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w terenie i ich skład personalny oraz trybunały Stolicy Apostolskiej. W  drugiej części 
studium  Autor koncentruje się na sprawiedliwości administracyjnej, k tóra m a być celem  
postępow ania administracyjnego. D otyka zagadnienia rem onstracji, rekursu hierarchicz
nego i rekursu do Sygnatury Apostolskiej. W  trzeciej części poświęca uwagę duszpaster
skiej roli sądów kościelnych.

Recenzowana pozycja posiada załączniki: wyjątki postanow ień konst. Pastor bonus 
dotyczące Sygnatury Apostolskiej i Roty Rzymskiej, deklarację Sygnatury Apostolskiej z 
27.04.1989 r. dotyczącej kan. 1445 § 1, l°o raz  pięć wypowiedzi Papieskiej K om isji ds. 
Interpretacji Tekstów Praw nych z lat 1984, 1986 i 1987.

Staranne wydanie książki jako  pierwszej pozycji w  dziale Studia B iblioteki Podyplo
mowego Instytutu Praw a Kanonicznego m a swojąwym owę. W skazuje m in . na wolę przy
bliżenia węgierskim  kanonistom, duchowieństwu i współpracującym  z nim  laikatem  do
robku naukowego wybitnego Kanonisty a zarazem  Kierownika dwóch centralnych organów, 
uczestniczących w  kierowaniu K ościołem  Powszechnym, by zaowocował zarówno w  dzie
dzinie sądowniczej, ja k  i administracyjnej na terenie Węgier. K om petencja K siędza Arcy
biskupa Zenona Grocholewskiego m oim  zdaniem  tym  się wyróżnia, że -  ja k  sam  kiedyś 
przyznał -  pełnieniu odpowiedzialnych zadań w  Sygnaturze Apostolskiej towarzyszyło 
naukowe zgłębianie zagadnień, z którymi się spotykał.

Należy pogratulować N ajdostojniejszem u Autorowi zasłużonego autorytetu, jak im  się 
cieszy, zaś Wydawcy zdecydowania się na om awianą publikację.

ks. Edward Górecki

Irena Bukowska-Floreńska (red.) Religijność ludowa na pogra
niczach kulturowych i etnicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 1999 (seria wydawnicza Studia etnolo
giczne i antropologiczne, t. 3), ss. 324

W  środowiskach w iejskich i m iejskich są  przestrzegane różnorodne praktyki, zwycza
je  i obyczaje. Jedne z  nich m ają charakter bardziej religijny, inne charakter mieszany (reli- 
gijno-świecki), jeszcze inne charakter świecki. W  w arunkach przem ian społeczno-kultu
rowych praktyki i zwyczaje religijne ulegają społecznemu przewartościowaniu i kulturowej 
redefinicji. W yraźnym przekształceniom  ulegają zwyczaje i obrzędy ludowe, bezpośred
nio lub pośrednio związane z rytuałami religijnymi. Jedne z nich są jeszcze podtrzym ywa
ne, inne kultywowane częściowo, jeszcze inne ulegają zapomnieniu. Zanikają szczególnie 
szybko zwyczaje doroczne nacechowane regionalizm em  i folklorem  oraz zabiegami ma
gicznymi i wróżbiarskimi. W zrasta krytycyzm  ludności wiejskiej w obec zwyczajów i prak
tyk zabobonnych.

K atolicyzm  ludowy, który przez w iele lat stanowił i stanowi mniej lub bardziej zwartą 
jedność, wyraźnie rozpoznaw alną form ę społeczną religijności, wyrażał się m in. w  róż
norodnych obrzędach, znakach i symbolach, praktykach codziennych i form ach pobożno
ści ludowej. Przejaw iał się także w  swoistej świadom ości zbiorowej, m entalności i w rażli
w ości religijnej. Zw łaszcza w  „zamkniętych” społecznościach w iejskich presja społeczna
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konform izm u była w  stanie w  znacznym  stopniu wpływać na konkretną praktykę codzien
ną. Religijność społeczeństwa polskiego bardziej wyrażała się w  obrzędach i praktykach 
kultowych niż była zorientowana na świadome uczestnictwo i konsekwencję w  życiu (spo
łeczny i moralny w ym iar wiary). Rozbudowane były pozareligijne funkcje K ościoła ludo
wego. K ultura religijna, odnosząca się do znaczeń i systemów w yobrażeń wyrażanych 
w  sym bolicznych formach, była przekazywana z pokolenia na pokolenie.

