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Perspektywa, która na polu danej dziedziny uzyskuje status paradygmatu, staje się 

podejściem, mającym charakter dominujący, choć nie wyłączny
1
. Jak podkreśla Thomas 

Kuhn: 

Paradygmaty uzyskują swój status dzięki temu, iż okazują się bardziej skuteczne od swoich 
konkurentów w rozwiązywaniu niektórych problemów uznanych przez grono praktyków  
za palące (Kuhn 2001: 54). 

Żaden paradygmat nie tłumaczy wszystkiego i nie odpowiada na wszystkie pytania 

powstające w okresie jego dominacji
2
.  

Pojęcie paradygmatu jest powszechnie stosowane na gruncie socjologii religii, 

szczególnie w stosunku do podejścia sekularyzacyjnego, choć wielu autorów nie precyzuje co 

dokładnie kryje się pod takim pojęciem. Próba pokazania elementów konstytucyjnych tego 

modelu została podjęta jedynie przez kilku autorów (por. Tschannen 1991, Dobberaele 1981, 

1999; Bruce 2002). W przypadku większości socjologów religii, nazwa „paradygmat 

sekularyzacji” stosowana jest bardzo ogólnie dla określania dominującej perspektywy 

teoretycznej, w której centrum leży założenie o upadaniu czy też osłabieniu religii w 

                                                 
1 W swojej oryginalnej wersji koncepcja Kuhna stanowiła propozycję wyjaśnienia rozwoju nauk ścisłych, 
jednak dość wcześnie została również zaadaptowana do nauk społecznych, w tym również socjologii (por. 
Ritzer 1975, Eckberg, Hill Jr. 1979) 
2
 Zgodnie z koncepcją rewolucji naukowych Thomasa Kuhna, rozwój nauki przybiera formę rozwoju 

normalnego oraz rozwoju rewolucyjnego. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z kumulatywnym 

dodawaniem „nowych cegiełek do istniejącego już gmachu wiedzy”. W tym właśnie okresie dominuje 

paradygmat, który wyznacza ramy poszukiwań naukowych. Rozwój rewolucyjny polega na pojawianiu się 

odkryć, które „nie dają się ująć w aparaturze będącej dotychczas w użytku” w związku z czym rozpoczyna się 

poszukiwanie nowego podejścia czy też modelu, który byłby w stanie „rozwiązać nowe zagadki”  

(Kuhn 2003: 18). 



społeczeństwach nowoczesnych (por. Warner 1993: 1045-8; Iannaccone i in. 1995; Davie 

2003: 114).  

 

CZYM JEST PARADYGMAT SEKULARYZACJI? 

 

Paradygmat sekularyzacji przez znaczny okres istnienia socjologii religii uznawany był 

za obwiązujący model wyjaśniający losy religii w społeczeństwach nowoczesnych. Od lat 80. 

dwudziestego wieku można jednak zaobserwować jego narastającą krytykę oraz liczne głosy 

domagające się odrzucenia tej perspektywy teoretycznej ze względu na jej nieużyteczność i 

brak zgodności z danymi empirycznymi. 

Próbując ogólnie odpowiedzieć na pytanie o to czym jest paradygmat sekularyzacji, 

można powiedzieć, iż jest to pewien abstrakcyjny model teoretyczny, który przedstawia, w 

postaci systemu wzajemnie powiązanych pojęć teoretycznych, zmianę relacji pomiędzy 

różnymi wymiarami życia społecznego oraz różnymi aspektami religii, w warunkach 

społeczeństwa nowoczesnego. Ramy teoretyczne takiego modelu zostały określone przez 

pierwsze teorie sekularyzacji powstałe pod koniec lat 60. dwudziestego wieku (por. Bellah 

2003, 2001; Berger 1997, Luckmann 1996, Parsons 1960, 1966, Wilson 1968, 1969). Żadna z 

tych teorii nie jest tożsama z takim paradygmatem, ale każda z nich „mieści” się w jego 

ramach. Obraz zjawiska sekularyzacji, który jest implikowany przez taki paradygmat – 

przynajmniej w jego początkowym kształcie – wyraźnie pokazuje, iż proces ten traktowany 

jest jako zjawisko zmiany, odnoszące się do wszystkich wymiarów życia społecznego.  

Czym jest centralne założenie paradygmatu sekularyzacji? W socjologii religii 

rozpowszechnione jest stanowisko utożsamiające proces sekularyzacji z upadkiem czy też 

zanikaniem religii. Jednak dokładniejsza analiza sposobu przedstawiania tego procesu w 

różnych teoriach sekularyzacji (por. Wilson 1969; Berger 1997; Luckmann 1996; Martin 

1993; Wilson 1982) podważa takie stanowisko. Bardziej uprawnione jest twierdzenie, że 

centralnym motywem paradygmatu sekularyzacji jest zmiana, czy też zanik – w warunkach 

społeczeństwa nowoczesnego – specyficznych funkcji odnoszących się do życia społecznego 

oraz życia jednostki dotychczas realizowanych przez dominujące w danym społeczeństwie 

religie. Innymi słowy, podejście sekularyzacyjne nie zakłada zaniku czy też upadku religii, 

które dominowały w danym społeczeństwie w okresie przednowoczesnym, a tylko zmianę lub 

zanik, w wyniku przeorganizowania całości życia społecznego w warunkach modernizacji, 

ich niektórych funkcji. Towarzyszyć temu może osłabienie społecznego wpływu tych religii, 



ich znaczenia dla sposobu funkcjonowania oraz organizowania życia społecznego oraz 

zmniejszenie ich znaczenia (wierzeń, rytuałów, wartości) dla życia człowieka. W ramach 

paradygmatu „dopuszczana” jest opcja zanikania religii w wymiarze indywidualnym, ale jest 

to traktowane jako jeden z możliwych wyników sekularyzacji, a nie jako założenie istnienia 

nieuniknionego trendu w kierunku powstania areligijnej populacji, o co często podejście 

sekularyzacyjne było oskarżane
3
. Tak więc podejście sekularyzacyjne nie wyklucza istnienia 

religii w nowoczesnym czy też ponowoczesnym świecie, ani w jej formie tradycyjnej, 

chrześcijańskiej, ani w nowej formie. 

Zgodnie z założeniami paradygmatu proces sekularyzacji, czyli utrata pewnych funkcji 

przez religie dominujące w danym społeczeństwie przed nastaniem społeczeństwa 

nowoczesnego, jest utożsamiany ze zmianami zachodzącymi w różnych obszarach życia 

społecznego: 

- społecznym: między innymi utrata funkcji wpływu, nadawania znaczenia, 

integrowania oraz dostarczania dominującego systemu znaczeń czy też systemu 

wartości, oddzielenie instytucji religijnych od pozostałych instytucji (Bellah 2003; 

Berger 1997, Luckmann 1996, Parsons 1960, Wilson 1969); 

- indywidualnym: między innymi utrata funkcji interpretowania otaczającej 

rzeczywistości, funkcji regulacyjnej dla myśli i działań, religijne wartości tracą 

swoje centralne znaczenie w systemie wartości jednostki (Berger 1997; Wilson 

1969; Luckmann 1996); 

- religii: de facto zmiana, której celem jest dostosowanie do wypełniania nowych 

funkcji, dostosowanie symboli, wewnętrznego uniwersum znaczeniowego danej 

religii (Luckmann 1996, Bellah 2003, Parsons 1960, Berger1997). 

