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Słowo od prezesa Fundacji Instytut Dialogu „Dunaj” 

 

 

Jako prezes Fundacji Dialogu Instytutu „Dunaj” pragnę wyrazić radość z powodu 

ukazania się tej kolejnej publikacji poświęconej dialogowi z islamem. Mam na-

dzieję, że zawarte w książce teksty poświęcone szeroko rozumianemu dialogowi 

międzykulturowemu i międzyreligijnemu, będą doskonałą okazją do refleksji nad 

szczególnie aktualną w ostatnim czasie potrzebą współpracy na rzecz pokoju i wza-

jemnego zrozumienia przedstawicieli odmiennych kultur i religii. 

Na wstępie chciałbym wyrazić podziękowania wszystkim osobom zaangażo-

wanym w przygotowanie tej publikacji, a szczególnie redaktorom oraz autorom 

poszczególnych artykułów, którzy prezentują idee dialogu międzykulturowego      

i międzyreligijnego oraz przybliżają postać wybitnego uczonego Fethullaha Gü-

lena, a także poruszają trudną, ale jakże aktualną kwestię uchodźców i islamu      

w Europie. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Jana Pawła II, któremu bar-

dzo mocno przyświecały idee dialogu: „dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale 

zawsze w jakiś sposób wymianą darów”. 

W ostatnim czasie, gdy obserwujemy trudną sytuację mieszkańców Bliskiego 

Wschodu, a także wzmagający się w Europie lęk, zadajemy sobie zapewne py-

tania, czy dialog między chrześcijaństwem a islamem ma jeszcze sens, czy pokój 

między wyznawcami tych religii jest w ogóle możliwy? Kluczową kwestią wyda-

je się rozróżnienie prawdziwych wyznawców obydwu religii, które przecież na-

wołują wyłącznie do pokoju i szacunku dla bliźniego, od tych, którzy jedynie de-

klarują swoją wiarę, a w rzeczywistości nic wspólnego z nią nie mają. Dlatego też 

należy skupić się na budowie dialogu między przedstawicielami tych dwóch reli-

gii, w wyniku czego „krok po kroku” będziemy konsekwentnie zmierzać ku osią-

gnięciu pokoju. Należy także zwrócić uwagę, że dialog nie jest czymś nowym, czego 

musimy się nauczyć. Jest on niezbywalną cnotą ludzką, o której istnieniu musimy 

sobie wyłącznie przypominać. 

Szczególne miejsce w tym wydawnictwie zajmuje postać muzułmańskiego 

uczonego, myśliciela i poety, Fethullaha Gülena, który od kilkudziesięciu lat nie-

strudzenie nawołuje do dialogu, wyjaśnia nam jego istotę, wskazuje jak i w jakim 

celu go budować. Zgodnie z jego poglądami, żyjemy w wieku, w którym na nowo 

obudzą się uśpione w ludzkości wartości moralne. W myśl tej idei następne poko-
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lenia coraz powszechniej będą dążyć do tolerancji, wzajemnego zrozumienia, 

współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego. Wynika z tego tak-

że, że ludzkość będzie stopniowo zmierzać ku pokojowi i sprawiedliwości, a na-

rzędziami do ich osiągnięcia – według Fethullaha Gülena – są przede wszystkim: 

siła perswazji, powszechna edukacja i procesy demokratyzacyjne, dzięki którym 

wzrasta poszanowanie dla indywidualnych praw i wolności. Czynniki te mają słu-

żyć ustanowieniu dialogu pomiędzy stronami reprezentującymi odmienne ideolo-

gie, kultury, religie i narody.  

Podstawowym życiowym celem każdego z nas jest osiągnięcie szczęścia, cze-

mu trudno zaprzeczyć. Na drodze ku jego osiągnięciu stoi jednak wiele prze-

szkód, takich jak na przykład wojny, problemy związane z tożsamością kulturo-

wą, czy religijną – wspólnym mianownikiem wszystkich jest brak porozumienia. 

Można zatem wydedukować, że aby osiągnąć szczęście, należy wyeliminować 

bariery, a do tego niezbędne jest wzajemne zrozumienie i szacunek. Nie możemy 

więc skupiać się na tym, co nas dzieli, a tym bardziej narzucać naszej wizji in-

nym. W imię dialogu musimy zjednoczyć się we wspólnym działaniu i wymienić 

uścisk dłoni ze wszystkimi ludźmi, także a nawet przede wszystkim z tymi o innych 

