
ĆWICZENIA IV 



WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ 
WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW 



POJĘCIE RELIGII I KULTURY 

RELIGIA to zespół wierzeń dotyczących ludzkości i człowieka, związanych z nim 
zagadnień oraz form organizacji społecznych albo dokładniej złożony zespół 
zjawisk takich jak pewne sposoby zachowania (obrzędy), język religijny, 
sakralny, pewne typowe postawy uczuciowe (uczucia religijne) a przede 
wszystkim zespół pewnych poglądów (credo). 

 

KULTURA (z łaciny cultura – uprawa, kształcenie) to całokształt materialnego i 
duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości, zasad i norm współżycia 
przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy 
człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności.  

 

Kultura dzieli się na: materialną i duchową. 



‚Zderzenie cywilizacji’: teza o tym, że przyszłe konflikty zbrojne będą się toczyć 
nie między państwami, ale między cywilizacjami. Źródłami konfliktów 
międzynarodowych staną się różnice kulturowe, wywodzące się z 
podziałów religijnych. 

„Jestem stanowczo przekonany, że w przyszłej polityce światowej nie będą 
decydować konkurujące ideologie czy bloki gospodarcze – lecz zderzenie 
wrogich sobie kultur. Jeżeli miałaby nastąpić nowa wojna światowa byłaby to 
wojna między odmiennymi cywilizacjami, przyszłe pola bitewne przebiegają 
wzdłuż frontów kulturowych”.  

CYWILIZACJA: wielka jednostka kulturowa, z którą ludzie się identyfikują; 
obejmuje ona wspólny język, historię, obyczaje i religię. 
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Teza o 8 – 9 kręgach kulturowych:  

1. zachodni, 

2. buddyjski 

3. islamski, 

4. chiński,  

5. japoński,  

6. hinduistyczny,  

7. słowiańsko – prawosławny,  

8. latynoski 

9. i ewentualnie afrykański 
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Huntington zwraca uwagę , że ludzie Zachodu „upewniali siebie samych, a 
irytowali innych podkreślaniem tezy, że kultura Zachodu, jest i powinna być 
kulturą całego świata”.  

Takie podejście występuje w 2 formach:  
a) cały świat ogarnia zachodnia, amerykańska kultura masowa przejawem 
której jest coca- kolonizacja, amerykańska kuchnia, styl ubierania, muzyka 
pop, kino i artykuły konsumpcyjne;  

b) pojęcie nowoczesności związane jest z modernizacją występującą w innych 
cywilizacjach, której treścią jest westernizacja, eliminująca tradycyjne 
wartości, instytucje, obyczaje i zastępowanie ich tym, co dominuje na 
Zachodzie. 
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„W myśl obu tych tez świat, jaki się wyłania, jest jednorodny i zachodni w 
sposób uniwersalny – obie, choć w różnym stopniu są błędne, aroganckie, 

fałszywe i niebezpieczne”.  

Kulturę utożsamia się z konsumpcją dóbr materialnych, natomiast sercem 
kultury jest język, religia, wartości, tradycje i obyczaje.  

Saudyjski książę Bandar bin Sultan: „Import z zagranicy jest piękny, gdy 
dotyczy błyszczących, nowoczesnych przedmiotów. Ale trwałe instytucje 
społeczne i polityczne przywleczone nie wiadomo skąd mogą być 
niebezpieczne – zapytajcie o to szacha Iranu. Islam to dla nas nie tylko religia, 
ale także sposób życia. My, Saudyjczycy, chcemy unowocześnić swój kraj, ale 
niekoniecznie przerobić go na modłę zachodnią”.  
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Efekt: konflikty między cywilizacjami będą bardziej krwawe, po obu stronach 
będzie znaczna ilość ofiar, a ponieważ każda ze stron posiada broń nuklearną 

skutki ewentualnego konfliktu mogę być tragiczne. 

Każda z cywilizacji będzie walczyć o przetrwanie i dlatego będzie to walka ‚na 
‚śmierć i życie’. 
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a) „Zderzenie cywilizacji” zakłada, że istoty ludzkie stale szukają powodów 
do zwady, potrzebują do swego istnienia wrogów, których zwalczają;  

b) Założenie, że wysoce rozwinięte Chiny będą dążyć do hegemonii i 
zagrażać Ameryce, co może grozić wzajemną wojną atomową między 
mocarstwami nuklearnymi.  

c) Wysoce dyskusyjne jest założenie , że inne cywilizacje nie będą podatne 
na wpływy, osiągnięcia innych.  

d) Zakładanie konfliktów pomiędzy cywilizacjami zbyt upraszcza sprawę. 
Zapomina się, że wielkie konflikty wybuchały też między państwami tej 
samej cywilizacji Różnice między cywilizacjami nie muszą automatycznie 
prowadzić do wojny.  

KRYTYKA KONCEPCJI HUNTINGTONA 



e. Wojowniczość islamu może ulec zmianie jeśli nastąpi poprawa sytuacji 
materialnej i stabilności systemów politycznych państw o dominacji 
islamu;  

f. Współczesny świat rządzi się dziś inaczej.  
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