Paradygmat nie tylko określa pewne ramy teoretyczne, w których obszarze mieszczą się 

definicje procesu sekularyzacji, ale także definiuje elementy go inicjujące, możliwe 

konsekwencje jego działania oraz mechanizmy zależności istniejące między jego 

poszczególnymi składowymi. Zgodnie z założeniami tego modelu wśród inicjatorów 

kluczowe znaczenie dla zaistnienia procesu sekularyzacji mają procesy modernizacji oraz 

niektóre elementy tradycji judeochrześcijańskiej, z kolei wyniki działania procesu 

                                                 
3 Niezależnie od głównego nurtu rozważań pojawiały się propozycje, które modyfikowały założenia 
dominującego modelu sekularyzacyjnego i proponowały przewidywania mówiące o znikaniu religii z życia 
społecznego oraz indywidualnego. Jako przykład mogą służyć przytaczane przez Rodneya Starka poglądy 
Anthony’ego F. C. Wallace’a (1999). Wyraźnie jednak należy zaznaczyć, iż takie tezy, z założenia 
przewidujące nieuniknione znikanie religii, należały do rzadkości, i nie pojawiły się w żadnej z głównych, 
analizowanych w niniejszej pracy teorii sekularyzacji.  



sekularyzacji odnoszą się w głównej mierze do zmian w relacjach danej religii z pozostałymi 

instytucjami społecznymi, zmian w ramach danej religii oraz do zmian religijności 

indywidualnej.  

Analiza teorii sekularyzacji, szczególnie tych, które powstały w latach 60. ubiegłego 

wieku pokazuje chrześcijańskie nacechowanie całego modelu. Na przykład, jako inicjatory 

zjawiska sekularyzacji przedstawiane są zjawiska specyficzne i ograniczone jedynie do 

tradycji judeochrześcijańskiej (podział na sacrum i profanum), a nawet konkretniej – do 

tradycji chrześcijańskiej (instytucjonalizacja specyficzna dla tej religii, reformacja). Co 

więcej, dane empiryczne, do których odwołują się autorzy piszący o sekularyzacji (zarówno 

w przypadku teorii sekularyzacji, jak również w przypadku artykułów, gdzie to zagadnienie 

się pojawia), to głównie dane dotyczące indywidualnej, często kościelnej religijności (m.in. 

uczestnictwo we mszach świętych, wiara w Boga, udział w chrześcijańskich rite de passage – 

chrztach, ślubach, pogrzebach). Należy jednak podkreślić, iż rozważania te ograniczają się do 

zachodniego chrześcijaństwa, głównie do protestantyzmu, a już w mniejszym stopniu do 

katolicyzmu. Prawosławie jest całkowicie pominięte przez autorów analizowanych teorii. 

Wobec powyższego zasadne wydaje się przekonstruowanie sformułowanego we 

wcześniejszej części niniejszego paragrafu, centralnego założenia analizowanego podejścia. 

Paradygmat sekularyzacji jest to model zmiany społeczeństw przynależnych do kultury 

judeochrześcijańskiej oraz zmiany Kościołów chrześcijańskich funkcjonujących w tych 

społeczeństwach.  

Jednym z kluczowych zarzutów kierowanych wobec podejścia sekularyzacyjnego przez 

jego krytyków było oskarżenie od próbę nieuprawnionej uniwersalizacji modelu. W świetle 

powyższych rozważań taki zarzut wydaje się jak najbardziej uprawniony.  Pojawia się jednak 

bardziej ogólne pytanie: dlaczego doszło do takiej uniwersalizacji? Dlaczego niektórzy z 

autorów zakładali, iż sekularyzacja jest zjawiskiem uniwersalnym, mimo iż swoje własne 

rozważania opierali głównie na badaniach i obserwacjach z kręgu kultury Zachodu? Wydaje 

się, iż można tutaj zaproponować przynajmniej dwie interpretacje. Być może zapędy 

uniwersalistyczne poszczególnych teorii sekularyzacji należy do pewnego stopnia wyjaśnić 

kontekstem historycznym, w którym teorie te powstały. Lata 60. ubiegłego wieku to nadal 

dominacja wielkich systemów teoretycznych, które próbują przedstawiać złożoną naturę 

społeczeństw nowoczesnych przez budowanie skomplikowanych modeli. Systemy te miały 

charakter wysoce abstrakcyjny, ogólny i wspierały się na założeniach, które w zamierzeniu 



autorów miały być ahistoryczne i uniwersalne (typowy dla tak zwanych wielkich narracji)
4
. 

Pierwsze teorie sekularyzacji były „dziećmi swoich czasów”; piętno tych czasów widać więc 

wyraźnie w paradygmacie budowanym na ich podstawie. 

Drugim możliwym wyjaśnieniem tego zjawiska jest fakt, iż w okresie, gdy powstawały 

pierwsze teorie sekularyzacji, socjologia religii poruszała się głównie w obszarze kultury 

zachodniej. Niewiele było badań i obserwacji pochodzących z innych kręgów kulturowych, a 

budowane propozycje teoretyczne ograniczały się do zjawisk zachodzących w kontekście 

chrześcijaństwa, przy czym w sposób nieuprawniony zakładano, iż podobne procesy będą 

miały miejsce w innych regionach świat
5
. 

Niezależnie od stanowiska czy też deklaracji samych autorów na temat zakresu 

stosowalności ich teorii, sama lektura tekstów prezentujących poszczególne teorie, ze 

względu na używanie w nich abstrakcyjnych i ogólnych pojęć teoretycznych (co zresztą jest 

charakterystyczne dla teorii socjologicznych w ogóle), daje wrażenie, iż mamy do czynienia z 

pewnym uniwersalnym modelem. Bez wątpienia jednak poszczególne propozycje stanowiły 

próbę opisu i wyjaśnienia konkretnych przemian zachodzących w Europie czy też Stanach 

Zjednoczonych. Naturalnie taki problem nie jest specyfiką teorii sekularyzacji, ale jest cechą 

większości teorii socjologicznych. Jak podkreśla Bryan S. Turner, język socjologiczny 

pozostaje na wysokim poziomie abstrakcji, co sugeruje, iż mamy do czynienia z analizą 

uniwersalnych procesów, podczas gdy w praktyce socjologia jest rozwijana, aby tłumaczyć 

lokalne i narodowe przemiany i losy (1990: 343). 

Niezależnie od przyjętej argumentacji wyjaśniającej powody prób uniwersalizacji 

zasięgu modelu sekularyzacji, faktem jest, iż dotyczy to głównie jego początków oraz 

pierwszej grupy teorii podejmujących to zagadnienie. Dekadę później, w teoriach powstałych 

pod koniec lat 70., pojawiają się postulaty ograniczenia zastosowania podejścia 

sekularyzacyjnego jedynie do obszaru chrześcijańskiego Zachodu (por. Bell 1977, Fenn 1978, 

Martin 1976, Wilson 1976a i b).  

