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Sto su nek głów nych re li gii do glo ba li za cji
i ich wi zje przy szło Êcio we

1. Âwiat – zle pek cy wi li za cji i re li gii

Glo ba li za cja to pro ces zmian ró˝ nych dzie dzin ̋ y cia spo łecz ne go, po -
li tycz ne go i go spo dar cze go. We dług Igo ra Bau ma na to „prak ty ki, któ rym
si´ od da je my, po nie wa˝ chce my byç szcz´Êli wi, a dla in nych sta no wi ona
przy czyn´ nieszcz´Êcia”. Je go zda niem glo ba li za cja to nie unik nio ny los
Êwia ta, a tak˝e nie od wra cal ny pro ces, któ ry do ty czy ka˝ de go z nas. Obec -
nie mo˝ na wy ró˝ niç trzy ob sza ry glo ba li za cji: go spo dar czy, kul tu ro wy i po -
li tycz ny.1 Isto ta re li gii i jej zna cze nie dla pro ce su glo ba li za cji przy cià ga -
jà uwa g´ od cza su, gdy za ob ser wo wa no, ˝e po dział Êwia ta opie ra si´
wła Ênie na ró˝ ni cach kul tu ro wych.

Jak twier dzi Sa mu el Hun ting ton, z po czàt kiem ery no wo ̋ yt nej (oko -
ło 1500 r. n.e.) po li ty ka glo bal na za cz´ ła mieç cha rak ter dwu bie go -
wy.2 Paƒ stwa Za cho du (An glia, Fran cja, Hisz pa nia, Por tu ga lia, Niem cy
i USA) two rzy ły wie lo bie gu no wy układ mi´ dzy na ro do wy, któ ry ba zo wał
na wza jem nych re la cjach, ale te˝ na woj nach i ry wa li za cji. Dru gim bie -
gu nem Êwia ta by ły paƒ stwa spo za cy wi li za cji za chod niej, na któ re sta -
ra ła si´ ona wy wie raç wpływ, kształ tu jàc je przez pod bój i swo jà eks -
pan sj´.

Zim na woj na przy nio sła zmia ny. Glo bal na po li ty ka na bra ła cha rak -
te ru dwu bie go we go, na to miast Êwiat po dzie lił si´ na trzy cz´ Êci: tzw. Êwiat
wol ny, blok ko mu ni stycz ny i paƒ stwa nie za an ga ̋ o wa ne.3
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Âwiat wol ny to gru pa naj bo gat szych, de mo kra tycz nych paƒstw Êwia -
ta z USA na cze le. Stał si´ on stro nà ry wa li za cji o ide olo gi´, po li ty k´
i eko no mi´ z gru pà paƒstw blo ku ko mu ni stycz ne go. Blok ko mu ni stycz -
ny sku piał spo łe czeƒ stwa ubo˝ sze, któ rych przy wód cà stał si´ Zwià zek
Ra dziec ki. Trze cià gru p´ sta no wi ły paƒ stwa nie za le˝ ne, któ re nie daw -
no od zy ska ły nie pod le głoÊç. Bra ko wa ło im sta bi li za cji po li tycz nej, a na
do da tek kon flikt mi´ dzy wol nym Êwia tem a blo kiem ko mu ni stycz nym
to czył si´ wła Ênie na ich te re nie.

Koƒ ców ka lat 80. XX w. przy nio sła ko lej nà zmia n´. Roz padł si´ blok
ko mu ni stycz ny, a zna cze nia na bra ły in ne war to Êci. Jak pi sze Sa mu el Hun -
ting ton: „Naj wi´k sze ró˝ ni ce mi´ dzy na ro da mi nie ma jà ju˝ cha rak te ru
ide olo gicz ne go, po li tycz ne go czy eko no micz ne go, lecz kul tu ro wy”.4

Lu dzie za cz´ li od no siç si´ do te go, co dla nich naj wa˝ niej sze, czy li
gó r´ wzi´ ły gł´ bo ko za ko rze nio ne war to Êci. Rów nie˝ w po li ty ce paƒstw
mo˝ na by ło za ob ser wo waç zmia ny. Obok ko rzy Êci ma te rial nych pod uwa -
g´ za cz´ to braç pre fe ren cje i ró˝ ni ce kul tu ro we. Od te go cza su Êwiat
prze stał byç po dzie lo ny na trzy cz´ Êci. Li nia po dzia łu za cz´ ła si´ po kry -
waç z gra ni cà mi´ dzy sied mio ma lub oÊmio ma cy wi li za cja mi Êwia ta.

Sà to cy wi li za cje:
– za chod nia,
– la ty no ame ry kaƒ ska,
– pra wosław na,
– afry kaƒska,
– is lam ska,
– hin du istycz na,
– bud dyj ska,
– chiƒ ska,
– ja poƒska.5

Ła two za uwa ̋ yç, ˝e głów nym ele men tem, na któ rym opie ra si´ od -
r´b noÊç cy wi li za cyj na, jest re li gia. Naj po t´˝ niej sza cy wi li za cja Za cho du
to prze cie˝ cy wi li za cja chrze Êci jaƒ ska. Sa mu el Hun ting ton po dał wie le
przy kła dów na to, ˝e wła Ênie ten den cja do jed no cze nia si´ w ra mach
kul tu ry od gry wa naj wa˝ niej szà ro l´ w glo bal nym Êwie cie. Niem cy do
1989 r. po dzie lo ne ide olo già wró ci ły do wspól nej kul tu ry i zjed no czy ły
si´. Po dob ny pro ces roz po czàł si´ w Ko rei i Chi nach. Roz padł si´ Zwià -
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zek Ra dziec ki, na to miast kra je o wspól nych ko rze niach kul tu ro wych pod -
j´ ły współ pra c´ go spo dar czà i po li tycz nà. Ugru po wa nia po wsta łe na jed -
no Êci kul tu ro wej ma jà wi´k sze szan se prze trwa nia i po wo dze nia, cze go
naj lep szym przy kła dem jest Unia Eu ro pej ska. To, ˝e re li gia ma co raz
wi´k sze zna cze nie, una ocz ni ło prze su ni´ cie si´ gra ni cy Eu ro py. Przez
po nad 50 lat Eu ro p´ dzie li ła ˝e la zna kur ty na, lecz z cza sem gra ni cà sta -
ła si´ li nia dzie là ca wy znaw ców za chod nie go chrze Êci jaƒ stwa od wy znaw -
ców is la mu i pra wo sła wia.6

Ka˝ da cy wi li za cja wno si wie le do mi´ dzy na ro do we go ła du. Rów nie˝
do je go kształ to wa nia i prze wi dy wa nia przy szło Êci. Oczy wi ste jest wo bec
te go, ˝e ka˝ da cy wi li za cja ma wpływ na pro ces wszech obec nej dziÊ glo -
ba li za cji. Nie tyl ko wy ra ̋ a swà opi ni´ na te mat je go skut ków, ale jest
czyn nym je go uczest ni kiem. W ta kiej sy tu acji rów nie˝ re li gie mu sia ły
za jàç sta no wi sko wo bec glo ba li za cji. Do strze ̋ o no wów czas, ˝e re li gia –
ro dzaj du cho we go przy wódz twa – od gry wa za raz po war to Êciach społecz -
nych naj wa˝ niej szà ro l´ w glo ba li za cji, w uwy pu kla niu i wzmac nia niu
jej po zy tyw nych aspek tów, mi ni ma li zo wa niu ne ga tyw nych, a przede
wszyst kim w okre Êle niu jej ce lów i za daƒ na przy szłoÊç.

Ja ki ob rót przyj mie pro ces glo ba li za cji w na st´p nych la tach, w du ̋ ej
mie rze za le ̋ y od te go, jak cy wi li za cje (re li gie) b´ dà na nie go si´ za pa -
try wa ły. W do bie glo bal nej go spo dar ki to re li gie b´ dà wy zna cza ły ra my
dia lo gu i po pu la ry zo wa ły naj wa˝ niej sze war to Êci. Jak słusz nie za uwa ̋ a
N. Da vies: „Lu dy i kra je o po dob nych kul tu rach lgnà do sie bie, a o od -
mien nych od da la jà si´. So jusz nie po wsta nie na ba zie ide olo gii i układ -
ów mi´dzy mo car stwa mi i ugru po wa nia mi re gio nal ny mi, ust´pujàc miej -
sca przy mie rzom okre Êlo nym przez kul tur´ i cy wi li za cje. Po li ty ka
glo bal na XX i XXI w. do ko nu je si´ wzdłu˝ li nii po działu, a mo der ni za -
cja nie nisz czy, lecz od ra dza re li gie na ca łym Êwie cie”.7

2. Chrze Êci jaƒ stwo a glo ba li za cja

Z per spek ty wy chrze Êci jaƒ stwa8 glo ba li za cja nie po win na byç po strze -
ga na ja ko au to no micz ny pro ces go spo dar czy, któ ry naj le piej po zo sta wiç
sa me mu so bie. Je ̋ e li nie zo sta nie umiesz czo ny w mo ral nych ra mach,
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zwi´k szo ne zo sta nie ry zy ko, ˝e ubó stwo, nie spra wie dli woÊç i za gro ̋ e nie
dla Êro do wi ska wzro snà. Rzà dy, mi´ dzy na ro do we in sty tu cje, kor po ra cje
i ka˝ dy czło wiek mu szà umiej sca wiaç swo je dzia ła nia w mo ral nej prze -
strze ni, któ ra two rzo na jest mi´ dzy in ny mi przez chrze Êci jaƒ stwo.

U pod ło ̋ a teo rii gło szo nych przez chrze Êci jaƒ stwo le ̋ y kil ka pod sta -
wo wych aspek tów.

Po pierw sze po wsta nie i upa dek Êwia ta. Ma jà one zna cze nie dla ˝y -
cia go spo dar cze go. Kre owa nie bo gac twa jest pro ce sem po trzeb nym i ko -
rzyst nym. Lu dzie po win ni po mna ̋ aç to, co da je im zie mia. Za da niem
ich jest utrzy my wa nie zie mi w do brym po rzàd ku. W ró˝ nych go spo dar -
stwach rol nic two, wy twór stwo, wie dza – tech ni ki kre acji bo gac twa, b´ -
dà si´ ró˝ ni ły. Za ka˝ dym jed nak ra zem u pod staw b´ dzie in te lek tu al ny
i fi zycz ny wy si łek oraz ci´˝ ka i pro duk tyw na pra ca. Ka˝ dy czło wiek ma
w so bie po ten cjał kre atyw no Êci, u˝y wa jàc któ re go two rzy bo gac two, a za -
ra zem dà ̋ y do sa mo speł nie nia.9

Bi blij ne zo bo wià za nia po mo cy słab szym sta ły si´ in spi ra cjà dla wie -
lu pro gra mów po mo co wych w ce lu li kwi da cji ubó stwa. Mo˝ na twier dziç,
˝e Zie mia Obie ca na to pe wien wy ide ali zo wa ny sys tem i nie ma ˝ad nych
do wo dów na ist nie nie praw nià rzà dzà cych. Ale ta kie by ły „bo skie” za -
sa dy, któ re ma jà zna cze nie dla ˝y cia go spo dar cze go do dziÊ. Wy ka zy wa -
ły sza cu nek dla ludz kiej god no Êci, in dy wi du al no Êci, pra wa do po sia da -
nia wła sno Êci oraz wol no Êci pro wa dze nia biz ne su. Cz´ Êcio wo ów ład
przy po mi nał pro stà go spo dar k´ ryn ko wà, a opie rał si´ na za sa dzie za -
pew nie nia spra wie dli wo Êci.