W  okresie gwałtownych przem ian politycznych, społecznych, gospodarczych i kultu
ralnych w  społeczeństwie polskim  po 1989 r. dokonują się również przem iany w  religijno
ści ludowej. W edług niektórych socjologów to, co wydarzyło się w  bardziej rozwiniętych 
krajachE uropy Zachodniej, w  nieunikniony sposób pojaw i się i w  naszym  kraju, tyle że ze 
znacznym  opóźnieniem. Ze względu na zmieniający się kontekst społeczno-kulturowy 
rytuały religijne znajdują się w  fazie przejściowej między tradycyjnym  i nowoczesnym  
społeczeństwem. Obydwa te bieguny w skazują na przem iany w  praktykach i zwyczajach 
religijnych, jak ie  ju ż  się dokonały i dokonują w  postaci pew nych tendencji i kierunko
wych przekształceń. M odel tradycyjnej religijności ludowej odgrywał w  polskich bada
niach socjologicznych i etnograficznych w ażną rolę jako  układ odniesienia w  analizie zja
wisk życia religijnego.

W  badaniach etnograficznych postawiono hipotezę m ów iącą o przekształcaniu się re
ligijności ludowej w  religijność instytucjonalną. W  myśl tej hipotezy słabną lub zanikają 
rytuały zakotwiczone w  kulturze chłopskiej, wyrosłej na gruncie m yślenia magicznego. 
U trzym ują się, a nawet rozpow szechniają niektóre rytuały związane z kultem  religijnym  
lansowanym  przez Kościół. Jest to swoiste „odczarowanie” religijności ludowej, idące w  
kierunku religijności instytucjonalnej, aprobowanej przez Kościół. Obrzędy i zwyczaje 
zan ikają  gdy tracą sw oją funkcję społeczną lub gdy ich utrzymywanie nie przynosi żadne
go pożytku. N ieracjonalność jakiegoś obrzędu nie zawsze oznacza jego  automatyczny za
nik. O bok rytuałów religijnych funkcjonują i są  silnie popierane w społeczeństwie obrzę
dy i zwyczaje świeckie zarówno dotyczące życia jednostkow ego, ja k  i rodzinnego. M ożna 
mówić o mieszanej obrzędowości, w  której w spółistnieją wielorakie przejawy obrzędo
wości religijnej i świeckiej, elementy tradycyjne uzgodnione z wymogami nowoczesnego 
stylu życia oraz nowe treści obyczajowe o proweniencji religijnej i świeckiej.

B ogatą panoram ę religijności ludowej, zw łaszcza na pograniczach kulturowych i e t
nicznych, ukazują materiały z  konferencji naukowej zorganizowanej przez zakład E tnolo
gii w  Instytucie N auk Społecznych i N auk o K ulturze w Uniwersytecie Śląskim w Filii 
w  Cieszynie, przy w spółpracy z Polską A kadem ią N auk w Katowicach. Tematyka refera
tów koncentrowała się na prezentacji wyników badań nad współczesnym stanem i dynamiką 
religijności ludowej w  różnych regionach Polski, a  także w wybranych krajach Europy, a 
nawet Afryki. Dwudziestu czterech autorów reprezentuje większość ośrodków naukowych 
w  Polsce (m im I. Bukowska-Floreńska, W. Jacher, W. Świątkiewicz, H. Zimoń).

Całość m ateriałów umieszczonych w  recenzowanym  trzecim  tomie Studiów Etnolo
gicznych i Antropologicznych została podzielona na trzy działy. W  pierwszym  bloku tem a
tycznym  zatytułowanym  Religijność ludowa- praktyki religijne, są  om ówione różne prak
tyki relig ijne, głów nie w  zakresie  obrzędów  dorocznych, zw yczajów  odpustow ych  
i religijnego wym iaru rozm aitych form  kultu, a  nawet religijny wym iar wybranych rytu
ałów u  ludu K onkom ba z północnej Ghany.
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W  drugiej części zamieszczono teksty mówiące o w zorach religijności wyrażanych 
w  tradycji regionalnej i lokalnej. Omówione zostały: wzory religijności w  górnośląskiej 
prow incji kościelnej, wzory życia religijnego na różnych pograniczach kulturowych i e t
nicznych Polski, religia jako  wyznacznik etnicznej tożsam ości ludności polskiej na Z aol
ziu, rola kobiet w  przekazie wzorów życia religijnego, współczesne objawienia maryjne, 
m isteria paschalne, rola duchowieństwa w  kształtowaniu kultury regionalnej oraz działal
ność społeczno-religijna różnych grup m odlitewnych na przykładzie parafii śląskich.