 

Wewnętrzne zróżnicowanie paradygmatu sekularyzacji  

 

                                                 
4 Najlepszym przykładem może być funkcjonalizm Talcotta Parsonsa. 
5 Niektórzy autorzy twierdzą, iż takie ograniczenie zainteresowań charakteryzowało socjologię religii do 
późnych lat 90. i dopiero od tego okresu mamy do czynienia z otwarciem na inne kultury i inne tradycje 
religijne (Voyé 2004: 196; Tayob 2004: 101).  



Systematyczna analiza teorii sekularyzacji powstałych w latach 60. dwudziestego wieku 

pozwala nie tylko na wyodrębnienie elementów konstytutywnych paradygmatu sekularyzacji, 

ale również na uchwycenie jego wewnętrznego zróżnicowania, które wynika z podobieństw 

oraz różnic istniejących pomiędzy poszczególnymi teoriami, które składają się na ten 

paradygmat. Jakich zagadnień dotyczą te rozbieżności i podobieństwa? 

 

1. Definiowanie religii w paradygmacie sekularyzacji  

Jedną z głównych różnic występujących pomiędzy poszczególnymi teoriami jest 

stosowanie odmiennych definicji religii. Z tego punktu widzenia możemy mówić o teoriach 

sekularyzacji stosujących substancjalne definiowanie religii (Wilson 1969, Berger 1997) oraz 

o teoriach sekularyzacji stosujących funkcjonalne definiowanie religii (Luckmann 1996, 

Parsons 1960, 1966)
6
. W zależności od zastosowanej definicji religii model sekularyzacji 

(inicjatory oraz konsekwencje procesu sekularyzacji) jest odmiennie prezentowany. Centralne 

założenie paradygmatu sekularyzacji (zanikanie lub oddawanie funkcji religijnych 

wypełnianych przez religie dominujące w danym społeczeństwie w okresie 

przednowoczesnym) pozostaje niezmienne w przypadku obu grup. Główna różnica pomiędzy 

obydwoma typami odnosi się do sposobu przedstawiania konsekwencji działania procesu 

sekularyzacji. W przypadku teorii, w których stosowana jest substancjalna definicja religii – 

chodzi o propozycje Bergera oraz Wilsona – funkcje wypełniane przez religię wobec 

społeczeństwa oraz wobec jednostki w społeczeństwach przednowoczesnych, w 

społeczeństwach nowoczesnych są przejmowane przez instytucje świeckie. Na przykład 

funkcje integracyjne oraz regulacyjne przejmowane są przez systemy prawne, a rolę 

wyjaśniania otaczającego świata wypełnia nauka.  

W przypadku stosowania definicji funkcjonalnych, funkcje wypełniane przez religie 

dominujące w danym społeczeństwie w okresie przednowoczesnym są przejmowane przez 

nowe formy religii. Jako przykład może posłużyć religia obywatelska przejmująca funkcję 

integrowania społeczeństwa a także dostarczania wspólnego systemu wartości dla 

społeczeństwa jako całości i dla poszczególnych ludzi (Bellah oraz Parsons). Zgodnie z 

przewidywaniami Luckmanna funkcje społeczne dawniej dominujących instytucji religijnych 

zostają przejęte przez instytucje świeckie, a z kolei główne funkcje religii w stosunku do 

jednostki są wypełniane przez nową społeczną formę religii.  

 

                                                 
6 Bellah (2001, 2003), pomimo stosowania mieszanego typu definicji religii, ze względu na swoje 
rozważania może zostać zakwalifikowany razem z autorami stosującymi funkcjonalne definicje religii.  



2. Założenia ontologiczne  

Ze sposobem definiowania religii ściśle wiążą się założenia ontologiczne przyjmowane 

implicite oraz explicite w poszczególnych teoriach na temat natury człowieka oraz religii. W 

przypadku koncepcji Parsonsa, Luckmanna oraz Bellaha religia traktowana jest jako 

niezbędny element egzystencji ludzkiej. W związku z czym z definicji niemożliwe jest 

istnienie niereligijnych osób. Z kolei w przypadku propozycji Bergera oraz Wilsona religia 

nie jest niezbędna dla życia człowieka, szczególnie w warunkach społeczeństwa 

nowoczesnego, w związku z czym, zgodnie z przewidywaniami tych propozycji, możliwe jest 

istnienie niereligijnych jednostek. Można zauważyć, iż w przypadku zastosowania obu tych 

kryteriów – typu stosowanej definicji religii oraz przyjmowanych założeń co do znaczenia 

religii – w wyróżnionych podgrupach znajdują się takie same teorie sekularyzacji. Innymi 

słowy, stosowanie funkcjonalnych definicji religii wiąże się również z założeniem o ich 

kluczowej roli dla społeczeństwa i/lub dla jednostki. 

 

3. System pojęciowy paradygmatu  

Teorie sekularyzacji, które stały się podstawą paradygmatu, można również 

uporządkować ze względu na centralne pojęcie teoretyczne występujące w danej teorii. Do 

grupy teorii podkreślających znaczenie racjonalizmu należałoby zaliczyć propozycję Bergera, 

Wilsona oraz Bellaha. Kluczowe znaczenie pluralizmu jest z kolei akcentowane w przypadku 

teorii Parsonsa, choć również tutaj należałoby włączyć propozycję Bergera oraz, choć w 

mniejszym stopniu, Wilsona. Proces dyferencjacji jest z kolei kluczowym pojęciem w teorii 

Luckmanna, ale również w propozycji Parsonsa oraz w mniejszym stopniu Bellaha. 

 

4. Wymiary zjawiska sekularyzacji a ich empiryczna egzemplifikacja 

Większość teorii koncentruje się na przemianach w wymiarze społecznym. Bellah, 

Parsons, Berger, Luckmann oraz Wilson przede wszystkim teoretyzują na temat konsekwencji 

przemian, jakie mają miejsce w strukturze oraz kulturze społeczeństwa dla różnorodnych 

wymiarów religii. Innymi słowy, w teoriach sekularyzacji, a również w zrekonstruowanym na 

ich postawie paradygmacie sekularyzacji, inicjatory oraz konsekwencje procesu sekularyzacji 

odnoszą się przede wszystkim do wymiaru społecznego, do wymiaru makro. Oczywiście 

pojawia się zagadnienie przemian w pozostałych wymiarach (czyli indywidualnym oraz 

wymiarze religii), ale jest ono traktowane zazwyczaj marginalnie. Wyjątkiem jest propozycja 

Luckmanna, gdzie główny „ciężar” rozważań odnoszących się do zjawiska sekularyzacji 

koncentruje się na konsekwencjach tego procesu zachodzących w wymiarze indywidualnym.  



Obserwacja na temat usytuowania zjawiska sekularyzacji w wymiarze społecznym 

zauważalna w analizowanych teoriach stanowi interesujący kontrast z w stosunku do 

stosowanych danych czy też wskaźników, które są wykorzystywane do pomiaru tego 

zjawiska. Innymi słowy, zgodnie z przewidywaniami teorii, zjawisko sekularyzacji, czyli 

zmiany w wymiarze społecznym „uwidaczniają się” w wymiarze indywidualnym oraz mogą 

być mierzone w oparciu o przemiany w poszczególnych wymiarach indywidualnej 

religijności. Można więc przypuszczać, iż w takiej „rozbieżności” kryje się założenie o 

ścisłym powiązaniu poszczególnych wymiarów procesu sekularyzacji, leżącym u podstaw 

paradygmatu sekularyzacji. Takie założenie nie jest problematyczne samo w sobie, ale 

kontrowersyjny jest brak dokładnych hipotez na temat relacji wskaźników do pojęć 

teoretycznych, które te pierwsze mają reprezentować
7
. Taki brak może być szczególnie 

kłopotliwy w przypadku, gdy stosowane wskaźniki odnoszą się do innego wymiaru 

rzeczywistości społecznej niż pojęcia, które wskaźniki te mają reprezentować. 