Trze cim i chy ba naj wa˝ niej szym aspek tem chrze Êci jaƒ stwa ma jà -
cym zna cze nie w kształ to wa niu po sta wy wo bec glo ba li za cji jest in kar -

cà i pa nem. Chrze Êci jaƒ stwo wzy wa czło wie ka do na wià za nia oso bi stej wi´ zi z Bo giem,
któ rej czyn ni ka mi sà: „Sło wo Bo ̋ e, wia ra, ła ska, sa kra men ty, mo dli twa, mi sty ka i kon -
tem pla cja, wła Êci wà po sta wà wo bec Bo ga jest mi łoÊç, ad o ra cja i ro zu mie nie, wol ne po -
słu szeƒ stwo. Ety ka chrze Êci jaƒ ska do ma ga si´ od czło wie ka na Êla do wa nia Chry stu sa
i po ka zu je dro g´ do Êwi´ to Êci, jej uza sad nie niem jest wia ra, ˝e Bóg jest mi ło Êcià, a prze -
zna cze niem lu dzi – wiecz ne ˝y cie z Bo giem; z te go, ˝e czło wiek czy ni zło, wy ni ka ko -
niecz noÊç na wró ce nia i sta łe go na wra ca nia si´. Re pre zen tan ci chrze Êci jaƒ stwa wo bec
zmien nych oko licz no Êci spo łecz nych i kul tu ro wych for mu łu jà szcze gó ło we wska zów ki
du cho we, mo ral ne, praw ne i prak tycz ne co do re ali zo wa nia za sad chrze Êci jaƒ stwa. Mimo
ist nie nia zr´ bu za sad wspól nych, ró˝ ni ce mi´ dzy wy zna nia mi chrze Êci jaƒ stwa po zo sta -
jà licz ne: ka to li cyzm, pra wo sła wie i pro te stan tyzm ró˝ nià si´ głów nie w po glà dach na
na tu r´, ro l´ i struk tu r´ Ko Êcio ła, (...), wia r´, ła sk´ i sa kra men ty”, No wa En cy klo pe dia
Po wszech na PWN, red. B.Pe tro zo lin -Skow roƒ ska, tom I, Wy daw nic two Na uko we PWN,
War sza wa 1995, s. 749–750.

9 B.Grif fi ths, The chal len ge of glo bal ca pi ta lism: a chri stian per spec ti ve w: Ma king
glo ba li za tion go od. The mo ral chal len ges of glo bal ca pi ta lism, J.H.Dun ning, op.cit, 
s. 160–161.



na cja – uoso bie nie Bo ga. Stwier dze nie, ˝e Je zus Chry stus jest me sja -
szem, Sy nem Bo ga i po czàt kiem Kró le stwa sta no wi ło prze łom re li gij ny.

Po pierw sze, Chry stus jest roz po zna wa ny ja ko Bóg, stwór ca Êwia ta,
a przy cho dzàc na Zie mi´ ja ko czło wiek, nadał na ma cal ne zna cze nie te -
mu, co do tych czas by ło je dy nie wia rà. In kar na cja po twier dzi ła nada nie
ko bie cie i m´˝ czyê nie wła dzy nad Êwia tem fi zycz nym. Po dru gie, sło wa -
mi No we go Te sta men tu po twier dzo ne zo sta ły na uki i war to Êci ze Sta re -
go Te sta men tu. Umoc nio ne zo sta ło pod sta wo we pra wo chrze Êci jaƒ stwa
– pra wo mi ło Êci bliê nie go.10

Na uka chrze Êci jaƒ ska przed sta wia rów nie˝ wie le przy kła dów, kie dy
wy pra co wa nie bo gac twa mo ̋ e prze ro dziç si´ w po ku s´ po sia da nia pie -
nià dza. Usta no wio ne bo wiem zo sta ło, ˝e „Nie mo˝ na słu ̋ yç Bo gu i ma -
mo nie”. Sło wa te pod kre Êla jà, ˝e ˝y cie go spo dar cze – ma te rial ne, mu si
byç umiej sco wio ne w kon tek Êcie ̋ y cia spo łecz ne go. Praw dzi wa wia ra po -
ka zy wa na jest w czy nach, a nie w sło wach, co ma dziÊ od nie sie nie do
po li ty ki sto so wa nej przez wie le kra jów. Chrze Êci jaƒ stwo pod kre Êla tu ko -
niecz noÊç po mo cy bied nym, głod nym i cho rym. Chrze Êci jaƒ skie ra my
za wie ra jà wie le wa˝ nych cech, na da jàc zna cze nie ca łe mu ludz kie mu ̋ y -
ciu. Po czy na jàc od ist nie nia uoso bio ne go Bo ga, któ ry jest stwór cà i wład -
cà Êwia ta, przez ˝y cie i na uk´ Chry stu sa chrze Êci jaƒ stwo do star cza jed -
nost kom ide al ne go przy kła du rów no wa gi, ja kà mo˝ na osià gnàç mi´ dzy
sfe rà ma te rial nà i du cho wà, słu ̋ àc jed no cze Ênie bliê nim. Dla eko no mii
i ˝y cia go spo dar cze go ma to jed no pod sta wo we znacz nie. W cen trum
za in te re so wa nia ma jà byç lu dzie i re la cje mi´ dzy ni mi, a nie trans ak -
cje. Dzie je si´ tak dla te go, ˝e gdy Bóg jest wy łà czo ny, przy czy nà pra cy
nie jest ju˝ speł nie nie ludz kie, lecz czy sty za ro bek.

Chrze Êci jaƒ stwo pod kre Êla od po wie dzial noÊç ludz kà. Ka˝ da oso ba zo -
sta ła stwo rzo na na wzór Bo ga, zdol na do dzia ła nia na po zio mie rzà du,
biz ne su, ne go cja cji, in sty tu cji mi´ dzy na ro do wych czy na wet co dzien ne -
go ˝y cia. Glo ba li za cja przy nio sła znacz ne uła twie nie wy peł nia nia glo bal -
nych zo bo wià zaƒ. DziÊ nie do po my Êle nia jest, by chrze Êci ja nin przy jàł
ne ga tyw ny sto su nek wo bec bied nych, głod nych czy do Êwiad czo nych ka -
ta kli zma mi w ró˝ nych za kàt kach Êwia ta.

Ko lej nym ele men tem teo rii chrze Êci jaƒstwa jest le gal noÊç i mo ral -
noÊç glo bal nej go spo dar ki ryn ko wej.11 Opi su je ona ist nie nie ryn ków, na
któ rych lu dzie mo gà sprze da waç i ku po waç do bra i usłu gi bez ogra ni -
czeƒ oraz na któ rych pra wa wła sno Êci sà chro nio ne, a wol noÊç oso bi -
sta, jest czymÊ na der war to Êcio wym, co po ma ga oso bom i ca łym ro dzi -
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nom roz wi jaç si´ i pro spe ro waç, co jest czymÊ war to Êcio wym. Prze sła -
nie to wy ka zu je rów nie˝ de li kat nie brak po par cia dla wszel kiej paƒ stwo -
wej kon tro li ˝y cia go spo dar cze go, a tym sa mym wspie ra mo ral nie po li -
ty k´ wol ne go han dlu i in we sty cji, zwi´k sza ko rzy Êci i wpły wa na roz wój
kra jów, wspie ra prze ciw dzia ła nie ubó stwu.

Glo ba li za cja, ja kà wi dzà i ja kiej so bie ˝y czà chrze Êci ja nie, to glo ba li -
za cja opar ta na od po wie dzial no Êci i uczci wo Êci. To z ko lei wy ma ga efek -
tyw nej po li ty ki kon ku ren cji, przej rzy ste go sys te mu nad zo ru nad ła dem
Êwia to wym, sys te mem edu ka cji, któ ry b´ dzie przy go to wy wał lu dzi do ra -
dze nia so bie z wol nym ryn kiem.

Zdol noÊç ka˝ dej ro dzi ny do po sia da nia lub wy naj mo wa nia miej sca
za miesz ka nia, in we sto wa nia w po mna ̋ a nie ma jàt ku i prze ka zy wa nia do -
rob ku po tom stwu jest pod sta wà wol no Êci i stoi na stra ̋ y po rzàd ku eko -
no micz ne go. Chrze Êci jaƒ stwo zwra ca szcze gól nà uwa g´ na go spo dar czà
spra wie dli woÊç. W złym Êwie cie sze rzà si´ nad u˝y cia, ko rup cja i nie -
spra wie dli woÊç, ci, któ rzy ma jà wła dz´, dà ̋ à do jej wy ko rzy sta nia dla
wła sne go do bra. Chrze Êci jaƒ skie ro zu mie nie spra wie dli wo Êci pod kre Êla
przede wszyst kim re dy stry bu cj´ bo gac twa. Jed nost ki ˝y jà i roz wi ja jà si´
nie w izo la cji, lecz w spo łecz no Êciach, ta kich jak ro dzi na, wio ska, ko -
Êciół, szko ła, przed si´ bior stwo. Glo bal ny ka pi ta lizm nie mo ̋ e ist nieç bez
lo kal nych spo łecz no Êci, w któ rych lu dzie si´ re ali zu jà. Spo łecz no Êci te
jed nak nie mo gà speł niaç swo jej ro li bez swo bo dy po zo sta wio nej przez
rzà dy paƒstw.

Efek tyw ne spo łecz no Êci ba zu jà na za ufa niu, dla te go chrze Êci jaƒ stwo
pod kre Êla, ˝e za ufa nie po win no byç roz sze rzo ne po za gra ni ce do mu ro -
dzin ne go. Choç nie raz jest to trud ne, gwa ran tu je suk ces roz wo ju.

