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Religia w procesach asymilacji:  

wyzwania i bariery 

Asymilacja jest długim, złożonym procesem, w którego trakcie i wyniku 

dochodzi do częściowego albo całkowitego zmieszania bądź zlania się 

elementów składowych co najmniej dwóch lub większej liczby grup kul-

turowych. Asymilacja jest nie tylko procesem scalania, nakładania się na 

siebie i zlewania dwóch kultur, lecz także prowadzi do uniwersalizacji 

tożsamości grupowej, od węższych, partykularnych jej rodzajów do no-

wych, narodowych i postnarodowych form integracji. W wyniku asymi-

lacji, w długim ciągu kulturowych interakcji pomiędzy jednostkami 

i grupami, w cyklu kilku generacji (najczęściej trzech pokoleń), dochodzi 

do łańcucha zmian konfiguracji kultur grup składowych, uczestniczących 

w kontakcie kulturowym, powodujących tworzenie się nowego systemu 

wartości i ładu. Zmiany te zachodzą zarówno w strukturze społecznej, 

kulturze, jak i osobowości uczestników procesów asymilacji. 

Asymilacja strukturalna obejmuje procesy integracji obywatelskiej 

i zawodowej (akomodacji); na asymilację kulturową składają się w naj-

większym stopniu zjawiska amalgamacji (mieszania się grup etnicznych, 

rasowych czy wyznaniowych w wyniku zawieranych małżeństw między-

grupowych), akulturacji (przyjęcia wartości, w tym języka i często jednej 

religii, zwykle dominującej w kontakcie grupy społecznej), w sferze oso-

bowości zaś zachodzą zjawiska asymilacji behawioralnej (dostosowania 

wzorców zachowań do kanonów społeczeństwa asymilującego), symbo-

licznej i emocjonalnej. 

Asymilacja może zachodzić w wyniku kontaktu kulturowego będące-

go rezultatem podboju, kolonizacji, aneksji czy imigracji, ale w przewa-

żającej mierze przypadków podbój, dominacja kolonialna czy aneksja nie 
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sprzyjają asymilacji i upodabnianiu się kultur grup uczestniczących 

w kontakcie, lecz raczej separacji i odrębności kulturowej.  

Pluralizm jest pojęciem pozornie wykluczającym się z procesem asy-

milacji, czyli upodabniania się i przenikania dwu lub większej liczby grup 

kulturowych – w tym języków i systemów wyznaniowych – prowadzą-

cym do powstawania nowego układu aksjonormatywnego, zorganizowa-

nego na gruncie elementów grupy dominującej. Struktury pluralistyczne 

również stanowią wynik asymilacji zachodzącej pomiędzy różnymi ele-

mentami składowymi złożonych rasowo, etnicznie i religijnie społe-

czeństw obywatelskich. Różne wersje teorii asymilacji zakładały jej jed-

nokierunkowość i kumulatywność, oznaczające, że w krótszym lub dłuż-

szym okresie asymilacja i upodobnienie się kultur grup słabszych – czytaj 

imigracyjnych i etnicznych – musi nastąpić.  

Asymilacja winna redukować i znosić zróżnicowanie kulturowe, 

zwłaszcza językowe i religijne. W społeczeństwach o złożonej charakte-

rystyce wielokulturowej odrębność grup etnicznych i rasowych nie jest 

już tak wyrazista jak w przeszłości, ale nie maleje stopień zróżnicowania 

religijnego. Odrębność grup etnicznych o postkolonizacyjnym bądź post-

imigracyjnym rodowodzie występuje szczególnie wyraźnie i trwale 

w obszarze zwyczajów i ceremonii pełniących ważne funkcje integracyj-

ne dzięki religii. Asymilacja nie prowadzi do zniesienia zróżnicowania 

i likwidacji odrębności, lecz raczej do ich wzajemnego przystosowania 

i współistnienia w warunkach występowania innych dystynkcji grupo-

wych, szczególnie rasowych i językowych. 

