
wspólnot mia³o na celu z jednej strony zapewnienie bezpieczeñstwa wspólnocie
w warunkach konfliktu o pod³o¿u religijnym z œredniowiecznym chrzeœcijañ-
stwem, jak i przetrwanie jej, bowiem w momencie rozproszenia siê wœród innych
grozi³o tej grupie ca³kowite zasymilowanie. Nawet dziœ istniej¹ liczne grupy wy-
wodz¹ce siê z religijnych ortodoksów, które separuj¹ siê od reszty spo³eczeñstw
i to zarówno w USA, jak i w Izraelu. I na ten fakt zwróci³ uwagê profesor Giertych,
pisz¹c o samowolnym zamykaniu siê w gettach i ta konstatacja wzbudzi³a oskar¿e-
nia o antysemityzm. Tak¿e pisz¹c o mo¿liwoœciach wytworzenia pewnych cech
biologicznych przez zamkniête spo³ecznoœci w wyniku ograniczonej puli genów
Autor narazi³ siê na zarzuty propagowania faszyzmu i rasizmu. Równie zreszt¹
bezpodstawne jak poprzednie zarzuty. Niezrozumia³e jest tak¿e oburzenie na apo-
teozê cywilizacji ³aciñskiej skoro Autor bêd¹c jej przedstawicielem uznaje j¹ za
najlepsz¹ i nawo³uje do obrony jej wartoœci. Miêdzy innymi poprzez system edu-
kacyjny. Có¿ ka¿de spo³eczeñstwo, ka¿da kultura, cywilizacja przetrwa tylko
wtedy, gdy wychowa kolejne pokolenia zgodnie z w³asnymi normami, w tej tezie
nie ma nic rasistowskiego. Oczywiœcie zaskakiwaæ mo¿e klasyfikacja niektórych
pañstw do danych cywilizacji jak np. Niemiec do cywilizacji Bizantyjskiej, zaœ
Rosji do Turañskiej, niemniej pozostaje to w obrêbie przewidzianym dla krytyki
i naukowego dyskursu. Podsumowuj¹c Wojna Cywilizacji w Europie powinna siê
staæ w dzisiejszych czasach, gdy chocia¿by z przyczyn komunikacyjnych cywili-
zacje siê przenikaj¹, lektur¹ obowi¹zkow¹ dla tych wszystkich, którzy zadaj¹ so-
bie  pytanie  o  to¿samoœæ  oraz  przysz³oœæ  naszego  kontynentu.

Marcin Lisek

Poznañ

Peter Beyer, Religia i globalizacja, Kraków 2005,
ss. 398.

O popularnoœci zagadnienia globalizacji w naukach spo³ecznych œwiadcz¹
niezliczone wrêcz publikacje na ten temat. Dotyka siê w nich rozmaitych dziedzin
¿ycia, na które wp³ywa ów proces. Najczêœciej przedmiotem zainteresowania
naukowców bywa globalizacja w kontekœcie ekonomii, polityki b¹dŸ kultury.
Ksi¹¿ka Petera Beyera podejmuje z kolei problem religii w globalizuj¹cym siê
œwiecie. Jest to bodaj najbardziej kompleksowe spoœród dostêpnych polskiemu
czytelnikowi ujêcie tego zagadnienia. Tym bardziej dziwi fakt, ¿e na polskie wy-
danie Religii i globalizacji trzeba by³o czekaæ ponad dziesiêæ lat. Ten wydawniczy
„poœlizg” daje nam wszelako mo¿liwoœæ oceny, na ile aktualny pozostaje Bey-
erowski model religii we wspó³czesnym œwiecie. U³atwiæ to powinna tak¿e budo-
wa ksi¹¿ki. Naszkicowany w pierwszej czêœci (wprowadzenie, rozdzia³y 1–4)
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obraz religii jest bowiem – jak pisze Autor – modelem teoretycznym. Jego
s³usznoœæ maj¹ zweryfikowaæ przyk³ady podane w drugiej czêœci ksi¹¿ki (nastêp-
ne  piêæ  rozdzia³ów).