poglądach – to zaś dlatego, że najwyższymi wartościami danymi nam wszystkim 

od Boga są miłość i współczucie. W tym świetle, jak mówi Fethullah Gülen, dia-

log staje się koniecznością. Pozytywną przesłanką do jego budowy jest fakt, że 

ludzie, niezależnie od narodu i granic politycznych, mają ze sobą o wiele więcej 

wspólnego, niż są tego świadomi. Dlatego też, nie możemy ustawać w wysiłkach 

i musimy się zjednoczyć w rozwiązywaniu problemów. Te zjednoczone starania, 

ukierunkowane na dialog międzyreligijny i międzykulturowy, będą nas prowa-

dzić do wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Z dużym prawdopodobieństwem 

czas wyjaśni wszystko i pozwoli udowodnić, że ci, którzy rozpoczęli ten kierunek, 

mieli rację. Ponownie wspólnie odrzucimy złe uczucia oraz myśli o urazie czy ze-

mście. Kontynuowane będą tylko uczucia karmione miłością, przebaczeniem, 

tolerancją i dialogiem. Tolerancyjni ludzie zbudują świat oparty na tolerancji. Ci, 

dla których tolerancja nie jest ważna, utoną w studni nietolerancji, pogrążając się 

w swym gniewie i nienawiści. Jak mówi Fethullah Gülen: „Dialog nie jest czczą 

mową. Ma on tylko i wyłącznie sens, kiedy słowa przekładane są na czyny. Naj-

piękniejsze deklaracje słowne bez ich wypełniania pozostaną zawsze martwe. 

Szukajmy tego, co łączy, a nie co dzieli!”. 

Dodaje także: „Bądź tak tolerancyjny, by Twoje serce stało się szerokie jak 

ocean, bądź zainspirowany wiarą i miłością do innych. Ofiaruj dłoń, tym którzy 

są w potrzebie i bądź zainteresowany wszystkimi. Przyklaskuj dobremu dla ich 
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dobra, doceniaj tych, którzy mają wiarę w sercu i bądź dla nich uprzejmy. Zbliżaj 

się do niewierzących tak delikatnie, by rozpuścić ich zawiść i nienawiść. Podob-

nie jak Mesjasz wskrzeszaj ludzi swym oddechem. Pamiętaj, że podróżujesz po 

najlepszej drodze i podążasz za Prorokiem, który jest najwyższym przewodni-

kiem. Pamiętaj, że przez jego najlepsze i wyraziste objawienie posiadasz jego 

wskazówki. Bądź sprawiedliwy i zrównoważony w swoim osądzie dla wielu 

ludzi, którzy nie korzystają z błogosławieństwa. Przemień zło w dobro, zalecz 

lekceważenie złego traktowania. Indywidulany charakter odzwierciedla jego lub 

jej zachowanie. Wybierz tolerancję i bądź wielkoduszny wobec źle wychowa-

nych”.1 

Życzę wszystkim czytelnikom wielu refleksji na temat szeroko rozumianego 

dialogu i zapraszam do lektury. 

 

 

 

 

 Yasin Özbek 

Prezes Fundacji Instytut Dialogu „Dunaj” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 F. Gülen, Müsamaha (Tolerancja), Sizinti 1983, nr 57; F. Gülen, Perły Mądrości, War-

szawa 2017, s. 96. 
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50. lecie Deklaracji Vaticanum II o stosunku Kościoła do religii 

niechrześcijańskich „Nostra aetate” a myśl M. Fethullaha Gülena 

 

 

W 2015 r. minęło 50 lat od ogłoszenia przez II Sobór Watykański Deklaracji o sto-

sunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Ten krótki dokument, choć w pre-

zentacji religii (z wyjątkiem judaizmu) używa mało precyzyjnego języka, otwo-

rzył drogę do dialogu z nimi i ich przedstawicielami. Zaowocowało to – nie zaw-

sze odwzajemnianą – otwartością wspólnot katolickich na wyznawców religii 

pozachrześcijańskich, spotkaniami pasterzy Kościoła katolickiego z reprezentan-

tami tych religii oraz bezprecedensowym rozwojem katolickiej refleksji teolo-

gicznej nad relacją chrystianizmu do religii niechrześcijańskich. Kościół podjął 

też niełatwy, bo obciążony bolesną historią wzajemnych relacji dialog z islamem.  

W obliczu dramatycznego exodusu mieszkańców Bliskiego Wschodu i ma-

sowych prześladowań, jakim w niektórych krajach islamskich zostali poddani 

wyznawcy Chrystusa, wielu obserwatorów i polityków na Zachodzie stawia – jak 

się zdaje zasadne – pytanie: czy wytyczona przez Nostra aetate orientacja dialo-

giczna ma jeszcze sens? Czy w obliczu eksterminacji chrześcijan przez coraz 

bardziej radykalizujący się islam znajdą się muzułmanie, którzy szczerze dążą do 

pokoju i są gotowi respektować (tak u siebie, jak i w Europie) zasadę wolności 

religijnej? Warto też pytać o sprawę jeszcze ważniejszą: czy islam (zwłaszcza    

w oparciu o jego świętą księgę – Koran) może być „religią pokoju”, przystającą 

do koncepcji wolności religijnej, wypracowanej w wyrastającej z chrześcijaństwa 

tzw. cywilizacji europejskiej?   