Religia nie tylko wyznacza granice grupy wyznaniowej, ale także na-

kłada się na obszar tożsamości narodowej, rasowej czy etnicznej. Wbrew 

przekonaniom zwolenników „potrójnego tygla religijnego” (Herberg 

1960) w Stanach Zjednoczonych nie doszło do redukcji liczby wyznań 

i zniesienia barier etnicznych w granicach trzech dominujących grup 

wyznaniowych: protestantyzmu, katolicyzmu i judaizmu. Zjawiska plura-

lizacji i utrzymywania odrębności religijnych są jeszcze wyraźniejsze 

w przypadku ich nakładania się na zróżnicowanie rasowe. W konsekwen-

cji takiego stanu rzeczy doszło do reorientacji teorii asymilacji w kierun-

ku przyjęcia różnych wersji: „ograniczonej asymilacji”, „segmentowej 

asymilacji” lub „mozaiki kulturowej”. Pluralizm przestał być ogranicze-

niem czy nawet przeciwieństwem asymilacji. Reorientacja teorii nastąpiła 

na skutek realnych, konkretnych zjawisk utrzymywania i odżywania od-
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rębności etnicznej, rasowej i religijnej w obu Amerykach, szczególnie zaś 

w krajach latynoamerykańskich, zwłaszcza w Meksyku czy Brazylii. 

Jednym z komponentów procesów asymilacji, czynników i elementów 

biorących udział w kształtowaniu się relacji międzykulturowych jest reli-

gia. Religia, podobnie jak etniczność, rasa albo w jeszcze większym stop-

niu, prowadzi do podtrzymywania poczucia odrębności kulturowej, 

utrudnia lub też uniemożliwia asymilację.  

W różnych historycznych, rzeczywistych procesach wzajemnego 

przystosowania grup kulturowych, można wyróżnić następujące modele 

procesów asymilacji i ich następstw. 

I. Model konfliktowy, dychotomiczny, opierający się na trwałej struk-

turalnej i kulturowej – nie tylko religijnej – odrębności. Odrębność ta nie 

oznacza neutralnej współobecności, lecz nieustanny konflikt, jak 

w relacjach pomiędzy wyznającymi judaizm Żydami i muzułmańskimi 

Palestyńczykami. Antagonizm ten zdaje się w ostatniej dekadzie uniwer-

salizować, rozszerzać, przybierając postać nie tylko konfliktu między 

religijnego, ale także międzycywilizacyjnego. Podobna sytuacja, o nie 

tylko separatystycznym, ale także konfliktowym charakterze, zachodzi 

w relacjach pomiędzy Czeczenami a Rosjanami, islamskimi Albańczy-

kami w Kosowie a prawosławnymi Serbami. W modelu tym, zwłaszcza 

o antagonistycznym charakterze, waśnie religijne, uprzedzenia, wzajemna 

dyskryminacja są stałym elementem stosunków międzygrupowych. Asy-

milacja w zasadzie nie zachodzi w żadnym z wymiarów. 

II. Model separacyjny, segregacyjny. Odwzorowuje on taki rodzaj sto-

sunków pomiędzy co najmniej dwoma grupami kulturowymi, cechują-

cymi się różnymi systemami religijnymi, iż pomimo kontaktu kulturowe-

go, zamieszkiwania wspólnego terytorium i przynależności do jednego 

społeczeństwa obywatelskiego zachodzi co najwyżej zjawisko dostoso-

wania społecznego. Pomimo pluralistycznego charakteru model taki rea-

lizuje się w Indiach, gdzie odrębne grupy religijne wyznawców hindui-

zmu, sikhizmu, islamu, dżinizmu czy buddyzmu dzieli nie tylko religia, 

ale także język czy wartości i ideologie grupowe. Model separacyjny 

przejawia się także na gruncie stosunków rasowych, gdy mówimy 

o względnie jednorodnych „białych” czy „czarnych” Kościołach bądź 

wyznaniach. Taką separatystyczną grupą wyznaniową jest na przykład 

ugrupowanie czarnego islamu w Stanach Zjednoczonych 

III. Model adaptacji strukturalnej przy odrębności kulturowej i religij-

nej. W takich modelach relacji interkulturowych, międzyreligijnych zacho-
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dzi zjawisko przystosowania się w wymiarze struktury społecznej, cech 