Zag³êbienie siê w koncepcjê religii autorstwa Beyera bêdzie wymaga³o po-
znania specyficznej siatki kategorialnej. Z podstawowymi pojêciami Autor zazna-
jamia nas przeto ju¿ we wprowadzeniu. Jak ³atwo siê domyœliæ, do podstawowych
pojêæ Beyer zalicza religiê i globalizacjê. Koncepcjê religii wywodzi Autor od
swego mistrza naukowego, Niklasa Luhmanna. Prócz tego oczywistego pokre-
wieñstwa badawczego nie sposób te¿ nie zauwa¿yæ odniesieñ do koncepcji Maxa
Webera i Georga Simmela, zw³aszcza w tych miejscach, w których mowa jest
o podsystemach funkcjonalnych. Dla Beyera religia jest swoistym typem komuni-
kacji. Komunikacja ta opiera siê na opozycji immanentne (postrzegalne zmys³owo)
– transcendentne. Dziêki istnieniu transcendencji immanentny œwiat zyskuje sens
i znaczenie. Jednoczeœnie trzeba zauwa¿yæ, ¿e wszelk¹ transcendencjê mo¿na ko-
munikowaæ  jedynie  za  pomoc¹  pojêæ  immanentnych.

Beyer definiuje religiê precyzyjnie i jednoznacznie. Precyzji nie starcza wsze-
lako na sformu³owanie istoty globalizacji. Trudno rozstrzygn¹æ, czy polega ona
na globalnym rozprzestrzenianiu siê jednej kultury kosztem pozosta³ych, czy ra-
czej na tworzeniu nowej uniwersalnej kultury. Globalizacja jest na tyle z³o¿onym
procesem, ¿e wymaga raczej obszernego opisu, ani¿eli zwiêz³ej definicji. Do
owego opisu dochodzi w rozdziale pierwszym. Beyer nie jest jednak autorem opi-
su, a jedynie komentatorem spostrze¿eñ dokonanych przez czterech innych na-
ukowców. Do najwa¿niejszych badaczy globalizacji Beyer zalicza Immanuela
Wallersteina, Johna Meyera, Rolanda Robertsona i Niklasa Luhmanna. Szczegól-
nie wa¿ni dla Beyera s¹, jak siê zdaje, dwaj ostatni. Stwierdzenie Robertsona, ¿e
globalizacja opiera siê na swoistym paradoksie, takim mianowicie, i¿ tworzenie
siê kultury globalnej pog³êbia reakcjê w postaci partykularyzmów grupowych
i relatywizacji, bêdzie w ksi¹¿ce Beyera wielokrotnie przypominane. Z dorobku
Niklasa Luhmanna Autor wyci¹ga natomiast tezê, i¿ globalizacja jest efektem hi-
storycznego procesu modernizacji, w wyniku którego w spo³eczeñstwie przesta³y
odgrywaæ rolê tradycyjne podzia³y klasowe, zaœ wiêkszego znaczenia nabra³a dy-
ferencjacja funkcjonalna. W tak zdyferencjonowanym spo³eczeñstwie przestaj¹
liczyæ siê granice narodowe, jedyne ograniczenia wyznacza wiêc fizyczna prze-
strzeñ  naszego  globu.

Zagadnieniem granic narodowych oraz badaniem relacji pomiêdzy tym, co
globalne i lokalne albo – œciœlej – uniwersalne i partykularne, zajmuje siê Autor
w drugim rozdziale ksi¹¿ki. Powtarza siê tu stwierdzenie, ¿e najwa¿niejsze formy
komunikacji (dla Beyera to m.in. gospodarka, kultura) przekroczy³y na dobre gra-
nice pañstw. Œciœlejszy zwi¹zek z granicami maj¹ natomiast jeszcze komunikacja
prawna i polityczna. W uk³adzie uniwersalizm – partykularyzm Autor dostrzega
specjalne miejsce religii. Choæ komunikacja religijna, podobnie jak gospodarka
czy nauka, przekroczy³a granice, to jednak jej zwi¹zek z kulturami grupowymi
jest œciœlejszy ni¿ w przypadku pozosta³ych podsystemów. Analiza religii w zglo-
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balizowanej rzeczywistoœci musi zatem przebiegaæ dwiema drogami i badaæ
zwi¹zki tego podsystemu komunikacyjnego zarówno z kulturami grupowymi, jak
i podsystemami globalnymi. Wyniki tej analizy przedstawia Beyer w rozdzia³ach
nastêpnych.