Jed nà z kon se kwen cji wi zji chrze Êci jaƒ stwa jest, ˝e ca łe ˝y cie go spo -
dar cze, włà cza jàc pro ces glo ba li za cji, ni gdy nie b´ dzie po strze ga ne ja ko
au to no micz ne. Bio ràc pod uwa g´, ˝e Êwiat Bo ̋ y jest zbu do wa ny na mo -
ral nym po rzàd ku, ta kie go sa me go po rzàd ku do ma ga si´ chrze Êci jaƒ stwo
od ˝y cia go spo dar cze go i glo ba li za cji. Za tem wszyst kie kwe stie pod no -
szo ne przy oka zji dys ku sji na te mat glo ba li za cji, ta kie jak pla ga ubó stwa,
uczci woÊç struk tur han dlo wych, zna cze nie spra wie dli wo Êci go spo dar -
czej, de gra da cji Êro do wi ska, dzia łal no Êci Mi´ dzy na ro do we go Fun du szu
Wa lu to we go, Ban ku Âwia to we go, Mi´ dzy na ro do wej Or ga ni za cji Han dlu
czy wresz cie re gu ły funk cjo no wa nia przed si´ biorstw mi´ dzy na ro do wych,
po win ny od no siç si´ do norm mo ral nych, któ re sà cz´Êcià Êwia ta, ja ki
stwo rzyły za sa dy wia ry.12
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W prze ci wieƒ stwie do te go go spo dar ka Êwia ta jest li be ral na i au to -
no micz na. Bie rze pod uwa g´ współ czyn ni ki kon ku ren cyj no Êci, mak sy -
ma li za cj´ zy sków osób, któ re sà na ryn ku na byw ca mi lub sprze daw ca -
mi i ma jà pra wo po dej mo waç de cy zje zu peł nie nie za le˝ nie od za sad
mo ral nych. Ce lem go spo dar ki ryn ko wej jest do ko ny wa nie wy bo rów, któ -
re umo˝ li wià efek tyw ne wy ko rzy sta nie ryn ku i po mno ̋ e nie bo gac twa.
W rze czy wi sto Êci suk ces go spo dar ki ryn ko wej ba zu je na zmia nie po glà -
dów, ja ka mia ła miej sce, kie dy po rzu co no my Êli Êre dnio wie cza, a przy -
j´ to po oÊwie ce nio wy wi ze ru nek Êwia ta.

Jed nà z naj bar dziej zna nych teo rii, któ ra ja sno opi su je współ cze sny
ob raz go spo dar ki Êwia to wej, jest pra ca F.A.Hay eka. Pod kre Êla on, ˝e roz -
wój go spo dar ki ka pi ta li stycz nej miał miej sce nie tyl ko za spra wà zmian
go spo dar czych, ale rów nie˝ zmian w sys te mie i in sty tu cjach mo ral nych.
Wi´ cej, do ko na ło si´ to bez ˝ad ne go od gór ne go pla nu, na ka zu czy si ły,
któ ra by owe zmia ny wy wo ła ła, a pro ces to czy si´ wła snym bie giem, bez
okre Êlo ne go koƒ ca.

We dług tej teo rii glo ba li za cja jest tak ̋ e na tu ral nym i spon ta nicz nym
pro ce sem i nie wy ka zu je za le˝ no Êci od mo ral no Êci. Naj le piej je Êli jest
po zo sta wio na sa ma so bie, z da la od wpły wów rzà dów i in sty tu cji mi´ -
dzy na ro do wych. Nie ma po trze by, aby by ła w ja ki kol wiek spo sób kon tro -
lo wa na.13

Paƒ stwa i Ko Êciół po win ny trzy maç si´ z da la od ˝y cia go spo dar cze -
go i po zwo liç „nie wi dzial nej r´ ce” alo ko waç za so by tak, by mak sy ma li -
zo wa ne by ły glo bal ne ko rzy Êci. Fakt, ˝e w nie któ rych bied niej szych paƒ -
stwach le gal ne, Êro do wi sko we i bez pie czeƒstwa stan dar dy po zo stajà
nie do fi nan so wa ne i za gra˝ajà ochro nie Êro do wi ska. Nakłady na eko lo -
gi´ sà sto sun ko wo ni skie i po win no si´ tam roz wa˝yç wspar cie ze stro -
ny rzàdów, ale nie ze stro ny in sty tu cji mi´dzy na ro do wych czy glo bal nych
kor po ra cji. Gdy by kor po ra cje roz pocz´ły in ge rencj´ w pra wo, glo balnà
kon ku rencj´ itp., czy li zacz´ły wtràcaç si´ w pro ces glo ba li za cji,
nało˝yłyby sa me so bie ogra ni cze nia w po sta ci okre Êle nia mak sy mal ne -
go do pusz czal ne go za trud nie nia czy au dy tu so cjal ne go w fir mach
i byłoby to zu peł nie nie zgod ne z ich na tu rà.

Hay ek ma ra cj´, pod kre Êla jàc zło ̋ o noÊç pro ce su roz wo ju go spo dar -
cze go i wska zu jàc kon se kwen cje dla ludz ko Êci nie za mie rzo nych wpły -
wów po li ty ki na sfe r´ eko no mii. Je go pod sta wo wa teo ria, mó wià ca o tym,
˝e go spo dar ka ryn ko wa mu si byç au to no micz na, to nie la da wy zwa nie
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dla chrze Êci jan. W ro zu mie niu ich re li gii po win na zo staç cał ko wi cie od -
rzu co na.14

Teo ria Hay eka jest jed nak pod da wa na kry ty ce. Gdy by glo bal ny ka pi -
ta lizm po dà ̋ ał zgod nie z jej za ło ̋ e nia mi, cier piał by na trzy sła bo Êci:

• nie by ło by ˝ad nych ze wn´trz nych ram, któ re okre Êla ły by, co jest
do bre, a co złe, spra wie dli we i nie spra wie dli we oraz mo ral ne i nie -
mo ral ne, któ re by ły by pod sta wà wy da wa nia wszel kich osà dów,

• nie byłoby ide al nych gwa ran cji, ̋ e bez in we sty cji glo ba li za cja byłaby
pro ce sem do bro czyn nym,

• nie byłoby ˝ad ne go za pew nie nia, ˝e w społeczeƒstwie po zo sta wio -
nym sa me mu so bie mo gli by Êmy li czyç na roz wój mo ral no Êci i war -
to Êci mo ral nych, któ re od działywałyby na go spo dark´.

We dług chrze Êci jan glo bal ny ka pi ta lizm wy ma ga ce lu nad rz´d ne go,
któ ry b´ dzie mo ty wa to rem roz wo ju glo ba li za cji. Wie rzà, ˝e to wła Ênie
chrze Êci jaƒ stwo mo ̋ e ów cel za pew niç.

Spo glà da jàc z per spek ty wy, mo˝ na do strzec, ̋ e wi zja chrze Êci jaƒ skiej
przy szło Êci glo ba li za cji, choç mo ̋ e nie w peł ni re al na, jest bli˝sza teo rii
Hay eka, któ ra una ocz nia, ˝e bez wia ry glo ba li za cja sta nie si´ bez dusz -
nym pro ce sem, któ ry z cza sem mo˝e przy no siç wi´cej złego ni˝ do bre -
go. F.A. Hay ek traf nie wska zał ogromnà rol´, jakà mo˝e spełniç i w dzi -
siej szych cza sach chrze Êci jaƒstwo w glo ba li za cji Êwia ta.

Z per spek ty wy chrze Êci jaƒstwa glo bal na go spo dar ka ryn ko wa po win -
na po ma gaç tym, któ rzy te go po trze bujà, w imi´ ludz kiej god no Êci, wol -
no Êci oso bi stej i spra wie dli wo Êci społecz nej. Jest to wy ko rzy sty wa ne do
eli mi na cji pro tek cjo ni zmu w obec nym kry zy sie fi nan so wym przez li be -
ra li zacj´ ryn ków w kra jach roz wi jajàcych si´ i wpływ na otwie ra nie si´
go spo da rek na han del i in we sty cje, spo wo du je wzrost go spo dar czy i zre -
du ku je ubó stwo. Ni˝ sze ba rie ry han dlo we po wo du jà zwi´k sza nie si´ kon -
ku ren cyj no Êci, ob ni ̋ a jà ce ny dla kon su men tów i umo˝ li wia jà bar dziej
efek tyw ne wy ko rzy sta nie za so bów. Zwi´k szo ne in we sty cje za gra nicz ne
przy no szà do st´p do tech no lo gii, lep szych sys te mów za rzà dza nia i no -
wych ryn ków. Kra je, któ re otwo rzy ły si´ na glo ba li za cj´, sà w sta nie re -
gu lo waç swo je ryn ki pra cy i ka pi ta łu, re for mo waç sys te my kon tro li przed -
si´ biorstw oraz ich sys te my pra wa i ksi´ go woÊç.15

Glo bal ny ka pi ta lizm do pro wa dza do wzro stu bo gac twa i re duk cji ubó -
stwa w kra jach roz wi ja jà cych si´, je Êli sà przy go to wa ne na li be ra li za cj´
i do ko rzy sta nia z glo ba li za cji. Jed nak z punk tu wi dze nia chrze Êci jaƒ -
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stwa po zo sta jà na dal trzy głów ne pro ble my: pla ga nie zmier nie ubo gich,
któ rych pro ces glo ba li za cji do ty ka w nie wiel kim stop niu, nie spra wie dli -
woÊç za sad han dlu Êwia to we go oraz wpływ glo bal nych re guł han dlu i mi´ -
dzy na ro do wych kor po ra cji na zrów no wa ̋ o ny roz wój.16

Pod sta wo wy dla chrze Êci jaƒ stwa jest fakt, ̋ e Bóg bi blij ny jest Bo giem
bied nych. Ja ka wi´c po win na byç od po wiedê chrze Êci jan na ubó stwo?
Po pierw sze, glo bal ny ka pi ta lizm po wi nien byç wspie ra ny przez rzà dy
kra jów roz wi ja jà cych si´, któ re mu szà dà ̋ yç do pry wa ty za cji przed si´ -
biorstw, otwie raç swe go spo dar ki na han del i in we sty cje i po zwo liç, by
wzra stał ry nek kon ku ren cji. Glo bal ne ubó stwo nie zo sta nie za ̋ e gna ne
bez udzia łu go spo dar ki ryn ko wej i za an ga ̋ o wa nia pry wat ne go ka pi ta łu.
Wià ̋ e si´ ono rów nie˝ z re dy stry bu cjà Êrod ków i otwie ra niem go spo da -
rek na glo ba li za cj´.