 

Czego brakuje w paradygmacie sekularyzacji?  

 

Powyżej wspomniano już o chrześcijańskim „obciążeniu” modelu. Wprawdzie 

niektórzy autorzy przewidują, iż podobne procesy sekularyzacji pojawią się w innych 

tradycjach, to jednak nie formułują żadnych wskazówek na temat potencjalnego 

„zaadaptowania” modelu sekularyzacji do analizy przemian w innych tradycjach religijnych. 

Jako jeden z najbardziej oczywistych przykładów niekompatybilności paradygmatu 

sekularyzacji może służyć próba jego zastosowania w odniesieniu do islamu, gdzie nie ma 

procesu instytucjonalizacji, ani wynikającego z doktryny rozdziału rzeczywistości na sacrum i 

profanum.  

Po drugie, jak już wspomniano, w analizowanych teoriach nie ma przedstawionych 

rozwiniętych założeń na temat relacji pomiędzy danymi, na które powołują się autorzy oraz 

stosowanymi przez nich pojęciami teoretycznym. Taką obserwację można uogólnić i 

stwierdzić, iż w analizowanych teoriach brakuje również założeń metodologicznych, 

dotyczących chociażby sposobu testowania hipotez czy zależności proponowanych przez te 

teorie.  

                                                 
7 Być może takie stanowisko wynika z przyjmowania pewnego typu idealnego teorii, dominującego w 
pewnym okresie rozwoju socjologii. Robert K. Metron, na przykład, postulował wprawdzie budowanie 
teorii średniego zasięgu, które powinny być empirycznie weryfikowane i zakorzenione w danych, ale i tak 
docelowo miały one służyć budowaniu całościowych, wszechobejmujących teorii socjologicznych, bo 
właśnie takie teorie były traktowane jako pewien ideał (por. Merton 1982: 60-152). 



Nie ma również narzędzi czy też sugestii dotyczących zagadnienia porównywania 

zakresu czy też „zaawansowania” procesów sekularyzacji w poszczególnych 

społeczeństwach. W wymiarze indywidualnym stosowane jest porównywanie danych na 

temat religijności kościelnej członków danego społeczeństwa. Brak jednak wskazówek na 

temat porównywania zaawansowania procesów sekularyzacji pomiędzy różnymi 

społeczeństwami w wymiarze społecznym (m.in. miary dyferencjacji, racjonalizacji). Brak 

również sugestii na temat możliwości porównywania sekularyzacji w wymiarze religii (np. 

porównywanie zakresu czy też zaawansowania sekularyzacji Kościoła rzymskokatolickiego w 

poszczególnych krajach lub stopnia zaawansowania tego procesu w przypadku różnych 

Kościołów protestanckich).  

PRZEOBRAŻENIA PARADYGMATU SEKULARYZACJI  

Paradygmat powstał w oparciu o teorie sekularyzacji budowane w latach 60. 

dwudziestego wieku i stanowił pewnego rodzaju ramy teoretyczne dla rozważań i badań 

podejmowanych na gruncie socjologii religii przez następne kilkadziesiąt lat. Nie był to 

jednak model statyczny. Owszem, pewne ogólne ramy pozostawały niezmienne, ale 

poszczególne elementy tego paradygmatu były dyskutowane, testowane, a wreszcie 

modyfikowane. Dopiero zintensyfikowanie dyskusji na temat paradygmatu sekularyzacji oraz 

pojawienie w latach 80. konkurencyjnego podejścia rynkowego, doprowadziło do 

znaczniejszych jego przeformułowań i do zakwestionowania takich ram. Przede wszystkim 

zrewidowane zostało założenie o nierozerwalnym związku pomiędzy modernizacją a 

procesem sekularyzacji. 

Ważną obserwacją jest pokazanie zakładanej przez paradygmat „natury” procesu 

sekularyzacji oraz jej zmian w czasie. W początkowej fazie kształtowania się paradygmatu 

(teorie powstałe w latach 60.
8
) sposób konceptualizowania zjawiska sekularyzacji wskazuje 

na założenie o istnieniu sieci wzajemnych powiązań pomiędzy elementami przynależnymi do 

różnych wymiarów społecznych. Innymi słowy, inicjatory „operujące” w wymiarze 

społecznym, mogą powodować sekularyzację w wymiarze jednostkowym. Z kolei inicjatory 

operujące w wymiarze jednostkowym, mogą wzmacniać społeczny wymiar sekularyzacji. 

Można więc zakładać, iż proces sekularyzacji, przynajmniej w wersji pierwotnej paradygmatu 

jest traktowany jako w miarę jednorodne zjawisko, obejmujące swoim zakresem wszystkie 

                                                 
8
 Chodzi o teorie Bergera, Bellaha, Luckmanna, Parsonsa, Wilsona.  



obszary życia społecznego, choć dopuszczane są pewne „opóźnienia” w niektórych z nich. 

Założenie takie było jednym z najwcześniej poddanych w wątpliwość. Zmiana wywołana 

przez krytykę tego założenia jest już wyraźnie widoczna w przypadku późniejszych teorii, 

które powstały dekadę później (pod koniec lat 70. dwudziestego wieku). Mimo licznych 

podobieństw tych teorii do propozycji wcześniejszych, wyraźnie widać zmianę w sposobie 

ujmowania „natury” procesu sekularyzacji – podkreślana jest jego nierównomierność (w jego 

występowaniu w poszczególnych wymiarach rzeczywistości społecznej), niejednorodność, 

kulturowa relatywność oraz odwracalność.  

Analiza budowy, rozwoju i okresu kwestionowania paradygmatu sekularyzacji pozwala 

również na prześledzenie zmiany w rozumieniu centralnego dla tego podejścia pojęcia. 

Początkowo, w klasycznych teoriach socjologicznych, pojęcie sekularyzacji było stosowane 

jedynie w partykularnych przypadkach. Następnie pojawiało się – w nurcie socjologii 

wyznaniowej – jako synonim upadku praktyk i wierzeń chrześcijańskich. Do tego momentu 

pojęcie to jest stosowane bez żadnego zakorzeniania w szerszym systemie teoretycznym. 