Badaj¹c religiê w spo³eczeñstwie globalnym Autor odkrywa kolejny para-
doks. Wed³ug Autora równoczeœnie mamy do czynienia z procesem prywatyzacji,
jak i wzrostem publicznego znaczenia religii. Wyjaœniaj¹c ów paradoks, Beyer
wprowadza dwie wa¿ne kategorie: religijnej funkcji i religijnego dzia³ania. Funk-
cja – pisze Autor – odnosi siê do relacji religii i spo³eczeñstwa. Funkcja jest to¿sa-
ma z „czyst¹” komunikacj¹ religijn¹, a wiêc dotyczy wy³¹cznie transcendencji.
Dzia³anie natomiast odnosi siê do relacji religii z pozosta³ymi podsystemami.
Dzia³anie religijne bêdzie polega³o na rozwi¹zywaniu problemów stworzonych
b¹dŸ niepodejmowanych przez pozosta³e podsystemy (przejawia siê to na przyk³ad
w dzia³alnoœci charytatywnej, wychowawczej, czy nawet politycznej, prowadzonej
przez organizacje wyznaniowe). Dokonane przez Autora rozgraniczenie pozwala
zauwa¿yæ, ¿e prywatyzacja dotyczy w istocie funkcji religijnej, dzia³anie religijne
nabiera natomiast publicznego znaczenia. Religie w dzisiejszym œwiecie maj¹
dwie alternatywy – konkluduje Beyer – albo skupi¹ siê na kwestiach stricte teolo-
gicznych, albo wkrocz¹ na arenê publiczn¹. W czwartym rozdziale swojej ksi¹¿ki
Autor  przepowiada  zwyciêstwo  drugiego  scenariusza.

Dominacja dzia³ania nad funkcj¹ religijn¹ stwarza mo¿liwoœæ badania religii
w kategoriach ruchu spo³ecznego. Przedstawiciele poszczególnych koœcio³ów
zajmuj¹ siê bowiem coraz czêœciej i coraz aktywniej tymi samymi problemami, co
cz³onkowie rozmaitych ruchów spo³ecznych. Do wspólnych obszarów zaintere-
sowañ Beyer zalicza g³ównie ekologiê i ekonomiê. Myœlê, ¿e nies³usznie pomi-
niêta zostaje w tym kontekœcie edukacja, której znaczeniu w dobie globalizacji
wiele  uwagi  poœwiêci³  w  swych  ostatnich  pracach  Jacek  Kuroñ1.

Prognoz¹ pog³êbiaj¹cej siê symbiozy ruchów religijnych i spo³ecznych koñ-
czy Beyer czêœæ teoretyczn¹ swej ksi¹¿ki. Drug¹ jej czêœæ nazywa Autor „analiz¹
przypadków”. „Przypadki” wybrane przez Beyera maj¹ byæ ilustracj¹ do zbudo-
wanego wczeœniej modelu teoretycznego. Sam Autor wskazuje jednak, ¿e wybra³
te przyk³ady, które najtrafniej œwiadcz¹ o wspomnianym przybli¿aniu siê religii
do  ruchów  spo³ecznych  oraz  zwyciêstwie  dzia³ania  religijnego.

Jako pierwsza analizie zosta³a poddana Nowa Chrzeœcijañska Prawica w Sta-
nach Zjednoczonych. Jest to organizacja tworzona i kierowana przez duchownych
protestanckich. Beyer zalicza j¹ do tzw. opcji konserwatywnej. Co wyró¿nia kon-
serwatywne religie? Wed³ug Beyera mo¿na znaleŸæ kilka cech szczególnych. Po
pierwsze, definiowanie z³a w ujêciu pozytywnym. Znaczy to, ¿e z³o ma konkretny
wymiar, a konserwatywne religie zawsze wskazuj¹ wroga. Po drugie, wizja œwia-
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ta opiera siê najczêœciej na dychotomii my–oni „czysty–nieczysty”2. Po trzecie,
przedstawiciele opcji konserwatywnej s¹ przekonani, ¿e wpisanie podstawowych
zasad religijnych do systemu prawnego i uznanie prymatu religii mog³oby roz-
wi¹zaæ wszelkie problemy spo³eczne. Dla polskiego czytelnika uderzaj¹ce mo¿e
byæ podobieñstwo Nowej Chrzeœcijañskiej Prawicy do œrodowisk bliskich Radiu
Maryja. Wystarczy wspomnieæ, ¿e amerykañscy pastorzy zyskali popularnoœæ
g³ównie dziêki za³o¿onym przez siebie stacjom radiowym i telewizyjnym, a poli-
tycy zwi¹zani z Now¹ Chrzeœcijañsk¹ Prawic¹ prowadzili kampaniê na rzecz
wprowadzenia  kreacjonizmu  do  programów  nauczania.