Trzeci dział tematyczny, zatytułowany Religijność a tożsamość etniczna i kulturowa, 
zawiera materiały dotyczące funkcji religijności w  świadomości etnicznej i kulturowej 
różnych grup polonijnych na B iałorusi i W ęgrzech, stosunków w yznaniowych w  Szwecji 
oraz funkcji religijności w  niektórych społecznościach regionalnych ja k  W armia i Podha
le. Osobne rozważanie je s t poświęcone kulturze m niejszości etnicznej Tatarów polsko- 
litewskich oraz w spólnem u dziedzictwu kulturowem u i religijnem u Europy.

Poziom  naukowy artykułów je s t nieco zróżnicowany. Obok dłuższych opracowań, 
z pewnymi uogólnionym i wnioskami, opartymi na etnograficznej literaturze polskiej i ob
cej, przew ażają krótkie komunikaty dotyczące bardzo szczegółowych zagadnień, swoiste 
raporty z przeprow adzonych badań  empirycznych. B adania terenowe były realizowane w  
wybranych wsiach, parafiach, czasem  w  regionie, w  kilku parafiach lub w wybranych 
diecezjach. W iększość spośród nich została zrealizowana w latach dziewięćdziesiątych, 
co niewątpliwie podnosi ich atrakcyjność i w alor poznawczy. Chociaż um ieszczone w  
recenzowanym  tom ie materiały empiryczne dotyczą bardzo zróżnicowanych kwestii i były 
zbierane rozmaitymi technikami badawczymi, łączy je  wszystkie kluczowe zagadnienie 
religijności ludowej. N ie zawsze zgrom adzone materiały empiryczne odnoszą się do po 
granicza kulturowego lub etnicznego i w  tym  sensie tytuł pracy zbiorowej je s t  nieco za 
wąski, ale je s t  on  do utrzym ania ze względu na sw oją społeczną nośność.

Recenzowana praca zbiorowa, ja k  zresztą prawie wszystkie prace zbiorowe będące 
pokłosiem  konferencji czy sympozjów, m a swoje typowe zalety i typowe niedociągnięcia. 
Z jednej strony ujaw nia się bogactwo wątków teoretycznych i m etodologicznych, z dru
giej zaś „nierówność” opracowań, obok tekstów  dobrych są słabsze. Generalnie m ożna by 
wyrazić żal, że etnografowie zajmujący się religijnością ludow ą rzadko czytają teksty so
cjologiczne na ten  sam temat, ale i odwrotnie, socjologowie religii tylko sporadycznie 
odw ołują się do opracow ań etnograficznych.