Wraz z powstaniem pierwszych teorii sekularyzacji, czyli z ukształtowaniem podstaw 

paradygmatu, pojęcie sekularyzacji zostaje włączone w pewne ramy teoretyczne. Jego 

znaczenie zostaje „rozciągnięte” na wszystkie wymiary życia społecznego. Mamy do 

czynienia ze swoistym jego „zgeneralizowaniem”, ale w pewnych ustanowionych przez 

paradygmat ramach. Z kolei od początku lat 80., od momentu intensyfikacji dyskusji na temat 

użyteczności teorii sekularyzacji, można zaobserwować swego rodzaju rozszczepienie w 

znaczeniach przypisywanych pojęciu sekularyzacji. Sympatycy tezy sekularyzacyjnej 

definiują je jako zjawisko zachodzące w wymiarze społecznym, a z kolei krytycy ograniczają 

jego znaczenie do przemian dotyczących religijności indywidualnej. Naturalnie pojęcie 

sekularyzacji nie stanowi odosobnionej kategorii, ale jest ono również powiązane 

bezpośrednio z definiowaniem innych pojęć wykorzystywanych w paradygmacie 

sekularyzacji. Najbardziej interesujące wydaje się spojrzenie na przeobrażenia sposobu 

definiowania religii. Zarówno w przypadku klasycznych teorii socjologicznych, jak również 

w przypadku teorii i paradygmatu sekularyzacji (choć naturalnie wyjątkiem jest tutaj teoria 

Luckmanna) religia zazwyczaj utożsamiana jest z chrześcijaństwem i z jego instytucjonalną 

formą organizacji. W latach 80. dwudziestego wieku zaczyna się ożywiona dyskusja na temat 

ograniczeń takiego podejścia oraz próby poszukiwania nowych definicji religii, które byłyby 

w stanie opisać i być stosowne do wyjaśnienia nowych fenomenów religijnych (implicite 



religia, religia rozproszona, świeckie religie, religia wartości)
9
. „Odkrycie” nowych form 

religijnych, czy też zakwalifikowanie pewnych fenomenów do grupy zjawisk religijnych 

wiązało się zwrotnie z koniecznością przeorganizowania rozumienia zjawiska sekularyzacji, 

które to rozumienie zostało stopniowo ograniczone do fenomenu specyficznego dla 

zinstytucjonalizowanych religii chrześcijańskich. Innymi słowy, to co przez długi czas było 

jedynie implicite obecne w teoriach oraz paradygmacie sekularyzacji, czyli ich 

chrześcijańskie zakorzenienie, zostało, w wyniku nowych poszukiwań w obszarze 

definiowania religii i trwających dyskusji, wyeksplikowane. 

Analiza rozwoju paradygmatu sekularyzacji oraz dyskusji na temat jego użyteczności 

pozwala zauważyć ewolucję w „umiejscawianiu” tego zjawiska. Pierwsze teorie 

sformułowane w latach 60. – sytuowały procesy sekularyzacji w każdym nieomal aspekcie 

życia społecznego. Współcześnie, w próbach modyfikowania podejścia sekularyzacyjnego, 

procesy te umiejscawiane są głównie w wymiarze społecznym, a autorzy próbują odnaleźć 

zależności pomiędzy zmianami w tym zakresie, a pozostałymi wymiarami życia społecznego 

(por. Dobbelaere 2004: 229). Co ciekawe, nawet krytycy są skłonni uznać tezę 

sekularyzacyjną o tak ograniczonym znaczeniu. Jak podkreśla Stark (1999: 252), jeśli 

sekularyzacja oznaczałaby jedynie utratę przez religię jej wcześniejszego wpływu 

społecznego, nie byłoby o co się spierać, ponieważ to stało się już faktem zarówno w Europie, 

jak też w Stanach Zjednoczonych. 

Ewolucja paradygmatu widoczna jest więc w sposobie konceptualizowania zjawiska 

sekularyzacji, w zmianach „konfiguracji” pomiędzy poszczególnymi kategoriami zawartymi 

w tym paradygmacie, ale również w zakresie znaczeń samych pojęć. W tym kontekście 

pojawia się pytanie o czynniki warunkujące modyfikacje w ramach paradygmatu. Bez 

wątpienia kluczowe znaczenie miały obserwacje, które przeczyły przewidywaniom teorii. 

Jako przykład mogą posłużyć dane pochodzące ze Stanów Zjednoczonych na temat 

utrzymującej się indywidualnej religijności w warunkach zaawansowanego procesu 

modernizacji, które stanowiły punkt wyjścia dla zakwestionowania ścisłego, liniowego 

związku pomiędzy modernizacją a różnymi wymiarami sekularyzacji
10

. Dodatkowo, 

                                                 
9 W języku angielskim odpowiednio implicit religion, diffuse religion, religion of values. 
10 Dane na temat religijności społeczeństwa amerykańskiego były problematyczne już w okresie 
powstawania pierwszych teorii sekularyzacji. Przypadek Stanów Zjednoczonych był traktowany jako 
wyjątek od reguły, jaką stanowiło zjawisko sekularyzacji. Przez długi czas wyjątek ten był wyjaśniany 
również w ramach teorii sekularyzacji (Luckmann, Berger oraz Wilson), niemniej jednak w obliczu 
rewitalizacji religii w innych regionach świata oraz alternatywnej propozycji wyjaśnienie tego „wyjątku” 
przy zastosowaniu rynkowego podejścia, został on na nowo zakwalifikowany jako anomalia w stosunku 
do paradygmatu sekularyzacji. 



obserwacje pochodzące z krajów spoza obszaru europejskiego oraz Ameryki Północnej, 

stanowiły ograniczenie dla uniwersalności tezy sekularyzacyjnej. Zgodnie z propozycją 

Kuhna, takie obserwacje można określić mianem anomalii, czyli obserwacji, które nie mogą 

zostać w zadawalający sposób zinterpretowane w ramach istniejącego modelu. W rezultacie 

paradygmat jest przekształcany tak, aby takie nowe obserwacje wyjaśnić. Podobną 

interpretację proponuje Beckford, w którego opinii naukowe idee, pozostające na wysokim 

poziomie generalizacji – jak ma to miejsce w przypadku rozważań na temat sekularyzacji – 

stanowią rodzaj „skondensowanych narracji”, które mogą być „pisane” czy też 

„interpretowane na nowo”, „przystosowując do niej fakty lub poglądy, które mogły wydawać 

się niewygodne” (2006: 107). Obie powyżej przytoczone interpretacje zmian w ramach 

modelu implikują, iż celem nadrzędnym jest utrzymanie dotychczasowego modelu. Jednak 

zmianę w ramach paradygmatu wynikającą z pojawienia się nowych obserwacji 

empirycznych można po prostu interpretować jako charakterystyczny dla nauki dialog 

pomiędzy empirią a teorią. W przypadku paradygmatu sekularyzacji dialog ten ma, na 

poszczególnych etapach rozwoju tego podejścia, różną intensywność. Teorie sekularyzacji 

powstałe w latach 60. dwudziestego wieku były próbą ujęcia w system teoretyczny wyników 

obserwacji zebranych w ramach badań socjologii wyznaniowej. Po sformułowaniu teorii oraz 

ukształtowaniu się paradygmatu można zaobserwować pewnego rodzaju przesunięcie 

akcentów na rzecz teorii. Jak pokazały przeprowadzone badania, próby testowania 

poszczególnych hipotez składających się na to podejście stanowiły rzadkość. Ponowne 

zintensyfikowanie tego „dialogu” ma miejsce od końca lat 80. ubiegłego wieku, kiedy 

również mamy do czynienia ze zdynamizowaniem dyskusji wokół zagadnienia sekularyzacji.  