Wy mie nio ne ar gu men ty nie za prze czal nie pod kre Êlajà wpływ
ukształto wa nej ju˝ glo ba li za cji, ale rów nie˝ dalszà współprac´ w wie lu
ob sza rach po kry zy sie fi nan so wym na przełomie XX i XXI w.

Na le ̋ y wy ró˝ niç kil ka punk tów, na któ rych trze ba sku piç uwa g´.
Po pierw sze, aspekt mo ral ny pro ce su glo ba li za cji. Chrze Êci jaƒ stwo pod -

kre Êla pra wo do wła sno Êci i wol no Êci biz ne su. Glo ba li za cja two rzy pod sta -
wy dla in no wa cji i kre atyw no Êci, przez in we sty cje za gra nicz ne i roz wój
han dlu wpły wa na re duk cj´ ubó stwa w kra jach roz wi ja jà cych si´. Nie za -
prze czal nie nie by ła by mo˝ li wa ta ka re duk cja ubó stwa bez udzia łu sek to -
ra pry wat ne go. Ape lem chrze Êci jaƒ stwa wo bec glo ba li za cji jest, aby w pa -
rze ze wzro stem bo gac twa szło zwi´k sze nie je go re dy stry bu cji.

Po dru gie, chrze Êci jaƒ stwo pod kre Êla ko niecz noÊç ist nie nia ram mo -
ral nych i praw nych, któ re re gu lo wa ły by glo ba li za cj´ w ce lu za pew nie -
nia spra wie dli wo Êci, uczci wo Êci i god no Êci jej kon se kwen cji. Ta kie ra -
my, przy naj mniej mo ral ne, sta ra si´ stwo rzyç przez bu do wa nie hie rar chii
war to Êci u swo ich wier nych.

Po trze cie, ser cem glo bal nej go spo dar ki i pro ce su glo ba li za cji sà trans -
na ro do we kor po ra cje, któ re przez swo jà dzia łal noÊç i pra cu jà cych w nich
lu dzi da jà wy raz pew nym war to Êciom mo ral nym. Po win no si´ za ch´ caç
je, by nie bu rzy ły ory gi nal no Êci te re nów, na któ rych dzia ła jà, by nie wal -
czy ły z kul tu rà re gio nal nà, tyl ko sta ra ły si´ do niej do sto so waç i wspie -
raç jà.

Po czwar te, glo bal ny ka pi ta lizm po trze bu je glo bal ne go nad zo ru, ale
nie glo bal ne go rzà du. Mu si byç za rzà dza ny. Istot nà ro l´ do ode gra nia
ma jà in sty tu cje mi´ dzy na ro do we, ta kie jak Bank Âwia to wy, Âwia to wa Or -
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ga ni za cja Han dlu. Wa˝ ne, aby dzia ła ły uczci wie i nio sły po moc naj bar -
dziej po trze bu jà cym.17

Po pià te, glo bal na go spo dar ka ryn ko wa ma swo je ogra ni cze nia. Po -
dà ̋ a jàc za na ukà Ko Êcio ła, chrze Êci ja nie b´ dà si´ w spe cjal ny spo sób
od no si li do bied nych, głod nych i po rzu co nych. W glo ba li za cji upa tru jà
na rz´ dzia po pra wy lo su naj bar dziej po trze bu jà cych. Na glo ba li za cji sko -
rzy sta ły rów nie˝ mi´ dzy na ro do we in sty tu cje cha ry ta tyw ne two rzo ne
przez Ko Êciół chrze Êci jan na ca łym Êwie cie. Glo ba li za cja po zwo li ła im
na do tar cie do naj bar dziej po trze bu jà cych.

W pod su mo wa niu war to przy to czyç po glà dy pa pie ̋ a Ja na Paw ła II, któ -
ry ja ko du cho wy przy wód ca Êwia ta nie po t´ piał glo ba li za cji.18 Uwa ̋ ał, ˝e
re li gia nie sta no wi prze szko dy w urze czy wist nia niu wol no Êci na Êwie cie,
ale wr´cz prze ciw nie – jest jej istot nym czyn ni kiem. Pro blem z glo ba li za -
cjà w jej obec nym kształ cie wià ̋ e si´ z ten den cjà do po pie ra nia se ku la ry -
za cji wÊród lu dzi i spo łe czeƒstw, któ re nie sà zse ku la ry zo wa ne i nie chcà
byç. Zgod nie ze słowa mi Ja na Pawła II wy wołuje to skut ki w lo kal nych
społecz no Êciach w po sta ci od rzu ce nia norm społecz nych oraz „punk tów
od nie sie nia w kul tu rze, któ re wska zy wałyby kie ru nek w ˝yciu”.19 Nie mo˝ -
na tych kon se kwen cji glo ba li za cji trak to waç z lek ce wa ̋ e niem ja ko ce ny,
któ rà trze ba za pła ciç za obiet ni c´ uczy nie nia ja kie goÊ kra ju bo gat szym.

Glo ba li za cja spra wia, ̋ e zmia ny sà nie do unik ni´ cia, je Êli jed nak ma
byç ona si łà po zy tyw nà i wno siç wkład w roz prze strze nia nie wol no Êci
po li tycz nej i eko no micz nej, mu si re spek to waç, a nie pod wa ̋ aç naj istot -
niej sze punk ty od nie sie nia lo kal nych spo łecz no Êci. Ze stro ny Za cho du
wy ma ga to po rzu ce nia ilu zji, ˝e jest tyl ko je den spo sób by cia no wo cze -
snym, je den spo sób by cia de mo kra tycz nym, je den spo sób bu do wa nia go -
spo dar ki i za rzà dza nia nià.

Jak po wie dział Vac lav Ha vel: „˚y je my dziÊ w jed nej cy wi li za cji glo -
bal nej”, któ ra sta no wi „tyl ko cien kà war stew k´ po kry wa jà cà ca łà ró˝ -
no rod noÊç kul tur, lu dów, Êwia tów, re li gii, tra dy cji hi sto rycz nych i po -
staw ukształ to wa nych przez hi sto ri´. Wszyst ko to w pew nym sen sie
znaj du je si´ pod spodem”.20
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Brak re spek tu dla od mien no Êci tych kul tur i re li gii mo ̋ e do pro wa -
dziç do kon flik tów na ska l´ Êwia to wà, cze go przy kła dem sà atak na World
Tra de Cen ter i sy tu acja w Ira ku.

Chrze Êci jaƒ stwo rów nie˝ do ko na ło me ta mor fo zy po glà dów i zmie ni -
ło swój wi ze ru nek, głów nie za przy czy nà dzia łaƒ pa pie ̋ a Ja na Paw ła II.
To on, Êwia dom za gro ̋ eƒ, ja kie nie sie za so bà brak to le ran cji re li gij nej,
roz po czàł dia log mi´ dzy re li gia mi. Wy zna czył dzi´ ki te mu Êcie˝ k´ roz -
wo ju dla wszyst kich chrze Êci jan na przy szłe la ta, dał przy kład, jak uczy -
niç glo ba li za cj´ do brà i jak nie do pu Êciç do jej ne ga tyw nych wpły wów.21

2.2. Is lam a glo ba li za cja

Ja ko ˝e współ cze sny Êwiat jest zlep kiem ró˝ nych cy wi li za cji, cy wi li -
za cji opar tych na re li giach, dru gà po chrze Êci jaƒ stwie naj sze rzej wy zna -
wa nà re li già na Êwie cie jest is lam.22 Na le ̋ y wi´c przyj rzeç si´ bli ̋ ej spoj -
rze niu is la mu na eko no mi´ i glo ba li za cj´ oraz je go za pa try wa niom na
per spek ty wy glo ba li za cji Êwia ta.

Is lam wy zna je, ̋ e ̋ y cie jest jed nà zin te gro wa nà ca ło Êcià. Ludz ka kul -
tu ra i ca ły spo łecz ny po rzà dek to ogra ni czo na jed nost ka. ˚y cie go spo -
dar cze i sys tem alo ka cji nie mo gà byç roz dzie lo ne. Spe cja li za cja i po -
dział pra cy sà wa˝ ne, ale wszyst kie ele men ty mu szà byç współ za le˝ ne
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w wi´k szym wy mia rze. Eko no micz ne po dej Êcie jest za ko rze nio ne w wie -
rze, po glà dzie na Êwiat oraz w mo ral nych i kul tu ro wych prze ko na niach
lu dzi. Tyl ko ca ło Êcio we i zin te gro wa ne po dej Êcie do wszyst kich aspek -
tów ludz kie go ˝y cia war te jest pie l´ gno wa nia.

Is lam ski po glàd na Êwiat ba zu je na jed no Êci Bo ga oraz na wie rze w ˝y -
cie po Êmier ci, któ re jest nie ja ko kon ty nu acjà ˝y cia przed Êmier cià. Po -
zy cja m´˝ czy zny i ko bie ty na Êwie cie jest Êci Êle usta lo na przez Bo ga. On
jest usta no wio ny ja ko je dy ny, któ ry mo ̋ e wska zy waç kie ru nek i ogra ni -
czaç upraw nie nia, on pro mu je to, co do bre, a za bra nia te go, co złe.

Is lam stwo rzył uni ka to wy pro gram zmian spo łecz nych i re ge ne ra cji
ludz kich spo łe czeƒstw. Me to do lo gia owe go pro gra mu ró˝ ni si´ od głów -
nych eko no micz nych i po li tycz nych ide olo gii po oÊwie ce nio wej Eu ro py.
Mó wi, ˝e ra dy kal na trans for ma cja ludz ko Êci mo ̋ e byç wy wo ła na zmia -
nà Êro do wi ska i in sty tu cji spo łecz nych. Dla te go za wsze kła dzio no na cisk
na ze wn´trz nà re struk tu ry za cj´.23

Bł´ dem i przy czy nà upad ku tej me to dy jest igno ran cja po je dyn czych
osób, ich wia ry, uczuç, mo ty wów i war to Êci. Po mi ja ona po trze b´ zmian
w m´˝ czy znach i ko bie tach sa mych w so bie, kon cen tru je si´ na zmia -
nach ze wn´trz nych – w ska li Êwia ta.

Owa to tal na zmia na mu si si´ jed nak za czàç w ser cach i du szach ludz -
kich – od zmia ny po strze ga nia rze czy wi sto Êci oraz wła sne go miej sca i ce -
lu w ˝y ciu.