położenia na skalach władzy, zamożności, wykształcenia i prestiżu. Dwie 

grupy religijne zajmują równorzędne pozycje, wolne od dyskryminacji 

i uprzedzeń. Takie relacje cechują na przykład protestantów czy katolików 

w krajach zachodniej cywilizacji. Ten typ stosunków opisał Will Herberg 

w swojej książce Protestant, Catholic, Jew, w której granice pomiędzy 

trzema wielkimi grupami religijnymi wyznaczają granice kulturowe i barie-

ry asymilacyjne w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych. Asymilacja 

zachodzi, zdaniem twórcy tej koncepcji, jedynie pomiędzy grupami etnicz-

nymi w obrębie jednej grupy religijnej, natomiast nie zachodzi w ogóle 

albo jest ograniczona pomiędzy wyznawcami różnych religii. 

IV. Model asymilacji strukturalnej i częściowej akulturacji o uniwer-

salnym charakterze. Mowa tutaj o takim procesie uniwersalizacji religii 

i tożsamości kulturowej, który jednoczy różne grupy językowe, etniczne 

i rasowe wokół jednorodnych wartości religijnych. W przypadku asymi-

lacji tego typu mamy do czynienia z religiami uniwersalnymi: chrześci-

jaństwem, islamem, hinduizmem czy wyznaniami międzynarodowymi: 

protestantyzmem, prawosławiem, katolicyzmem, sunnizmem czy szyity-

zmem. Procesy uniwersalizacji religijnej są długotrwałe i prowadzą do 

wzrostu jedności religijnej Europejczyków, Amerykanów, Hindusów czy 

Arabów przy utrzymujących się odrębnościach rodowych, kastowych, 

językowych i narodowych. 

V. Model asymilacji synkretycznej, polegający na zlaniu się w jeden 

system religijny wierzeń i kultów co najmniej dwóch grup kulturowych 

(rasowych lub etniczno-narodowych). Jest to stosunkowo nowe zjawisko, 

rozwijające się w wyniku wzrostu częstotliwości i natężenia kontaktów 

międzykulturowych w ostatnich stuleciach.  

Egzemplifikacją nowego typu więzi kulturowej o synkretycznym, re-

ligijnym charakterze są różne ruchy religijne, dewocyjne i kultowe 

o afroamerykańskim rodowodzie. Religia staje się w nich ekwiwalentem 

etniczności, kult i obrzęd synonimem afroamerykańskości. 

W afroamerykańskich, rasowo-etnicznych ruchach religijnych, poja-

wiających się głównie w Ameryce Łacińskiej wyróżniają się pewne po-

rządki obrzędowe, które mają wiele cech i elementów wspólnych, krzyżu-

ją się wzajemnie i nakładają na siebie, jednak bywają wymieniane jako 

odrębne nie tylko dla celów analitycznych. 

Jedna grupa obrzędów – umbanda – jest bardziej tradycyjna i kon-

serwatywna, bliższa populizmowi i kontynuacji wierzeń przodków, druga 
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zaś – candomblé – bardziej ideologiczna i oparta na pewnym ładzie kultu-

rowym. Candomblé bardziej łączy się z artykulacją solidarności i odręb-

ności etnicznej, a dzięki elementom dumy z tożsamości wzmacnia pozy-

tywne wartościowanie własnej przynależności rasowej. 

Rewitalizacja wierzeń przodków brazylijskich niewolników prowadzi-

ła także do „socjo-religijnej ucieczki” w kultowe obszary wolności. 

Konstruowanie podstaw nowej tożsamości etnicznej czarnych i mie-

szanych rasowo mieszkańców kontynentu latynoamerykańskiego prowa-

dziło do sięgania po afrykańskie motywy kulturowe i religijne, mieszania 

ich i łączenia z przyjętymi w procesie asymilacji elementami chrystiani-

zmu, zarówno o katolickiej, jak i protestanckiej proweniencji. 

Rewitalizacja dziedzictwa afrykańskiego w licznych i różnorodnych 

wersjach profetycznych i panteistycznych systemów religijnych wytwo-

rzyła na obydwu amerykańskich kontynentach kulty afroamerykańskie. 