W rozważaniach na temat przeobrażeń paradygmatu nie można pominąć trwającej od 

kilku dziesięcioleci dyskusji wokół podejścia sekularyzacyjnego Wydaje się, iż debata wokół 

sekularyzacji jest konsekwencją splotu kilku czynników. Sama struktura paradygmatu i jego 

wysoki poziom ogólności stanowią dobry punkt wyjścia dla dyskusji i poniekąd z założenia 

uniemożliwiają uzyskanie porozumienia. Dodatkowo, pojawia się zagadnienie empirycznej 

weryfikacji zawartych w modelu tez i przewidywań. W tym kontekście można mówić o 

dwóch problemach. Z jednej strony, próby weryfikacji konkretnych hipotez budowanych na 

bazie paradygmatu sekularyzacji są stosunkowo nowym zagadnieniem. W zasadzie dopiero 

od lat 80. podejmowane są próby systematycznego weryfikowania części założeń tego 

modelu. Z drugiej strony, co jest szczególnie interesujące, głosy postulujące odrzucenie 

modelu, jak również głosy przemawiające za jego utrzymaniem powołują się na te same 

badania. To pokazuje, iż nawet badania nie stanowią sposobu rozwiązania trwającej dyskusji, 



ponieważ takie same obserwacje można włączyć do istniejących już schematów pojęciowych 

konkretnego modelu, poprzez jego nieznaczne modyfikacje. Dane empiryczne nie pozwalają 

na weryfikację całego paradygmatu, choć bez wątpienia umożliwiają doprecyzowanie 

poszczególnych wątków badanego modelu i prowadzą do jego modyfikacji. Za takim 

wytłumaczeniem przemawiałyby obserwowane modyfikacje modelu sekularyzacji. Na 

przykład, odrzucenie – ze względu na dane zaprzeczające takiej tezie – przez zwolenników 

podejścia sekularyzacyjnego założenia na temat liniowego związku pomiędzy modernizacją a 

sekularyzacją. Jako kolejny dowód może posłużyć odrzucenie „uniwersalistycznych 

zapędów” modelu i jego ograniczenie do obszaru europejskiego, będące rezultatem licznych 

obserwacji wskazujących na rewitalizację różnorodnych form religii (również religii 

historycznych) poza Europą. Modyfikujący wpływ danych empirycznych na formułowanie 

nowych teorii sekularyzacji pozwala na podważenie zarzutów oskarżających te teorie o 

ideologizację.  

Analizując argumenty i zagadnienia pojawiające się w dyskusji, oczywiste staje się, iż 

jednym z centralnych problemów, uniemożliwiających uzyskanie porozumienia albo nawet 

podjęcie konstruktywnej dyskusji, była różnorodność znaczeń przypisywanych pojęciu 

sekularyzacji. Na podstawie badania trwającej dyskusji można stwierdzić, iż autorzy 

postulujący odrzucenie całego paradygmatu sekularyzacji różnią się od grupy tych 

socjologów, którzy nadal znajdują zastosowanie dla tezy sekularyzacyjnej, sposobem 

definiowania zjawiska sekularyzacji. W tej pierwszej grupie sekularyzacja jest traktowana 

jako proces zachodzący w wymiarze indywidualnym. Grupa ta domaga się odrzucenia 

modelu sekularyzacyjnego, ponieważ jego założenia i tezy są sprzeczne z obserwacjami 

pochodzącymi z różnych obszarów globu, a także z Europy Zachodniej. W drugiej grupie 

sekularyzacja jest definiowana jako pewne zjawisko społeczne, jako proces różnicowania 

społecznego. Autorzy podkreślają, że teza sekularyzacyjna – po zastosowaniu takiego 

ograniczenia oraz zawężeniu jej stosowalności do krajów zachodnioeuropejskich – może być 

nadal użyteczna w poszukiwaniach badawczych współczesnej socjologii religii. Warto 

równocześnie podkreślić, iż w przypadku obu stanowisk mamy do czynienia z 

przyjmowaniem odmiennych definicji religii. O ile pierwsza grupa, traktująca fenomen 

sekularyzacji jako zjawisko dotyczące wymiaru jednostkowego, jest skłonna przyjmować 

inkluzywne definicje religii, które obejmują swoim zakresem znaczeniowym wiele zjawisk, 

również spoza obszaru chrześcijaństwa, o tyle w przypadku drugiej grupy religia najczęściej 

utożsamiana jest z jej chrześcijańską formą. 



Przyglądając się debacie toczącej się wokół paradygmatu sekularyzacji, można 

zauważyć po stronie krytyków swoisty rodzaj „umitycznienia” spornego podejścia. Zarzuty 

kierowane pod adresem modelu sekularyzacyjnego odnoszą się, przynajmniej częściowo, do 

„wyobrażenia” na temat paradygmatu sekularyzacji, a nie do rzeczywistych jego elementów. 

Jako przykład może służyć założenie – często przytaczane przez Starka w jego artykułach 

polemizujących z podejściem sekularyzacyjnym – iż centralną tezą tego paradygmatu jest 

znikanie religii w wymiarze jednostkowym (por. 1999: 251). Takie założenie – w świetle 

wielu badań oraz prób podsumowania modelu sekularyzacji – jest nie do utrzymania. W 

żadnej z głównych teorii, które stanowiły podstawę do powstania paradygmatu sekularyzacji, 

zjawisko sekularyzacji nie jest utożsamiane z zanikiem wierzeń, czy też praktyk religijnych, 

ani nawet z zanikiem instytucji religijnych. Kolejna charakterystyka „przypisywana” 

podejściu sekularyzacyjnemu przez jego krytyków to jego zrównywanie z antyreligijną 

ideologią niepotwierdzoną empirycznie. Nawet, jeśli przyjąć za słuszny zarzut o braku 

empirycznego testowania poszczególnych elementów modelu sekularyzacyjnego, to nie 

uprawnia to do oskarżeń o ideologizację w sensie promowania pewnego systemu 

antyreligijnych poglądów, pozostającą w zupełnym oderwaniu do obserwacji.  

WIELO-PARADYGMATYCZNOŚĆ W SOCJOLOGII RELIGII? 

Usytuowanie paradygmatu sekularyzacji w szerszym kontekście przemian 

zachodzących w obszarze rozważań teoretycznych w socjologii religii, pozwala na 

ukontekstowienie procesu jego konstruowania oraz zachodzących w jego ramach zmian. 

Patrząc na całościowy rozwój podejścia sekularyzacji, wydaje się, iż można zaobserwować 

dwa procesy. Z jednej strony, wyraźna jest tendencja do fragmentaryzacji w teoretycznym 

obszarze socjologii religii. W latach 60. i 70. dwudziestego wieku paradygmat sekularyzacji 

stanowił podejście uniwersalne, które miało wyjaśnić losy religii na całym świecie, 

niezależnie od tradycji religijnej i miejsca
11

. Od lat 80. następuje proces stopniowego 

geograficznego ograniczania zasięgu stosowalności tego paradygmatu. Pierwszym poważnym 

„wyłomem” było powstanie rynkowych teorii religii, które lepiej tłumaczyły zjawiska 

obserwowane w Stanach Zjednoczonych, traktowane dotąd jako rodzaj anomalii w stosunku 

                                                 
11 Warto w tym miejscu jeszcze raz mocno zaakcentować, iż fakt dominacji paradygmatu 
sekularyzacyjnego nie oznacza jego wyłączności na polu socjologii religii. Na przykład od lat 60. rozwijał 
się również nurt badań i teoretyzowania na temat nowych ruchów religijnych, czy zagadnień dotyczących 
relacji Kościół – sekta. 



do paradygmatu sekularyzacji
12

. Tadeusz Doktór – a nie jest to opinia odosobniona – mówi o 

nowym paradygmacie rynkowym, który trafnie wyjaśnia „szereg anomalii nie dających się 

wytłumaczyć w ramach paradygmatu ‘sekularyzacyjnego’” (2000: 9).  