Is lam skie po dej Êcie do zmian spo łecz nych, ja kie nie sie ze so bà glo -
ba li za cja, ma na st´ pu jà ce za ło ̋ e nia:24

• zmia ny te po win ny wy ni kaç je dy nie z bie gu wy da rzeƒ hi sto rycz -
nych,

• muszà byç efek tem mo ty wa cji, pla no wa nia z udziałem wy siłku in -
dy wi du al nych osób,

• po win na im to wa rzy szyç Êwia do moÊç dà ̋ e nia do ide ału,
• lu dzie sà mo ty wa to ra mi zmian oraz nad zo rujàcy mi wszel kie in ne

siły, i to od nich za le˝y, w ja kim kie run ku pójdà zmia ny,
• ko niecz ne sà zmia ny nie tyl ko w Êro do wi sku, ale rów nie˝ w ser -

cach i du szach lu dzi – ich mo ty wa cji i po dej Êcia do wszyst kie go,
co ich ota cza i przy czy nia si´ do re ali za cji ce lów.

˚y cie jest sie cià re la cji. Zmia na za wsze ozna cza za mie sza nie na któ -
rejÊ z li nii re la cyj nych. Is lam wy zna je, ˝e na le ̋ y dà ̋ yç do uni ka nia ta -
kie go za mie sza nia, a przy naj mniej je go mi ni ma li zo wa nia przez do bre
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przy go to wa nie si´ do zmian. Ka˝ da zmia na po win na si´ wià zaç z osià -
gni´ ciem wy˝ sze go stop nia za awan so wa nia. In no wa cja i in te gra cja sà
wi´c mi le wi dzia ne, ale mu szà Êci Êle od po wia daç is lam skie mu wi ze run -
ko wi.

Za in te re so wa nie wła snà oso bà jest na tu ral nà si łà mo ty wa cyj nà czło -
wie ka. Jed nak mu si byç po wià za ne z ogól nà kon cep cjà do bra i spra wie -
dli wo Êci. Na gro da za wy siłek i cier pie nie za bł´dy sta nowà naj lep sze ra -
my dla porzàdku społecz ne go. Is lam two rzy ta kie ra my mo ral ne. Ogłasza,
co jest do bre z mo ral ne go, du cho we go i społecz ne go punk tu wi dze nia.
Za le ca za in te re so wa nie in ny mi i po moc w po trze bie. Za na tu ral ne uzna -
je pra wo pry wat nej własno Êci i pro wa dze nia wła sne go biz ne su. Jed nak
za sa dy ich funk cjo no wa nia prze pusz czo ne sà przez mo ral ne fil try. Po -
wie rze nie wła sno Êci czy biz ne su czło wie ko wi jest for mà za ufa nia mu i na -
rz´ dziem wy peł nia nia mo ral nych ce lów.25

Wy si łek eko no micz ny do ko nu je si´ przez pro ces ko ope ra cji i kon ku -
ren cj´. Me cha nizm ryn ko wy jest na tu ral nym na st´p stwem pry wat nej
wła sno Êci, wol no Êci przed si´ bior czej i mo ty wa cji do osià ga nia zy sku. Du -
cho we przy wódz two i wy da rze nia hi sto rycz ne spra wi ły, ˝e han del, pro -
mo cja pro duk cji, wy mia na dóbr i usług, me cha ni zmy ochron ne ryn ku
i praw ne ra my kon trak tów sà fi la ra mi is lam skiej eko no mii. Wy si łek, in -
no wa cja, kre atyw noÊç, po dział pra cy, tech no lo gia i umie j´t no Êci roz wo -
ju sà uwy pu kla ne przez wszyst kich my Êli cie li mu zuł maƒ skich wraz z ko -
ope ra cjà, spra wie dli wo Êcià, do bro czyn no Êcià i so li dar no Êcià.

Is lam bar dzo wy raê nie pod kre Êla ko niecz noÊç wy mia ny mi´ dzy paƒ -
stwa mi. Ju˝ trzy wie ki przed Ada mem Smi tem Ibn Khal dun wska zy wał
wa˝ nà ro l´ spe cja li za cji i wy mia ny: „Oczy wi ste jest, ˝e ˝ad na jed nost ka
ludz ka nie jest w sta nie sa ma za spo ko iç swo ich wszyst kich eko no micz -
nych po trzeb. Mu si dla ich za spo ko je nia współ dzia łaç z in ny mi”.

Fakt, ˝e is lam uzna je me cha nizm ryn ko wy za pod sta w´ go spo dar ki.
Ale wy ma ga tak ̋ e, aby dzia ła nia in sty tu cji w ra mach te go me cha ni zmu
nie do pro wa dza ły do wy˝ szo Êci ryn ku i aby in te res pry wat ny i dà ̋ e nie
do zy sku nie stwo rzy ły sy tu acji, któ ra b´ dzie spo łecz nie i mo ral nie nie
do za ak cep to wa nia. Stàd te˝ w is la mie ma jà miej sce pew ne okre Êlo ne
dzia ła nia, wy st´ pu je mo ral ny filtr na po zio mie ludz kiej mo ty wa cji, któ -
ry okre Êla ak cep to wal ne za cho wa nia oraz sank cje spo łecz ne.

Ro dzi na jest po strze ga na ja ko pod sta wo wa jed nost ka sys te mu so li -
dar no Êci i bez pie czeƒ stwa. Rzàd ma obo wià zek wska zaç mo ral ne, spo -
łecz ne i praw ne nor my, nie za wod ny sys tem bez pie czeƒ stwa, a je Êli ry -
nek sam so bie nie ra dzi –mo ni to ro waç, nad zo ro waç i re gu lo waç je go
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funk cjo no wa nie tak, aby ka˝ dy, nie za le˝ nie od ra sy, re li gii, płci czy wie -
ku, mógł uczest ni czyç w dy na micz nym ˝y ciu go spo dar czym.

In te gral nà cz´ Êcià go spo dar ki i jej funk cjo no wa nia jest sieç do bro -
czyn nych or ga ni za cji, któ ra wspie ra dzia ła nia ryn ku.

Bar dzo istot nym ele men tem w na uce is la mu jest Êro do wi sko i je go
ochro na. Wy ra ̋ a on swo je gł´ bo kie za in te re so wa nie pro ble ma mi od pa -
dów, uty li za cji i eks plo ata cji za so bów nie od na wial nych.

Is lam za bra nia jed nak otrzy my wa nia pew nych przy cho dów. Naj wa˝ -
niej szy jest za kaz po bie ra nia pro cen tu. In ne od no szà si´ do ha zar du,
spe ku la cji i wy łu dza nia. Na le ̋ y jed nak pod kre Êliç, ˝e za kaz po bie ra nia
pro cen tu nie ozna cza, ˝e is lam nie ze zwa la na uzy ski wa nie przy cho dów
z ka pi ta łu. Wr´cz prze ciw nie, uzna je ˝e ka pi tał pro duk tyw nie za rzà dza -
ny jest upraw nio ny do osià ga nia zy sku. Sprze ci wia si´ na to miast usta -
lo ne mu z gó ry, sta łe mu do cho do wi. Za miast sta łe go przy cho du mo˝ na
wi´c ocze ki waç zmien ne go zy sku ba zu jà ce go na zwro cie z in we sty cji.

Go spo dar ka zbu do wa na na ba zie za sad is la mu b´ dzie bar dziej zo -
rien to wa na na ak ty wach, za po mo cà któ rych wy twa rza ne sà zy ski ni˝
na przy cho dach z wir tu al nych ope ra cji. Ta ka go spo dar ka wy da je si´ byç
bar dziej sta bil na i na sta wio na na praw dzi wy wzrost.26

Po zo sta je jed nak py ta nie, jak wpa so waç owà wi zj´ jed nej cy wi li za cji
do ty czà cej go spo dar ki w kształt go spo dar ki Êwia to wej. Z jed nej stro ny
na le ̋ y ak cep to waç kul tu ro we, w tym re li gij ne, zró˝ ni co wa nie po glà dów
na te mat glo bal nej go spo dar ki, z dru giej zaÊ po zo sta je py ta nie, jak do -
sto so waç te ra dy kal ne po glà dy do ca ło kształ tu glo ba li za cji i co zro biç w sy -
tu acji, gdy jed na cy wi li za cja chce, wr´cz ma obo wià zek, na rzu ciç swój
punkt wi dze nia ca łe mu Êwia tu. To bar dzo do bry przy kład ogrom ne go zna -
cze nia, ja kie ma re li gia w kształ to wa niu przy szło Êci go spo dar ki glo bal -
nej, jej wpły wu na glo ba li za cj´ i sto sun ku do niej. Is lam ja ko ta ki nie ma
za sad ni czo nic prze ciw ko glo ba li za cji. Wy zna je, ˝e współ cze sne zmia ny
prze kształ ca jà ce ca ły Êwiat w glo bal nà wio sk´ stwa rza jà nie ogra ni czo ne
mo˝ li wo Êci, pod wa run kiem ˝e b´ dà to zmia ny opar te na spra wie dli wo -
Êci, ta kie, ja kie sam dyk tu je. Nie ak cep tu je on bo wiem sy tu acji, by któ -
ra kol wiek in na cy wi li za cja, w szcze gól no Êci opar ta na re li gii, zo sta ła po -
sta wio na wy ̋ ej ni˝ mu zuł maƒ ska. Ma ło te go, is lam uzna je za złe to, co
nie na le ̋ y do je go Êwia ta. Ta ka wi zja po rzàd ku Êwia to we go sta ła si´ przy -
czy nà współ cze sne go kon flik tu mi´ dzy cy wi li za cjà Za cho du a mu zuł maƒ -
skà.27
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Glo bal na go spo dar ka jest rze czy wi sta tyl ko w sen sie glo ba li zmu osià -
gni´ te go przez eu ro pej sko -ame ry kaƒ ski ka pi ta lizm. Jed nak in ne cy wi li -
za cje ma jà rów nie˝ swo je wi zje glo bal nej go spo dar ki i nie jest re al ne, by
wszyst kie paƒ stwa Êwia ta chcia ły bier nie skryç si´ pod pa ra so lem wi zji
Za cho du. Nie mal za pew ne uznaç mo˝ na, ˝e na wet w ra mach cy wi li -
za cji Za cho du co naj mniej kil ka paƒstw eu ro pej skich nie by ło by szcz´ -
Êli wych z wpro wa dze nia ame ry kaƒ skie go sys te mu ka pi ta li stycz ne go.

Ja po nia rów nie˝ po zo sta je uni kal nym przy pad kiem. Kra je Wscho du
two rzà swój obóz, ale i swo jà wi zj´ Êwia to we go ła du.