Zbli¿enie religii i polityki jest charakterystyczne równie¿ dla nastêpnego, oma-
wianego przez Beyera przyk³adu – teologii wyzwolenia. Latynoamerykañski ruch
religijny mo¿e stanowiæ przyk³ad dominacji dzia³ania religijnego nad funkcj¹ re-
ligijn¹, gdy¿ g³ównym przedmiotem jego zainteresowania s¹ kwestie nierównoœci
spo³ecznych. Samo „wyzwolenie” ma oznaczaæ zmianê po³o¿enia ubogich i wyklu-
czonych w Ameryce £aciñskiej. Beyer zalicza teologiê wyzwolenia do opcji libe-
ralnej, wskazuj¹c jej tolerancyjnoœæ i otwartoœæ na zmiany. W systemie spo³ecznym
– jak g³osz¹ teologowie wyzwolenia – nie ma ustalonych raz na zawsze prawd.

W rozdziale siódmym Beyer analizuje kolejny przyk³ad – rewolucjê islamsk¹
w Iranie. Znakomicie odzwierciedla ona opisywane w czêœci teoretycznej paradoksy
i wiernie odwzorowuje napiêcia na linii uniwersalizm–partykularyzm. „Irañczycy –
pisze Autor – chc¹ byæ bogatsi, silniejsi i bardziej wp³ywowi dziêki odnowieniu swo-
jej odrêbnoœci kulturowej, a nie jej kosztem”. Jest to przyk³ad partykularnych tenden-
cji towarzysz¹cych procesowi globalizacji. O tendencjach uniwersalistycznych ma
natomiast œwiadczyæ chêæ eksportu rewolucji, ale tak¿e utrzymanie wœród rozwi¹zañ
konstytucyjnych niektórych – jak to okreœla Beyer – elementów zachodniego republi-
kanizmu. Wydaje siê, ¿e pocz¹tkowe sukcesy i póŸniejsze s³abniêcie omawianych
w poprzednich rozdzia³ach Nowej Chrzeœcijañskiej Prawicy i teologii wyzwolenia
sk³oni³y Autora do postawienia tezy, jakoby Republikê Irañsk¹ czeka³ podobny scena-
riusz. Prognoza Beyera w tym punkcie na razie chyba siê nie sprawdza.

Nastêpn¹ ilustracj¹ teorii wy³o¿onej w pierwszej czêœci ksi¹¿ki jest zjawisko
nowego religijnego syjonizmu w Izraelu. Po raz kolejny Beyer próbuje udowod-
niæ tezê o typowej dla globalizacji symbiozie przeciwieñstw. Na polu religijnego
syjonizmu zetr¹ siê tendencje inkluzywistyczne i ekskluzywistyczne. Z jednej
strony ¯ydzi, buduj¹c swoje pañstwo, pragnêli wejœæ do miêdzynarodowej rodziny
narodów, z drugiej chcieli utrzymaæ sw¹ odrêbnoœæ i wyj¹tkowoœæ. Przedmiotem
zainteresowania kanadyjskiego socjologa sta³o siê w ósmym rozdziale inspirowa-
ne religijnie osadnictwo ¿ydowskie na ziemiach zdobytych w czasie Wojny Sze-
œciodniowej. Osiedlaniu siê ¯ydów na tych terenach przyœwieca³a idea g³osz¹ca
œwiêtoœæ historycznych ziem Izraela. Swoista sakralizacja granic jest – jak zauwa-
¿a Peter Beyer – problemem. Szkoda wszak¿e, ¿e Autor unika refleksji nad zna-
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czeniem osadnictwa ¿ydowskiego na Zachodnim Brzegu Jordanu, Wzgórzach
Golan  i  w  Strefie  Gazy  dla  palestyñsko-izraelskiego  procesu  pokojowego.