Kolejne ograniczenie obszaru stosowalności podejścia sekularyzacyjnego wiązało się 

„uglobalnieniem” socjologii religii, rozumianym jako znaczne poszerzenie jej zainteresowań 

o obserwacje pochodzące z innych, niż tylko zachodni, kręgów kulturowych. Obserwacje 

dotyczące religijnego ożywienia (por. Berger 1999), czy też takich zjawisk, jak 

upublicznienie religii czy ruchy fundamentalistyczne, odnotowywane w różnych 

społeczeństwach, także pozaeuropejskich (por. Hadden, Shupe 1989), stanowiły kolejne 

„anomalie”, z którymi paradygmat sekularyzacji – zdaniem krytyków – sobie nie radził. 

Propozycje teoretyczne, które powstały w „odpowiedzi” na takie nowe zjawiska, stanowiły 

próbę teoretycznego ujęcia tego typu procesów (m.in. Beyer 2005; Casanova 2005). Z 

geograficznego punktu widzenia propozycje te próbują ująć w ramy teoretyczne zjawiska 

spoza zachodniego kręgu kultury, choć również odnoszą swoje rozważania do przypadków 

obserwowalnych wewnątrz tej kultury.  

Kolejne wyzwanie i ograniczenie dla paradygmatu sekularyzacji stanowią powstające 

ostatnimi czasy propozycje, które podejmują próbę interpretacji fenomenu nowych form 

religijnych (por. Parker Gumucio 2002; Hervieu-Léger 2003). W tym przypadku podejście to, 

przynajmniej obecnie, ogranicza swoje zainteresowania głównie do Europy, co może wynikać 

z faktu, iż właśnie w pozornie zsekularyzowanej Europie (przynajmniej z punktu widzenia 

historycznych religii chrześcijańskich oraz religijności kościelnej) nowe zjawiska religijne są 

szczególnie interesujące badawczo.  

W wyniku nowych obserwacji oraz budowania nowych perspektyw teoretycznych 

zakres stosowalności paradygmatu sekularyzacji został stopniowo ograniczony do obszaru 

europejskiego, choć i w tym przypadku nie ma mowy o dominacji. Biorąc pod uwagę 

wcześniejsze konstatacje dotyczące chrześcijańskiego „zakorzeniania” tego podejścia, można 

powiedzieć, iż dopiero w wyniku tego ograniczenia model ten został „właściwie” 

dopasowany. Wcześniejsze uniwersalistyczne „zapędy” paradygmatu sekularyzacji, ze 

względu na jego „bagaż” kulturowy, wydawały się być zupełnie nieuprawnione. Nie do końca 

również wiadomo, która perspektywa teoretyczna jest najbardziej adekwatna dla opisu i 

wyjaśnienia przemian religii i religijności w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej. Nie 

                                                 
12 Należy podkreślić, iż przypadek Stanów Zjednoczonych został również opisany i zinterpretowany  
w ramach paradygmatu sekularyzacji (m. in. Berger, Luckmann, Wilson, Martin), podkreślany był również 
„szczególny” charakter tego przykładu procesu sekularyzacji. 



oznacza to jednak, iż elementy podejścia sekularyzacyjnego nie mogą być wykorzystywane 

do badań poza Europą Zachodnią, to, iż przy próbie podejmowania takich badań model musi 

być każdorazowo „adaptowany” do konkretnego kontekstu.  

Obserwując te przemiany można powiedzieć, iż uprawnione jest mówienie zarówno o 

procesie ograniczenia zastosowania dominującego przez znaczny czas modelu – paradygmat 

sekularyzacji znajduje nadal zastosowanie co najwyżej w stosunku do przypadku 

europejskiego, a mówiąc precyzyjnie do przypadku Europy Zachodniej – ale  też o zjawisku 

swoistego rozszerzenia zainteresowań socjologii religii. Pojawiają się bowiem obserwacje i 

propozycje teoretyczne, podejmujące próbę odpowiedzi na pytanie o przemiany religijności 

poza kulturą Zachodu, co oznacza wyjście poza obszar „białej”, etnocentrycznej socjologii 

religii. Rozszerzenie zainteresowań wiąże się również z wyjściem poza ramy definiowane 

dotąd przez tradycję chrześcijańską. Religia nie jest już ograniczana do religijności kościelnej, 

czy nawet do religijności związanej z chrześcijaństwem w ogóle. Nowe propozycje szukają 

jej w obszarach niezależnych od zinstytucjonalizowanych struktur.  

Dyferencjacji na polu teoretycznym w obszarze socjologii religii wydaje się również 

towarzyszyć rodzaj specjalizacji, to znaczy każda z propozycji teoretycznych konstruuje 

swoje rozważania głównie wokół jednego z wymiarów funkcjonowania religii. W przypadku 

paradygmatu sekularyzacji, czy też jego zmodyfikowanej wersji, głównym obszarem 

zainteresowań jest wymiar społeczny. Innymi słowy, osią, wokół której budowane są 

rozważania, jest relacja pomiędzy religią a wymiarem społecznym. W przypadku podejścia 

rynkowego, jądrem rozważań jest koncentracja na wymiarze jednostkowym oraz wymiarze 

organizacji religijnej. Teorie próbujące odpowiedzieć na pytanie o zmiany religii w 

perspektywie globalnej budują swoje argumenty teoretyczne w odniesieniu do wymiaru 

społecznego oraz wymiaru organizacji religijnej. Natomiast w przypadku teorii 

konceptualizujących zjawisko nowych form religijnych oraz zindywidualizowanej religijności 

mamy do czynienia z koncentracją na indywidualnym wymiarze religii.  

Naturalnie specjalizacja oraz koncentracja danej perspektywy teoretycznej na którymś z 

wymiarów życia społecznego nie oznacza ignorowania pozostałych ale jedynie to, iż dany 

wymiar stanowi rodzaj jądra teorii, wokół którego budowane są rozważania na temat 

przemian religii. Jako ilustracja mogą posłużyć współczesne próby przeformułowania modelu 

sekularyzacji (por. Demerath 2003; Dobbelaere 2002). Fakt, iż podkreślają one, że proces 

sekularyzacji jest fenomenem zmiany w relacjach pomiędzy religią a społeczeństwem, nie 

oznacza, iż wymiar indywidualny przestaje być ważny i jest wyeliminowany z rozważań. 



Oznacza to jedynie, że punktem wyjścia w rozważaniach jest wymiar społeczny, a przemiany 

roli i funkcji religii w pozostałych wymiarach są traktowane jako funkcje tej zmiany.  