Do najważniejszych obrządków stanowiących artykulację etniczno-

rasowych kultur afrykańskich oraz element tożsamości i ideologii grupo-

wej na terenie Ameryki Południowej należą następujące ruchy i formacje 

religijne: 

Umbanda. Obejmuje różnorodne świątynie-kulty, grupy o charakterze 

sekt i ruchy religijne, które tworzą najbardziej amorficzną, synkretyczną, 

nieokreśloną formę religijności ludności kolorowej i mieszanej, zwłasz-

cza zaliczającej się do niższych kategorii warstwowo-klasowych wielkich 

aglomeracji miejskich. W skład umbandy wchodzą synkretyczne, pantei-

styczne kulty i ruchy, prowadzące do powstania wielu niepowtarzalnych 

w sensie doboru panteonu bóstw i zlepków różnych wierzeń świątyń, 

wspólnot i grup o charakterze sekt. Zespół kultów umbanda charakteryzu-

je się daleko idącym eklektyzmem, często łącząc w sobie elementy róż-

nych religii, w tym wywodzących się z chrześcijaństwa albo o prowe-

niencji pogańskiej.  

Quimbanda. Najbardziej mistyczna i okultystyczna wersja kultów 

afroamerykańskich, w których występują zjawiska zbiorowej ekstazy, 

transu i skrajnych form dewotyzmu. Obejmuje nie tylko zasady afrykań-

skiej magii, lecz także inne elementy obrzędowości, w tym taniec, ryt-

miczną muzykę z dominującą i wiodącą rolą bębnów.  

Candomblé. Do panteonu bóstw, świętych i patronów takich ruchów 

i sekt religijnych zaliczani są zaś przede wszystkim bogowie plemion 

afrykańskich, wywodzący się z kultów uprawianych zarówno przed nie-

wolniczą kolonizacją, jak i z czasów współczesnych. Do naczelnych na-
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leżą bóstwa plemion Joruba z Sudanu, Bantu z Angoli i Konga. Tworzą 

one panteon Orixá, w którym główne miejsca zajmują: Ologún – ojciec 

wszystkich bóstw, Oxalá – utożsamiany w wielu kultach z Jezusem Chry-

stusem, Oxossi – patron myśliwych z plemienia Joruba, Jansá – bogini 

wojny i wiatrów z Nigerii, Yemanjá – bogini wód i płodności oraz Ogúna 

i Xango. Pomimo personifikacji wszystkich bóstw reprezentują one raczej 

abstrakcyjne siły przyrody i prawa kosmiczne. Uzasadnienie ich mocy 

płynie często z różnych źródeł, w tym z judaizmu talmudycznego, religii 

egipskich czy azjatyckich i chrześcijaństwa. 

Macumba. Demoniczna, okultystyczna wersja candomblé, bliższa tra-

dycyjnym, pradawnym obrzędom pogańskim niż postchrześcijańskiemu 

synkretyzmowi. W obrzędzie tym, podobnie zresztą jak w umbandyjskiej 

quimbandzie, występują między innymi krwawe ofiary z kogutów lub 

innych ptaków, a niekiedy zwierząt. W tym afroamerykańskim rycie 

bardzo ważną rolę odgrywają elementy macierzystych, plemiennych wie-

rzeń i tradycji. Ceremonie i formy kultu zaliczane do macumby, obfitują 

w rdzenne, afrykańskie motywy muzyczne, taneczne i artystyczne. Wyda-

je się, że ten rodzaj kultu najsilniej wyraża dążenia do etnicznej autono-

mii czarnych potomków latynoamerykańskich niewolników. Jednocze-

śnie grupy religijne jednoczące wyznawców kultu macumba są bardziej 

ekskluzywne i hermetyczne – także co do kryteriów przynależności raso-

wej i pochodzenia plemiennego – niż pozostałe ryty afroamerykańskie. 