Ogól ny ob raz jest wi´c za ma za ny i my là cy. Glo bal na go spo dar ka i spo -
łe czeƒ stwa sà zbyt ma ło ho mo ge nicz ne, aby za ak cep to waç je den wspól -
ny mo del. Rze czy wi stoÊç mo ral nej, spo łecz nej, kul tu ro wej i po li tycz nej
od r´b no Êci ró˝ nych re gio nów Êwia ta, w szcze gól no Êci nie za chod nich, na -
ka zu je nam po szu ki waç ra czej wi zji Êwia ta plu ra li stycz ne go, spo łe czeƒ -
stwa otwar te go na wy mia n´ po glà dów, tech no lo gii, dóbr, usług, fi nan -
sów oraz lu dzi. W wi zji tej istot nà ro l´ mu szà od gry waç ko rzy Êci
po szcze gól nych grup i in sty tu cji. Nie mo ̋ e byç ona w ˝a den spo sób do -
mi nu jà ca czy wład cza, gdy˝ b´ dzie to wy wo ły wa ło ta kie star cia jak na
gra ni cy cy wi li za cji za chod niej i mu zuł maƒ skiej.

Mo˝ na rów nie˝ wàt piç, ˝e mu zuł ma nie kie dy kol wiek uzna li by w peł -
ni wy˝ szoÊç glo bal ne go ka pi ta li zmu.

Glo bal ny ka pi ta lizm nie jest czy sto uni wer sal nym sys te mem go spo -
dar czym. Za wie ra spo rà cz´Êç hi sto rycz nych i kul tu ro wych wpły wów, któ -
re sà przy czy nà kon flik tów, po nie wa˝ kul tu ry nie za chod nie nie sà skłon -
ne do przy j´ cia ob cej kul tu ry wraz z glo ba li za cjà. Po wo du je to pew nà
de sta bi li za cj´. Is lam nie od rzu ca glo ba li za cji, ale nie ak cep tu je cz´ Êci jej
aspek tów. Mu zuł ma nie sà zwo len ni ka mi kon cep cji nie za le˝ no Êci Wscho -
du i Za cho du. Dia log, wspól ne ini cja ty wy go spo dar cze, roz wój han dlu
i prze miesz cza nie si´ po glà dów, dóbr i lu dzi sà uzna wa ne za ba z´ przy -
szłej współ pra cy. Jed nak jak Ibn Khal dun pod su mo wał ocze ki wa nia mu -
zuł ma nów, bez spra wie dli wo Êci i usta no wio nej in fra struk tu ry po li tycz nej
i w za kre sie za rzà dza nia, któ re za pro wa dzi ły by po rzà dek w re la cjach mi´ -
dzy paƒ stwa mi, go spo dar ka mi, nie b´ dzie po ko ju, roz wo ju i współ pra cy
glo bal ne go spo łe czeƒ stwa, a je go wi zja po zo sta nie ma rze niem.28

2.3. Ju da izm a glo ba li za cja

Wy da rze nia z 11 wrze Ênia 2002 r. – naj bar dziej zna mien ne dla okre -
su prze ło mu wie ków, prze po jo ne by ły sym bo li zmem. Dwa sym bo le po -
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t´ gi glo bal ne go ka pi ta li zmu – sa mo lo ty od rzu to we i bliê nia cze wie ̋ e
Âwia to we go Cen trum Han dlu w No wym Jor ku, sta ły si´ na rz´ dzia mi
znisz cze nia. Pra cow ni cy biu ro wi wy ko nu jà cy swo je co dzien ne za da nia
sta li si´ ofia ra mi kon flik tu, któ re go epi cen trum po ło ̋ o ne by ło ty sià ce ki -
lo me trów stam tàd, kon flik tu, z ist nie nia któ re go wie lu z nich nie zda -
wa ło so bie spra wy. Ów akt ter ro ry zmu zo stał za pla no wa ny za po mo cà
In ter ne tu i te le fo nii ko mór ko wej, z wy ko rzy sta niem glo bal nych me diów.29

Ter ro ry Êci mo gli byç mo ty wo wa ni od wiecz ny mi ide ami re li gij ny mi, ale
u˝y li me tod na szych cza sów. Nic le piej nie mo gło zo bra zo waç zło ̋ o no -
Êci współ cze snych za le˝ no Êci.30 Âwiat glo bal ny to Êwiat wy god niej szy, ale
i mniej bez piecz ny. Glo ba li za cja, two rzàc w do brej wie rze no wo cze sne
tech ni ki i roz po wszech nia jàc je na ca łej ku li ziem skiej, roz prze strze nia
rów nie˝ na rz´ dzia, któ re mo gà byç wy ko rzy sta ne prze ciw ko niej.

Mà droÊç Êwia to wych re li gii dla jed nych jest nie wa˝ na, dla in nych nie -
bez piecz na dla Êwia ta, któ rym rzà dzà si ły go spo dar cze.

Ju da izm31 opie ra si´ na fun da men tal nej wier no Êci Bo gu i pra wo Êci
w po st´ po wa niu wo bec bliê nich. Psalm 15. za wie ra wy tycz ne co do wła -
Êci we go współ ̋ y cia eko no micz ne go: „Kto b´ dzie prze by wał w Twym
przy byt ku, Pa nie, kto za miesz ka na Two jej Êwi´ tej gó rze? Ten, któ ry po -
st´ pu je bez ska zy, dzia ła spra wie dli wie, a mó wi praw d´ w swo im ser -
cu I nie rzu ca oszczerstw swym j´ zy kiem; ten zło czyƒ c´ uwa ̋ a za god -
ne go wzgar dy, a sza nu je te go, kto si´ boi Pa na; ten, kto do trzy ma, choç
przy siàgł ze swo im uszczerb kiem; ten, kto nie da je swo ich pie ni´ dzy na
li chw´ i nie da si´ prze ku piç prze ciw nie win ne mu”. Lu dzie otrzy ma li
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Zie mi´ od Bo ga do dys po zy cji, by na niej miesz ka li wraz z ro dzi na mi.
Ju da izm uzna je tym sa mym wła snoÊç i uczci wà kon ku ren cj´. Na wet je -
Êli oko licz no Êci zmu szà ko goÊ do sprze da nia zie mi, to w ro ku ju bi le uszo -
wym, w ro ku 50., ma ona zo staç zwró co na pier wo rod ne mu wła Êci cie lo -
wi. Ozna cza to, ˝e go spo dar ka ogra ni czo na jest sys te mem spo łecz nym.
Pro rok Iza jasz kry ty ku je bez wzgl´d nà kon ku ren cj´ i spe ku la cje grun ta -
mi ja ko sprzecz ne z Du chem Bo ̋ ym: „Bia da tym, któ rzy przy da jà dom
do do mu, przy łà cza jà ro l´ do ro li, tak i˝ nie ma wol ne go miej sca; a wy
sa mi miesz ka cie w Êrod ku kra ju”.

Ra bi ni za war li w Tal mu dzie szcze gó ło we nor my spra wie dli we go po -
st´ po wa nia. Ca ły han del po wi nien byç prze nik ni´ ty du chem etycz nym.
Pra co daw ca po wi nien da waç od po wied nie wy na gro dze nie, a pra co bior -
ca Êwiad czyç pra c´ od po wied niej ja ko Êci. Sto sun ki mi´ dzy na byw ca mi
a sprze daw ca mi po win ny po zo staç uczci we w ka˝ dym wzgl´ dzie. Je ̋ e li
na byw ca nie po sia da Êrod ków na za kup lub nie za mie rza do ko ny waç za -
ku pu, nie po wi nien w ogó le zaj mo waç cza su sprze da jà ce mu. Za bro nio -
ne jest rów nie˝ wy ku py wa nie Êrod ków do ˝y cia, któ rych za pas jest ma -
ły, a to ozna cza po t´ pie nie dla wszel kich spe ku la cji do ty czà cych Êrod ków
do ˝y cia.32

Ben Na chman mó wi, ˝e zgod nie z ju da izmem czło wiek mu si zwra -
caç uwa g´ nie tyl ko na wła sne ko rzy Êci i prze strze ga nie pra wa, ale tak -
˝e na to, by swo im po st´ po wa niem chwa liç Bo ga. Na przy kład za kła da -
nie i dzia łal noÊç kar te li i mo no po li uwa ̋ a ne sà za szko dli we dla paƒ stwa
i sprzecz ne z ety kà ˝y dow skà. Ju da izm uzna je do bro czyn noÊç za obo -
wià zek, a w dzi siej szej do bie ma ona wy raz w ist nie niu paƒ stwo we go
sys te mu so cjal ne go oraz sys te mu gmin nych kuch ni i kas dla bied nych.

Tra dy cyj ny za kaz po bie ra nia pro cen tu zo stał „zre for mo wa ny” i ogra -
ni czo ny do za ka zu po bie ra nia pro cen tu li chwiar skie go. Ma to wpływ na
funk cjo no wa nie sys te mu ban ko we go. Je ̋ e li bank czer pie zy ski z pie ni´ -
dzy klien ta, ma obo wià zek wy pła caç mu cz´Êç zy sku. Do zwo lo ne jest
jed nak po bie ra nie przez lud noÊç kre dy tów w ban kach. Pro cent z udzia -
łu ka pi ta ło we go jest płyn nym do cho dem i jest rów nie˝ do zwo lo ny, co ma
zna cze nie przy za kła da niu spół ek go spo dar czych.

Ety ka ̋ y dow ska znaj du je od zwier cie dle nie we wszyst kich dzie dzi nach
˝y cia go spo dar cze go. Wpro wa dzo na jest na przy kład we wspól no tach rol -
ni czych, gdzie wszy scy pod po rzàd ko wu jà si´ de mo kra tycz nie wy bra ne -
mu kie row nic twu. Ta kie funk cjo no wa nie jest mo˝ li we je dy nie dzi´ ki
ogrom ne mu za an ga ̋ o wa niu wszyst kich człon ków. Mi mo ˝e nie wszy scy
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kie ru jà si´ mo ty wa mi re li gij ny mi, z re gu ły je ak cep tu jà i si´ im pod po -
rzàd ko wu jà.33

To, ˝e za sa dy ju da izmu ewo lu ujà i zmie nia jà si´, ma zna cze nie dla
glo ba li za cji. Ju da izm uznał pro ces glo ba li za cji Êwia ta za pierw sze roz -
wià za nie, któ re nie sto su je si ły i prze mo cy dla osià gni´ cia ce lu, któ re
ma po ko jo we i ko rzyst ne za ło ̋ e nia i ce le. Ko leb kà glo ba li za cji jest Za -
chód, nic za tem dziw ne go, ˝e je go wpływ naj wy raê niej mo˝ na do strzec
w tym pro ce sie. Z cza sem na po tkał wi´c ba rie ry w po sta ci in nych kul -
tur i in nych wy znaƒ re li gij nych. Ju da izm do ko nał wie lu ust´pstw w za -
kre sie swo jej po sta wy i war to Êcio wa nia. Nie mo˝ na jed nak ocze ki waç,
˝e zu peł nie po rzu ci swo je war to Êci dla nie sio nych przez glo ba li za cj´. Jed -
nym roz wià za niem, ja kie wier ni ˝y dow scy sà w sta nie przy jàç, jest ko -
eg zy sten cja wie lu kul tur w ra mach glo bal ne go Êwia ta.34

