreśla wielu 
badaczy, prowadzi od niepewności do 
pewności, od ambiwalencji do prze-
jrzystości, od chwiejności do trwałoś-
ci. Prowadzi też jednak od poszuki-
wań, niepokoju sumienia i wrażliwoś-
ci osobowej do rutyny, religijności be-
hawioralnej. Prawdziwie trwałe, jak 
pisał Tomáš Halík, jest właśnie to, co 
chwiejne.  

Wyzwania współczesności

 Jednym z takich wyzwań jest coraz 
wyraźniejsza, coraz bardziej odrębna 
tożsamość poszczególnych wyznań. 
Samych tylko religii monoteistycz-
nych, obejmujących prawie połowę 
mieszkańców Ziemi, jest pięć. Poza 
chrześcijaństwem, islamem i judaiz-

mem należą do nich zaratusztrianizm 
i sikhizm120. Przed II Soborem Waty-
kańskim Kościół rzymskokatolicki 
nie widział możliwości porozumiewa-
nia się z innymi religiami, uznając je 
za przeszkodę w zbawieniu. Jedynym 
Zbawicielem jest Jezus Chrystus (eks-
kluzywizm) i Jego Kościół (eklezjo-
centryzm). Po Soborze uznano, że 
w każdej religii są elementy zbawcze,
„ziarna prawdy” (inkluzywizm), po-
chodzące od Chrystusa (chrystocen-
tryzm). Widoczne stało się przejście od 
postawy obronnej, negatywnej wobec 
modernizmu i reform doktryny insty-
tucjonalnej (utrwalonej podczas I So-
boru Watykańskiego), do katolickości 
pojmowanej w sensie podstawowym, 
jako powszechności. Wyrazem tej 
zmiany jest zwrócenie się ku innym 
Kościołom chrześcijańskim, ku reli-
giom niechrześcijańskim, a także ku 
współczesnej, zlaicyzowanej kulturze 
(w tym także ku kulturom pozaeu-
ropejskim)121. Pojawiły się – bynaj-
mniej nie prywatne – opinie, zgodnie 
z którymi inne religie mają wartość 
zbawczą (pluralizm, teocentryzm). 
Są wśród nich takie, które mówią o 
Chrystusie jako postaci wyróżnionej 
wśród „założycieli” religii (teocen-
tryzm umiarkowany), bądź takie, które 
uznają Chrystusa za jednego z wielu
równorzędnych objawicieli religii (teo-
centryzm radykalny). W obu wypad-
kach właściwym przedmiotem wiary 
jest nieodgadniony Bóg (Duch Świę-
ty). „Obecność i działanie Ducha 
nie dotyczą tylko jednostek, ale społe-
czeństwa i historii, narodów, kultur, 
religii”122.
  Wyraźna staje się tendencja do roz-
różnień i podziałów wewnątrz wy-
znań pierwotnych. Na tradycję judeo-
chrześcijańską składają się podkreśla-
jące swą odmienność judaizm i chrześ-
cijaństwo. Chrześcijaństwo bynaj-
mniej nie stanowi całości homoge-
nicznej, lecz strukturę zróżnicowaną 
wewnętrznie – to protestantyzm, pra-
wosławie, katolicyzm. Katolicyzm
artykułuje się jako katolicyzm rzym-

ski, polski, unicki. Katolicyzm rzym-
ski to katolicyzm ludowy, obyczajo-
wy; katolicyzm teologicznie świado-
my; katolicyzm heretycki Radia Ma-
ryja; katolicyzm wierzących po swo-
jemu123. Reakcją na podziały, o jakich 
tu mowa, jest fundamentalizm, szuka-
nie trwałej bazy legitymizującej spo-
łeczne praktyki religijne. Marcel Gau-
chet łączy fundamentalizm z poczu-
ciem katastrofy i dążeniem do odbu-
dowy tego, co zanika. Jest to dążenie 
beznadziejne, gdyż fundamentalista 
– wykorzeniony ze wspólnoty – funk-
cjonuje w świecie, który zmienił się 
i wciąż zmienia, wymykając się za-
konserwowanym formom124. Bada-
nia prowadzone w ramach Fundamen-
talism Project (University of Chicago)
wskazują takie właściwości, jak dą-
żenie do resakralizacji świata, wybór 
jasno określonych celów walki, mani-
chejskie rozgraniczenie dobra i zła, ab-
solutna afirmacja prawd tradycyjnych 
(fundamentalnych), wiara w ostatecz-
ne zwycięstwo dobra nad złem dziś 
tryumfującym, uważanie się za grupę 
„wybraną” („wierną”), separacja od 
świata, autorytarna organizacja grupy 
z charyzmatycznym przywódcą na 
czele, rygoryzm moralny125. 
  Fundamentalizm absolutyzuje włas-
ny sposób rekonstruowania źródeł 
wiary i wartości, nie dopuszczając 
możliwości pytania o inną (czyjąś) 
rekonstrukcję tego rodzaju. Odrzuca 
w związku z tym niezłomność jako 
postawę uniwersalną – może ona to-
warzyszyć jedynie własnym przeko-
naniom. Fundamentalizm jest czymś 
innym niż tradycjonalizm: głosi przy-
wiązanie do trwałych wartości, ale 
wyraża je za pomocą współczesnych 
form. Upodabnia się do fanatyzmu 
swą nieustępliwością, poczuciem misji 
(powołania), niezdolnością do krytycz-
nej samooceny i ważenia racji, unika-
niem konfrontacji z argumentami sta-
nowisk odmiennych. Fundamenta-
lizm w swej fanatycznej postaci sta-
nowi element triady schizotymicznej: 
idealizm – fanatyzm – despotyzm.
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