Ważną cechą przeróżnych i licznych wersji macumby jest wyraźne nasy-

cenie elementami magii i okultyzmu, wywodzącymi się z tradycji wielu 

afrykańskich plemion. Można uznać, że kult macumba ma najwyraźniej-

sze ze wszystkich afroamerykańskich dystynkcji rasowych, gloryfikują-

cych przynależność do kategorii czarnych Latynoamerykanów. Inna 

rzecz, że daleko mu przy tym do radykalizmu nacjonalistycznych ideolo-

gii czarnych muzułmanów ze Stanów Zjednoczonych. Kult macumba 

prowadzi do popularyzacji nieznanych szerzej tradycji afrykańskich ple-

mion poddawanych przy tym swoistej transkulturalizacji w wyniku przy-

stosowania ich do nowoczesnych kanonów estetycznych czy konwencji 

obyczajowych. Styl muzyczny i taniec macumba, mające bądź co bądź 

ściśle religijny rodowód, stały się przykładowo bardzo modnymi, a także 

popularnymi odmianami młodzieżowej subkultury pop-rockowej.  

Zjawisko coraz wyraźniejszego łączenia kryteriów odrębności religij-

nej z etniczną nie jest przy tym ograniczone do zbiorowości kolorowych 

mieszkańców Ameryki Północnej czy Południowej. Niemniej rosnąca 
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wciąż bardzo szybko liczba nowych ruchów religijnych, sekt i wspólnot 

kultowych, powstałych i funkcjonujących na obszarze obu Ameryk, 

wskazuje, iż zasada tworzenia i artykułowania nowego typu więzi etnicz-

nej jest realizowana w największym stopniu właśnie w tamtym obszarze 

społeczno-kulturowym. 

VI. Model pluralistyczny, w którym współwystępują w jednym sys-

temie społeczno-kulturowym różne religie i grupy wyznaniowe przy ro-

snącej jednorodności językowej i uniwersalizacji tożsamości grupowej od 

partykularnej plemiennej, etnicznej, narodowej ku cywilizacyjnej. Taki 

model asymilacyjny – z nielicznymi wyjątkami w relacjach z najbardziej 

radykalnymi, ortodoksyjnymi, fundamentalnymi grupami religijnymi – 

reprezentuje społeczeństwo amerykańskie, kanadyjskie czy australijskie. 

Rozwijający się pluralizm nie znosi wszakże lokalnych konfliktów, waśni 

i sporów pomiędzy reprezentantami różnych grup religijnych. Nie mają 

one jednak w większości charakteru wojen religijnych czy świętych kru-

cjat, lecz przenoszą się na grunt sporów o zakres wolności obywatelskich, 

swobody sprawowania kultów i wyznań. Przykładem takiej relacji jest 

ostatni spór mieszkańców byłej, polonijnej dzielnicy Hamtramick w De-

troit w stanie Michigan, jaki rozgorzał wokół sygnałów dzwonków muez-

inów, wzywających wiernych pięć razy na dobę do obowiązkowych mo-

dłów do Allacha. Zdaniem mieszkańców dzielnicy niewyznających isla-

mu, dźwięk ten przekracza dopuszczalne normy i zakłóca spokój 

w rejonie zamieszkania. 

Wymienione modele relacji międzykulturowych i międzyreligijnych 

wzajemnie się przenikają i nakładają, wyznaczając rzeczywisty zakres 

i przebieg procesów asymilacji.  

Procesy te zawsze zachodzą w perspektywie historycznej, obejmując 

ciąg wielu pokoleń. Realizują się w interakcjach międzyludzkich, ale 

mają przede wszystkim wymiar i kontekst międzygrupowy. Trudno jest 

rozpatrywać relacje pomiędzy Żydem i Palestyńczykiem, katolikiem 

w Izraelu czy katolikiem i protestantem w Polsce bez odwołania się do 

tradycji stosunków międzygrupowych i dziedzictwa kulturowego, a nie 

tylko religijnego tych zbiorowości. 

Analiza procesów asymilacji w relacjach międzyreligijnych wymaga 

dużej wiedzy historycznej i interdyscyplinarnego ujęcia, polegającego na 

łączeniu technik badawczych i metod analizy z różnych nauk i perspek-

tyw teoretycznych. 

 