Ta ka po sta wa cy wi li za cji da ła rów nie˝ wie le do my Êle nia przy wód com
Za cho du. Po zwo li ła na spoj rze nie na pro ces glo ba li za cji z in nej per spek -
ty wy, wy raê nie pod kre Êli ła ko niecz noÊç wzi´ cia pod uwa g´ od r´b no Êci kul -
tu ro wej, w szcze gól no Êci re li gij nej, w rzeê bie niu przy szłe go kształ tu Êwia -
ta. Opi ni´ ame ry kaƒ skie go po li to lo ga S.P. Hun ting to na, któ ry na po czàt ku
lat 90. XX w. stwier dził, ˝e nie kon flik ty spo łecz ne, lecz kul tu ro we b´ dà
na na szej pla ne cie naj ostrzej sze i naj groê niej sze, po twier dza dzi siej sza
prak ty ka, któ rà nie wszy scy eko no mi Êci i po li ty cy w peł ni po pie ra jà.35

2.4. Re li gie Wscho du a glo ba li za cja

Na wst´ pie na le ̋ y pod kre Êliç, ̋ e nie ist nie je jed na re li gia, któ rej mo˝ -
na by by ło nadaç mia no re li gii Wscho du. Po łu dnio wa, cen tral na i za -
chod nia Azja to zle pek ró˝ nych kul tu ro wo tra dy cji, z któ rych wie le jest
po strze ga nych ja ko fi lo zo fia, a wie le ja ko re li gia.

Do tej po ry prak tycz nie ˝ad na z tych re li gii nie wy po wia da ła si´ gło -
Êno na te mat wy zwaƒ ka pi ta li zmu, a w szcze gól no Êci glo ba li za cji. Nie
mo˝ na jed nak po mi nàç ich zna cze nia w kształ to wa niu pro ce su glo ba li -
za cji, a ju˝ na pew no spo so bu, w ja ki od bie ra jà ów pro ces i ja kie wià ̋ à
z nim na dzie je. Zwró ciç uwa g´ na le ̋ y tak ̋ e na fakt, ˝e wie le z tych re -
li gii w swych na ukach usto sun ko wu je si´ do aspek tów ubó stwa, two rze -
nia bo gac twa i eko no micz nych. Z tych na uk mo˝ na wy cià gnàç pew ne
wnio ski dla pro ce su glo ba li za cji.
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33 Ibi dem, s. 16.
34 Ibi dem. 
35 Mi´ dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze, pra ca zbio ro wa, Wy˝ sza Szko ła Spo łecz -

no -Eko no micz na, War sza wa 2000, s. 450.



Tra dy cje pod le ga jà ce wpły wom In dii w po łu dnio wej Azji znacz nie si´
ró˝ nià od wy st´ pu jà cych we wschod niej Azji, kształ tu jà cych si´ pod wpły -
wem Chin. Ist nie je jed nak tra dy cja, któ ra zna la zła zwo len ni ków po obu
stro nach Hi ma la jów. Bud dy zm36 jest je dy nà in dyj skà re li già, któ ra roz -
po wszech ni ła si´ nie tyl ko w Azji Po łu dnio wej i Po łu dnio wo -Wschod niej,
ale tak ̋ e w Cen tral nej i Wschod niej. Oczy wi Êcie bud dyzm zmie niał si´
zna czà co, aby udo wod niç swà atrak cyj noÊç i pod kre Êliç pod sta wo we
i esen cjo nal ne praw dy o ludz kim ˝y ciu 37.

Bud dyzm nie jest re li già, u któ rej pod staw le ̋ y te istycz ne ob ja wie -
nie, tak jak w chrze Êci jaƒ stwie czy is la mie. Bud da nie jest wszech wie -
dzà cym Bo giem, któ ry mo ̋ e nas oca liç. W za mian od kry wa Êcie˝ k´, któ -
rà mu si my po dà ̋ aç, aby oca liç sa mych sie bie. W prze ci wieƒ stwie do
ste reo ty po wych po glà dów na te mat na uki bud dy zmu, nie na wo łu je on
do um´ cza nia si´ na tym Êwie cie, by jak naj szyb ciej zna leêç si´ na lep -
szym, lecz sta ra si´ od po wie dzieç na py ta nie o na tu r´ dzi siej sze go Êwia -
ta, włà cza jàc w to na tu r´ nas sa mych.

Znaj du je to od zwier cie dle nie w sto sun ku bud dy zmu do bo gac twa
i ubó stwa. Mó wi on, ˝e istot ne jest nie to, jak bied ni czy bo ga ci je ste -
Êmy, ale jak na ta kà sy tu acj´ re agu je my.

Z tej re li gii pły nie na uka, jak byç szcz´ Êli wym i jak ak cep to waç to,
co si´ ma, i ˝e naj wi´k szym bo gac twem jest by cie za do wo lo nym. Nie
ozna cza to jed nak, ˝e bud dyzm za ch´ ca do ubó stwa, a ga ni przed si´ -
bior czoÊç i bo gac two. Bud da pod kre Êlał wie le ra zy, ˝e ce lem bud dyj skiej
Êcie˝ ki jest za koƒ cze nie na szej duk kha (cier pie nia, nie szcz´ Êli wo Êci).
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36 Bud dyzm: „Jed na z wiel kich re li gii Êwia ta, któ ra roz wi n´ ła si´ z sys te mu etycz no -
-so te rio lo gicz ne go stwo rzo ne go przez Bud d´ w V w. p.n.e. Dok try na gło szo na prze zeƒ
na ob sza rze pół noc nych In dii roz sze rzy ła si´ na ca ły pół wy sep, a w cià gu na st´p nych
wie ków ob j´ ła ob sza ry po łu dnio wo -wschod niej, wschod niej i Êrod ko wej Azji, gdzie utrzy -
mu je si´ do cza sów współ cze snych. Idee bud dy zmu wy ro sły z po j´ç i wie rzeƒ wspól nych
re li giom in dyj skie go sub kon ty nen tu. (...) Bud dyzm jest w za ło ̋ e niu sys te mem ate istycz -
nym; bo go wie nie ma jà ˝ad ne go zna cze nia wo bec sa mo dziel nej dro gi jed nost ki do do -
sko na le nia si´ i wy zwo le nia. Punk tem cen tral nym jest pro blem cier pie nia uj´ ty w tzw.
Czte rech Szla chet nych Praw dach, któ re Bud da ob ja wił w swym pierw szym ka za niu
w Be na res. Ce lem ˝y cia jest wy zwo le nie z cier pie nia i osià gni´ cie cał ko wi te go spo ko ju,
wy ga Êni´ cie wszel kich pra gnieƒ w nir wa nie. Bud dyzm ró˝ ni si´ od in nych re li gii tym,
˝e nie ma do nie go ˝ad ne go for mal ne go przy j´ cia, nie ist nie jà te˝ ˝ad ne ogra ni cze nia
ka sto we czy ra so we; bud dy stà jest ten, kto ˝y je we dług za sad bud dy zmu”, No wa En -
cy klo pe dia Po wszech na PWN, red. B. Pe tro zo li -Skow roƒ ska, tom I, Wy daw nic two Na -
uko we PWN, War sza wa 1995, s. 590–591.

37 D.R.Loy, The chal len ge of glo bal ca pi ta lism: the per spec ti ve of eastern re li gions w:
Ma king glo ba li za tion go od. The mo ral chal len ges of glo bal ca pi ta lism, J.H.Dun ning,
op.cit., s. 233.



Pod kre Êlał swo je na uki w Czte rech Szla chet nych Praw dach: ˝y cie jest
duk kha; przy czy nà duk kha jest tan ha (pra gnie nie), jest rów nie˝ ko niec
duk kha, a ce lem ka˝ de go wy znaw cy jest, by by ła to nir wa na.38

Mi mo wszyst ko, bud dyzm nie apro bu je ˝y cia po Êwi´ co ne go zdo by -
wa niu bo gac twa. ˚y cie opar te na pie nià dzach mo ̋ e byç złe. Jak twier -
dzi Sha kay amu ni: „nie wie le jest osób na Êwie cie, któ re po osià gni´ ciu
bo gac twa nie sta ły si´ tok sycz ny mi jed nost ka mi, za in te re so wa ny mi wy -
łàcz nie przy jem no Êcia mi, któ re prze sta jà in te re so waç si´ in ny mi”.39

Jed nak bud dyzm nie twier dzi, ˝e bo gac two sa mo w so bie jest złem.
Ist nie je pi´ç głów nych za sad, któ ry mi bud dy Êci po win ni si´ kie ro waç,
mó wià one o uni ka niu za bi ja nia, kra dzie ̋ y, kłam stwa, złe go pro wa dze -
nia si´ sek su al ne go i nar ko ty ków. Nie ma w nich mo wy o bo gac twie czy
eko no mii. Haƒ bià ce dla bud dy stów jest za ra bia nie nie przy zwo icie du -
˝ych pie ni´ dzy, by cie do nich przy wià za nym, nie wy ko rzy sty wa nie ich dla
do bra in nych, nie wspo mi na jàc ju˝ na wet o czy nie niu za ich po mo cà
zła in nym. Pià ta za sa da bud dy zmu mó wi bo wiem, ˝e na le ̋ y ˝yç tak, aby
nie krzyw dziç in nych.

Bud dyzm jest rów nie˝ moc no opar ty na tak zwa nej kar ma, czy li teo -
rii, ˝e to, co czy ni my in nym, jest czy nio ne nam. To naj wy˝ sza war toÊç
dla bud dy stów.