Koncentracja na odmiennych wymiarach w przypadku poszczególnych propozycji 

teoretycznych jest szczególnie wyraźnie widoczna przy analizowaniu sporu toczącego się 

wokół sekularyzacji. Reprezentanci poszczególnych perspektyw wysuwają argumenty 

nawiązujące do ich rozumienia religii oraz jej funkcji wobec społeczeństwa i jednostki. 

Podkreślanie, w przypadku „obrońców” teorii sekularyzacji, iż nowe ruchy religijne nie mogą 

stanowić kontrargumentu dla tezy sekularyzacyjnej, ze względu na ich ograniczony społeczny 

zasięg, wskazuje, jakie założenia na temat religii leżą u podstaw paradygmatu sekularyzacji. 

Implicite mamy obecne założenie o ważności wymiaru społecznego w religii. W przypadku 

teorii rynkowych wyraźnie podkreślany jest wymiar indywidualny w religii, można więc 

przypuszczać, iż to stanowi – w opinii autorów tego podejścia – element konstytutywny dla 

religii. 

Czy można proces powstawania paradygmatu sekularyzacji umiejscowić jakoś w 

czasie? Olivier Tschannen, na podstawie analizy publikacji pokonferencyjnych zebranych w 

Actes de la Conférence Internationale de Sociologie Religieuse
13

 z lat 1951-1987, sugeruje, iż 

mianem „rewolucji naukowej”
14

 należy określić okres od 1971 do 1977. To w tym czasie 

miała miejsce wśród socjologów religii skupionych wokół tej organizacji „ożywiona debata, 

ścieranie się idei, przesuwanie obowiązujących do tej pory ram interpretacji” oraz brak zgody 

w kwestii rozwiązań problemów, czy wspólnego języka. Z kolei od początku roku 1979 

mamy do czynienia z nastaniem okresu, używając terminu Kuhna, „nauki normalnej” – 

„sytuacji, kiedy naukowcy akceptują wspólne stanowisko”, a ich główną aktywnością staje się 

doskonalenie powstałego modelu oraz prowadzenie na jego podstawie badań (Tschannen 

1992: 79). 

Wyniki analiz przeprowadzonych w niniejszej pracy wydają się jednak sugerować inny 

model. Paradygmat sekularyzacji został ukształtowany w latach 60. ubiegłego wieku, przy 

wykorzystaniu pewnych elementów obecnych w propozycjach klasyków socjologii oraz 

poprzez nawiązanie do danych zebranych w ramach nurtu socjologii wyznaniowej oraz 

empirycznej. Okres przed powstaniem pierwszych teorii można nazwać okresem 

                                                 
13 Chodzi o publikacje pokonferencyjne Conférence Internationale de Sociologie Religieuse (International 
Conference for Religious Sociology), dziś Société Internationale de Sociologie des Religions (International Society 
for the Sociology of Religion). 
14 Odwołując się do koncepcji Kuhna, okres kwestionowania jednej perspektywy oraz pojawianie się 
nowej, która stopniowo zastępuje częściowo albo całkowicie podejście dotychczas dominujące, oznacza 
okres rewolucji naukowej (2001: 167). 



przedparadygmatycznym, kiedy nie ma jeszcze ukształtowanej jednej, dominującej 

perspektywy teoretycznej. W latach 70 mamy do czynienia z okresem „nauki normalnej”, 

kiedy model sekularyzacji jest wykorzystywany w badaniach i interpretacjach prowadzonych 

przez socjologów. Naturalnie już w tym okresie można zaobserwować pierwsze modyfikacje 

oraz kwestionowanie niektórych elementów podejścia sekularyzacyjnego, jednak ta 

perspektywa jest nadal akceptowana i przyjmowana jako dominująca. Od początku lat 80., od 

momentu publikacji pierwszych artykułów zapowiadających nowe podejście rynkowe w 

badaniu religii, rozpoczyna się intensywna debata na temat użyteczności paradygmatu 

sekularyzacji.  

Rezultatem trwającej „rewolucji naukowej” na gruncie socjologii religii było powstanie 

nowych propozycji teoretycznych. Ich pojawienie się stanowiło próbę rozwiązania kwestii, 

które były problematyczne dla paradygmatu sekularyzacji. Wydaje się jednak, iż powstanie 

alternatywnych podejść teoretycznych w socjologii religii nie podważyło zasadności całego 

podejścia sekularyzacyjnego, ale raczej ograniczyło jego stosowalność. Innymi słowy, w 

wyniku debaty nie wyłania się żadna pojedyncza perspektywa, ale raczej grupa teorii, które – 

z różnych stron – próbują opisać zmieniającą się w różny sposób w poszczególnych obszarach 

świata religię. 

Jaki charakter ma rozwój teorii w socjologii religii? Z całą pewnością możemy 

stwierdzić, iż obecnie mamy do czynienia z dyskusją na temat adekwatności oraz ważności 

podejścia sekularyzacji. Różnicę, w stosunku do przewidywań koncepcji Kuhna, stanowi 

jednak fakt istnienia kilku równoległych teorii czy też paradygmatów w socjologii religii. 

Innymi słowy, o ile twierdzenia dotyczące rewolucji naukowych zdają się być relewantne do 

opisu dyskusji w socjologii religii, to trudno mówić o pojawianiu się jednej, całościowej 

propozycji (choć „aspiracje” stworzenia takiej teorii mieli socjologowie rozwijający rynkowy 

model religii) ujmującej relację pomiędzy religią a nowoczesnym światem, do tego w różnych 

warunkach kulturowych. Jednocześnie różnorodność teoretycznej refleksji w socjologii religii 

wydaje się przybliżać tę subdyscyplinę do socjologii ogólnej, gdzie od dawna podkreślane jest 

symultaniczne występowanie różnych paradygmatów (por. Ritzer 1975). Jak podkreśla Craig 

Calhoun: 

Nie możemy oczekiwać, iż w wyniku teoretycznej kumulacji rozwinie się jedna, całkowicie 
adekwatna teoria. Pole teorii socjologicznej z konieczności – i na szczęście – pozostanie 
polem dialogu pomiędzy wielorakimi teoriami, z których każda oferuje pewien aspekt 
prawdy, ale żadna nie pretenduje do całej prawdy (Calhoun 1995: 435).  



Analiza rozwoju perspektyw teoretycznych w socjologii religii pozwala zauważyć 

jeszcze jedną ważną – z punktu widzenia relacji pomiędzy socjologią ogólną a socjologią 

religii – cechę. Religia stanowiła centralny temat w klasycznych teoriach socjologicznych. Na 

etapie powstawania paradygmatu mamy do czynienia z izolacją socjologii religii od głównych 

nurtów teoretycznych socjologii ogólnej. Z kolei wynikiem rewolucji naukowej na gruncie 

socjologii religii oraz obalenia dominacji paradygmatu sekularyzacji jest pojawienie się 

nowych perspektyw teoretycznych, które nawiązują do poszukiwań teoretycznych obecnych 

współcześnie na gruncie socjologii ogólnej. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju powrotem 

socjologii religii do głównego nurtu socjologii i próbami adaptacji podejść formowanych w 

głównym nurcie socjologii do analizy religii we współczesnym świecie.  
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