Prezentacje przyk³adów ilustruj¹cych teoretyczne za³o¿enia ksi¹¿ki zamyka
Peter Beyer analiz¹ religijnego ruchu ekologicznego. W wieku dwudziestym libe-
ralne religie do kanonu swoich wartoœci do³¹czy³y – obok pokoju i sprawiedliwo-
œci – równowagê ekologiczn¹. Równie¿ i na tym polu pojawiaj¹ siê nieodzowne
w naszej rzeczywistoœci paradoksy. Niejednoznaczne bowiem mog¹ siê okazaæ
relacje ekologii i systemu spo³ecznego. G³oszenie równowagi ekologicznej jest
z za³o¿enia prosystemowe, gdy¿ przyjmuje za cel dobro jednostek i spo³eczeñ-
stwa, z drugiej jednak strony konkretne dzia³ania ruchów ekologicznych d¹¿¹ce
do wywo³ania radykalnych niekiedy przemian mog¹ mieæ charakter antysystemo-
wy. W analizie religijnych ruchów ekologicznych Peter Beyer ograniczy³ siê –
przeciw czemu nale¿y zaprotestowaæ – tylko do opisu inicjatyw chrzeœcijañskich.
Powi¹zanie problemu ekologicznego wy³¹cznie z chrzeœcijañstwem mo¿e two-
rzyæ obraz nieprawdziwy, nieuwzglêdniaj¹cy innych wyznañ, a tak¿e szeregu,
niekiedy doœæ popularnych, nowych ruchów religijnych, których istota skupia siê
na  szukaniu  harmonii  miêdzy  ludŸmi  i  œrodowiskiem  naturalnym3.

Trudno oceniæ, na ile czynione pod adresem omawianej pozycji zarzuty s¹
wynikiem niedopatrzeñ Autora, na ile zaœ czasu, jaki min¹³ od pierwszego, amery-
kañskiego wydania ksi¹¿ki. Na korzyœæ Religii i globalizacji przemawia jednak
fakt, ¿e zarzutów owych nie ma zbyt wiele. Byæ mo¿e niektóre z prognoz Beyera
s¹ chybione, niesprawiedliwe by³oby wszelako mówienie o zdezaktualizowaniu
siê  stworzonego  przezeñ  modelu.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e w pracy Beyera wystêpuje doœæ popularna w literatu-
rze dotycz¹cej globalizacji tendencja do wyszukiwania paradoksów4. Twierdze-
nie Autora, ¿e wystêpowanie owych paradoksów to znak rozpoznawczy naszych
czasów, a wiêc naszego globalizuj¹cego siê œwiata, budzi pewne w¹tpliwoœci. Czy-
¿by wszelkie zjawiska i procesy przebiegaj¹ce wczeœniej by³y proste, jednoznaczne
i pozbawione sprzecznoœci? Z pewnoœci¹ nie. Przyk³ad Religii i globalizacji Beyera
uzmys³awia wiêc, jak trudno jest celnie wskazaæ znaki rozpoznawcze globalizacji,
jak z³o¿ony jest obraz tego procesu. Ksi¹¿ka kanadyjskiego socjologa stanowi
wszak¿e krok w stronê lepszego zrozumienia pojêæ zawartych w jej tytule.

Filip Borowiak

Poznañ
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3 Prócz ruchów religijnych z krêgu New Age zainteresowanych poniek¹d kwesti¹
œrodowiska popularne staj¹ siê takie nurty jak ekopoganizm czy szamanizm (w USA).
Zob. J. Taylor, Religia i polityka Earth First, „Zielone Brygady” 1993, nr 5 (47).

4 Dotyczy to zarówno podsystemu religijnego, jak i kultury czy ekonomii.
Por. np. kwestiê cytowanego w literaturze kanadyjskiej „paradoksu Puœleckiego”:
Z. W. Puœlecki, System œrodków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach
globalizacji,  Poznañ  2001,  s.  209–212.
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