Jest to aspekt pod kre Êla ny nie tyl ko w bud dy zmie, ale rów nie˝ w in -
nych re li giach po łu dnio wej Azji. Hin du izm40 na przy kład rów nie˝ ak cep -
tu je kar ma i re in kar na cj´, ale tra dy cyj nie pod kre Êla czte ry ce le ˝y cia:

• gra ty fi ka cj´ zmy sło wà (ka ma),
• po wo dze nie (ar tha),
• po czu cie obo wiàz ku wo bec re li gii (dhar ma),
• uciecz k´ du cho wà (mok sha).
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38 Ibi dem, s. 235.
39 Ibi dem.
40 Hin du izm: „ter min utwo rzo ny na ozna cze nie ze spo łu bli skich so bie re li gii, kształ -

tu jà cych si´ w in dyj skim kr´ gu kul tu ro wym od oko ło V w. p.n.e. i do pew ne go stop nia
kon ty nu ujà cych we dyzm i bra mi nizm. W od ró˝ nie niu od bud dy zmu i d˝i ni zmu ba z´
spo łecz nà hin du izmu sta no wi ły głów nie osia dłe spo łecz no Êci rol ni cze zwià za ne z ustro -
jem war no wo -ka sto wym i je go ty pem in ten syw nej go spo dar ki. (...) Pod ło ̋ em for mo wa -
nia si´ hin du izmu był zwià za ny z rdzen ny mi miesz kaƒ ca mi In dii ar cha icz ny kom pleks
wie rzeƒ ani mi stycz nych, prak tyk sza ma ni stycz nych, kul tów płod no Êci i kul tu Bo gi ni -
-Mat ki. (...) Or to dok syj ne odła my hin du izmu przyj mu jà za pod sta w´ na uk´ o mo ral -
nym ła dzie Êwia ta i obo wiàz ku ka sto wym, od pła cie za czy ny i ko le eg zy sten cji”, No wa
En cy klo pe dia Po wszech na PWN, red. B. Pe tro zo lin -Skow roƒ ska, tom II, Wy daw nic two
Na uko we PWN, War sza wa 1995, s. 755.



Te war to Êci sta ły si´ ba zà hie rar chii war to Êci po szcze gól nych kast.
Mia ły rów nie˝ wpływ na po strze ga nie ̋ y cia go spo dar cze go, a nie jest ono
jed na ko we w ró˝ nych ka stach.

W dzi siej szej do bie utrud nia to w znacz nym stop niu kon tak ty mi´ -
dzy ka sta mi, o mi´ dzy na ro do wych nie wspo mi na jàc. Ogra ni cza te˝
znacz nie mi´ dzy na ro do wy aspekt ̋ y cia go spo dar cze go. To tłu ma czy brak
po pu lar no Êci wspo mnia nych po glà dów po za In dia mi.41

Nie co in na sy tu acja pa nu je w Chi nach, gdzie naj wi´k szy wpływ na
kształ to wa nie si´ po glà dów spo łe czeƒ stwa ma kon fu cja nizm.42

Ma on tak ̋ e ogrom ny wpływ na lud noÊç Ko rei i Ja po nii. Eko no micz -
ny suk ces Azja tyc kich Ty gry sów – Ja po nii, Ko rei Po łu dnio wej, Taj wa nu,
Hong kon gu i Sin ga pu ru, po kry wa si´ do kład nie z ob ra zem ob j´ tym wpły -
wa mi kon fu cjaƒ ski mi. Mo˝ na wi´c wnio sko waç, ˝e je go na uka jest swo -
istà za ch´ tà dla roz wo ju go spo dar ki ryn ko wej, glo bal nej al bo przy naj mniej
jest wo bec niej neu tral na. Naj praw do po dob niej naj wi´k sze zna cze nie
mia ły tu wy so kie stan dar dy mo ral ne, ja kie gło si kon fu cja nizm. Nie wy -
no si na pie de sta ły ˝y cia po Êmiert ne go ani um´ cza nia si´, sku pia si´ na
tra dy cyj nej spo łecz nej od po wie dzial no Êci. Kła dzie na cisk na lo jal -
noÊç, uczci woÊç, a w eko no mii w pierw szej ko lej no Êci pod kre Êla zysk
jed nost ki (ro dzi ny). Po pie ra przed si´ bior czoÊç i aku mu la cj´ pry wat ne -
go ka pi ta łu.

Nie któ rzy twier dzà, ˝e po st´p, ja ki na stà pił w kra jach okre Êla nych
mia nem Azja tyc kich Ty gry sów, to nie za słu ga kon fu cja ni zmu, lecz po -
dat ne go grun tu spo łecz ne go o du ̋ ej mo bi li za cji we wn´trz nej i wy so kich
nor mach etycz nych. Tra dy cyj na na uka bud dy zmu nie uwzgl´d nia roz -
wi ni´ tych teo rii do ty czà cych eko no mii, jed nak pew ne im pli ka cje w sto -
sun ku do glo bal nej go spo dar ki mo˝ na wy snuç.

Pierw szym i naj wa˝ niej szym aspek tem jest brak roz dzia łu spraw eko -
no micz nych (Êwiec kich) od etycz nych i du cho wych. Ma to istot ne zna -
cze nie, gdy˝ uzna je si´, ˝e to, co kto do sta je i ile do sta je, po win no pod -
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41 D.R.Loy, op.cit., s. 236.
42 Kon fu cja nizm: „dok try na mo ral no -po li tycz na, re li gij no -fi li zo ficz na i Êwia to po glà -

do wa gło szo na przez Kon fu cju sza (VI–V w. p.n.e.) oraz je go uczniów i kon ty nu ato rów;
fi lo zo ficz nà pod sta wà kon fu cja ni zmu by ło za ło ̋ e nie, ˝e wszyst ko, co si´ dzie je, mu si
byç zgod ne z »ła dem nie ba«; kon fu cja nizm po stu lo wał pro gram przy wró ce nia tra dy cyj -
nych »za le˝ no Êci spo łecz nych«, m.in. pod wład ne go od pa nu jà ce go, sy na od oj ca, ˝o ny
od m´ ̋ a, oraz stwo rze nia pa triar chal no -feu dal nej hie rar chii spo łecz nej, gło sił za ra zem
kult prze szło Êci; kon fu cja nizm sta no wił pró b´ wy pra co wa nia za sad etycz nych, spo łecz -
nych i po li tycz nych i stał si´ dok try nà paƒstw feu dal nych Chin”, No wa En cy klo pe dia
Po wszech na PWN, red. B. Pe tro zo lin -Skow roƒ ska, tom III, Wy daw nic two Na uko we PWN,
War sza wa 1995, s. 452.



le gaç pra wu mo ral ne mu. Za tem pro duk cja, wy mia na i dys try bu cja nie
mo gà byç po zo sta wio ne sa me mu ryn ko wi. Je ̋ e li nie któ rzy lu dzie otrzy -
mu jà du ̋ o wi´ cej ni˝ po trze bu jà, a in ni mo gà przez to otrzy maç zbyt
ma ło, re dy stry bu cja jest ko niecz na. Po glàd ten od no si si´ rów nie˝ do glo -
ba li za cji. Nie ste ty po strze ga na jest ja ko przy czy na po gł´ bia nia si´ nie -
spra wie dli wo Êci przy po dzia le Pół noc – Po łu dnie.

In nà praw dà jest, ˝e ka˝ dy sys tem pro duk cji i kon sump cji za ch´ ca
do roz wo ju oso bi ste go i pew nych war to Êci spo łecz nych. Zgod nie z za sa -
da mi bud dy zmu lu dzie two rzà sys tem, ale sys tem two rzy lu dzi. Ka pi ta -
lizm glo bal ny na gra dza lu dzi, któ rzy speł nia jà pew ne wa run ki, a kar ci
tych, któ rzy si´ im nie pod po rzàd ko wu jà. Na le ̋ y wi´c wziàç pod uwa -
g´, ˝e tu taj nie tyl ko istot ne jest, jak zo sta nie przy j´ ta glo ba li za cja, ale
rów nie˝ to, co glo ba li za cja przy nie sie lu dziom. Klu czo wym wy zwa niem
dla niej jest, by obok sys te mu go spo dar cze go nio sła za so bà du cho wy
roz wój.

Dun ning pod kre Êla trzy ele men ty nie zb´d ne od po wie dzial nej glo ba -
li za cji: kre atyw noÊç, współ pra c´ i współ czu cie. Ko lej noÊç wy mie nio nych
war to Êci nie jest przy pad ko wa.43

Dla bud dy zmu i wie lu in nych re li gii ów po rzà dek jest nie co in ny. Pre -
fe ro wa ny był by do kład nie od wrot ny. Naj wa˝ niej sza w bud dy zmie jest war -
toÊç współ czu cia i li to Êci, na st´p nie spo łecz noÊç i współ za le˝ no Êci w niej
za cho dzà ce, a sto su nek wo bec bo gac twa nie zo stał do dziÊ Êci Êle okre -
Êlo ny, po nie wa˝ nie jest ono uzna wa ne za roz wià za nie dla ludz kiej duk -
kha ja ko pro ble mu du cho we go.

Bud dyj scy eko no mi Êci twier dzà jed nak, ˝e wzrost go spo dar czy słu ̋ y
re duk cji fi zycz nej duk kha (gło du). To su ge ru je, ˝e ro la kre atyw no Êci
i przed si´ bior czo Êci w bud dy zmie zo sta ła uwy pu klo na przez tra dy cj´.44

Te ró˝ ne spoj rze nia re li gii na glo bal ny ka pi ta lizm i glo ba li za cj´, któ -
re sà nie odzow nym ele men tem dzi siej szej go spo dar ki Êwia to wej, da jà ob -
raz pew nych wy st´ pu jà cych na Êwie cie za le˝ no Êci. Dzi´ ki nim le piej mo˝ -
na zro zu mieç, dla cze go pro ces glo ba li za cji w ró˝ nych re li giach przy no si
ró˝ ne skut ki, zdia gno zo waç ba rie ry kul tu ro we, na któ re b´ dzie na po ty -
kał w przy szło Êci. Nikt by si´ nie spo dzie wał, ˝e ro la re li gii, tak rzad ko
jesz cze po dej mo wa na w dys ku sjach na fo rum mi´ dzy na ro do wym, mo -
˝e mieç tak ogrom ny wpływ na glo ba li za cj´. Pe wien wpływ re li gie ju˝
wy war ły, a do cze go jesz cze do pro wa dzà, po ka ̋ à naj bli˝ sze la ta.
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43 D.R.Loy, op.cit., s. 39.
44 D.S. Zby tek, Pa ki stan „is la mi stów”?, „Mi´ dzy na ro do wy Prze glàd Po li tycz ny”

nr 1/2008, s. 111–118.



Abs tract

Attitude of ma jor re li gions to wards glo ba li sa tion 
of the world and the ir vi sions of fu tu re

Pre sent -day world eco no my un der go es the pro cess of glo ba li sa tion.
It in c lu des in ter na tio na li sa tion of pro ces ses of ma na ge ment and in te -
gra tion of eco no mies, ma ni fe sted in dy na mic growth of vo lu me of tra -
de and of trans fer of ca pi tal and se rvi ces as mo re and mo re en ter pri -
ses are in cre asin gly in c li ned to tre at the who le world as the ir mar ket
pla ce.

The ways in which the glo bal ca pi ta lism and glo ba li sa tion, be ing in -
di spen sa ble ele ments of the world eco no my are per ce ived by va rio us re -
li gions, ma ke up an in te re sting pic tu re of a web of de pen den cies evi -
dent in cul tu ral aspects of con tem po ra ry world.
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