K siążka Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych je s t  znacznie 
bardziej wartościowa w  warstwie opisowo-diagnostycznej (dostrzega się swoistą sympa
tię dla opisywanych obiektów) niż wyjaśniająco-uogólniającej. Jeżeli nawet pewne ele
menty i treści tradycji i zwyczajów religijnych będą  odchodzić w  przeszłość, to jednak  
wiele z nich pozostanie i nie m uszą one być traktowane jako  mniej wartościowe od tych, 
które narzuca tzw. nowoczesność czy ponowoczesność. N ie chodzi tylko o przetrwanie 
religijnej kultury ludowej, ale także o je j twórczy rozw ój tak by łączyła ona tradycyjne 
wartości religijne z wartościam i nowoczesnego społeczeństwa, wartości zastane z osią
gnięciami technicznym i i cywilizacyjnymi, przyczyniając się w  nowy sposób do odbudo
wy w ięzi społecznych i lokalnej wspólnoty. Teksty zam ieszczone w  recenzowanej książce 
dow odzą że w spółczesne społeczeństwo polskie nie je s t oderwane od tradycyjnych w zor
ców i modeli życia religijnego.
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Rola i wpływ oraz znaczenie religijnych rytuałów w  społeczeństwie polskim w XXI 
wieku będzie zapewne kształtować się odmiennie w  warunkach oddolnej i spontanicznej 
sekularyzacj i niż w  warunkach wymuszonej laicyzacji do 1989 r. Przed etnografią i socjolo
gią religii stoi ważne zadanie opisania dokonujących się przem ian w  zwyczajach i obycza
jach  religijnych w  społeczeństwie polskim  wchodzącym w  fazę rozwiniętej nowoczesności. 
Zgromadzone w  recenzowanym tomie dane empiryczne ukazują bardzo różnorodną i ob
szerną panoramę religijności ludowej w  różnych środowiskach społecznych w naszym kra
ju , co może stanowić ważny punkt odniesienia dla przyszłych diagnoz życia religijnego z 
socjologicznego i etnograficznego punktu widzenia. Prawdopodobnie na skutek przemian 
społeczno-kulturowych będzie się zmieniał stosunek społeczeństwa polskiego, w tym także 
na wsi, do rytów i zwyczajów religijnych. Praktyki i zwyczaje religijne, wypływające bar
dziej z kontekstu religijnego niż społeczno-kulturowego, m ają szansę przetrwania w przy
szłości. Dużo też zależeć będzie od samego Kościoła, ja k  będzie on modyfikował religijność 
ludową i przystosowywał j ą  do nowych warunków życia w  nowoczesnym społeczeństwie.

Należy zgodzić się z opinią I. Bukowskiej-Floreńskiej, że „niniejsza publikacja przy
czyni się do lepszego poznania znaczenia religijności ludowej w życiu współczesnego 
człowieka oraz zwróci uwagę na potrzebę poszerzania obserwacji i dociekań naukowych 
etnologów i antropologów, a także teologów  i socjologów o szeroką problem atykę zwią
zaną nie tylko ze stanem  i formami aktywności religijnej, je j zewnętrznymi walorami etycz
nymi i estetycznymi, ale i ze w spółczesną funkcją w' procesie zm ian społecznych i kulturo
wych w  różnych środowiskach. M a to  niewątpliwe znaczenie poznawcze i praktyczne” .

Janusz Mariański

Józef Augustyn SJ, Sakrament pojednania, Kraków 2000. 
Wydawnictwo M, ss. 158, wyd. 3

C hrześcijan in  mim o licznych darów  B ożych  w sp iera jących  go n a  drodze realizacji 
pow ołan ia B ożego otw artej p rzez  ch rzest nie p rzesta je  być człow iek iem  grzesznym . 
Potrzebuje  przebaczenia, po jednania, now ego odrodzenia  i dźw ignięcia  do d ialogu  
m iłości z B ogiem . Środek do tego istn ieje , ustanow ił go C hrystus w  specjalnym  znaku 
sakram entalnym .

W ierni w Polsce, w  porównaniu z pewnymi krajam i na Zachodzie, spow iadająsię chętnie 
i często. Jest to w ielka szansa duszpasterstwa. Jest to  również dobry punkt w yjścia dla 
nowej ewangelizacji. W ykorzystanie tej szansy dom aga się jednak  głębszej refleksji i w y
siłku duszpasterskiego, by  móc stopniowo pogłębić zarówno sprawowanie sakram entu 
pojednania przez kapłanów, ja k  też korzystanie z niego przez wiernych.

A utor w swej rozprawie podejm uje najpierw  próbę przybliżenia tego, czym  je s t w  swej 
istocie sakram ent pojednania. Podkreśla, że dla K ościoła je s t on  przede w szystkim  osobo
wym spotkaniem  miłosiernego B oga z proszącym  o przebaczenie grzesznikiem.

W  kolejnej części J. Augustyn omawia rolę kapłana w  spełnianiu posługi w  konfesjona
le. Uważa on, że spowiadanie wiernych je s t bardzo wym agającą posługą. Funkcja ta  domaga 
się od spowiednika nie tylko wielkiej wiary w  miłosierdzie Boga, ale także dobrej znajomo
ści siebie samego, zarówno swoich talentów, ja k  też ludzkich ograniczeń i słabości.