Treść artykułów, składających się na trzy tomy publikacji pt. 50. lecie Dekla-

racji Vaticanum II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra 

aetate” a myśl M. Fethullaha Gülena dotyczy kwestii dialogu chrześcijańsko-mu-

zułmańskiego we współczesnym świecie. Stan i wyniki badań w tym zakresie 

przedstawili zatem zwolennicy dialogu i jego sceptycy.  

 

Tom pierwszy publikacji zatytułowano Dialog z islamem? Otwiera go artykuł 

Michała Mocha, który wyraża przekonanie o absolutnej konieczności kontynuo-

wania i wspierania dialogu, nawet (albo wręcz szczególnie) w warunkach obec-

nych wojen, prześladowań religijnych i nietolerancji. Następnie możemy przeczy-

tać artykuł Roberta T. Ptaszka Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Kilka wątpli-
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wości. Wskazuje on zarówno ograniczenia formalne, które powodują, że prowa-

dzenie dialogu między chrześcijaństwem (a dokładniej między najliczniejszym    

i najważniejszym jego nurtem jakim jest Kościół katolicki) i islamem napotyka 

na poważne trudności oraz pokazuje możliwe obszary dialogu chrześcijan i mu-

zułmanów. Kolejny artykuł napisała Beata Skarżyńska-Lijewski („Nostra Aeta-

te” a odpowiedź Kościoła na islam), w którym przypomina katolikom o koniecz-

ności ewangelizacji i traktowania poważnie misyjnego nakazu Jezusa, ponieważ 

zbawienie jest naprawdę tylko w Chrystusie. Rezygnacja z własnej tożsamości 

staje się też brakiem świadectwa dla muzułmanów doświadczających prawdy, że 

Ewangelia mówi o zupełnie innym Jezusie niż Koran. Dalsze dwa artykuły doty-

czą analizy zawartości polskojęzycznych czasopism. Pierwszy z nich podejmuje 

temat islamu w Europie w opinii polskich środowisk konserwatywnych. Jego autor, 

ks. Jan Perszon, uwzględnia stanowisko – w zakresie prowadzonej w Europie po-

lityki multikulturowej – publicystów „Gościa Niedzielnego”, „wSieci” i „DoRzeczy”. 

Na podstawie rzetelnej analizy ich tekstów stwierdza, że dalsza realizacja uto-

pijnego projektu multikulturowej, pozbawionej „twardej” tożsamości religijnej 

(chrześcijańskiej) i kulturowej społeczności europejskiej nieuchronnie prowadzi 

do „końca Europy”. Ponadto Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie wydają się być 

dziś niezdolne tak do chrystianizacji imigrantów, jak i do prowadzenia z islamem 

rzetelnego dialogu. Hanna Karp w artykule „Ofiary” czy „zagrożenie”, obraz ucho-

dźców syryjskich w polskiej debacie medialnej na łamach wydawnictw niemiec-

kich ukazuje z kolei sytuację uchodźców syryjskich naszkicowaną w tekstach 

dwóch niemieckich wydawnictw obecnych na polskim rynku mediów – Axel 

Springera, który wydaje w Polsce tabloid „Fakt” i tygodnik opiniotwórczy „New-

sweek” oraz Passauer Noue Presse, wydającego dziennik „Polska. The Times”. Tom 

pierwszy zamyka tekst Ireneusza Kamińskiego pt.: Sylwetka M. Fethullana Güle-

na i zasadnicze tezy jego myśli. 

Drugi tom publikacji (Fethullah Gülen i jego dzieło) poświęcono refleksji nad 

międzyreligijnym dialogiem w ujęciu tureckiego myśliciela Fethullaha M. Güle-

na, który od ponad trzydziestu lat niestrudzenie propaguje ideę pokojowej koeg-

zystencji, tolerancji i dialogu trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, 

chrześcijaństwa oraz islamu. Wokół tej problematyki koncentrują się rozprawy: 

Eugeniusza Sakowicza M. Fethullaha Gülena „wizja” dialogu międzyreligijnego 

w kontekście Deklaracji „Nostra Aetate” Soboru Watykańskiego II oraz France-

sco Zanniniego The role of spirituality in peace building. Vatican II and Muham-

mad Fethullah Gülen’s perspectives (Rola duchowości w budowaniu pokoju. Pu-

nkt widzenia Vaticanum II i Muhammada Fethullaha Gülena). Kolejne trzy ar-
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tykuły Ireneusza Kamińskiego dotykają zagadnień związanych z innymi aspek-

tami nauczania M. F. Gülena. Z kolei Viara Maldjieva, w swoim artykule, poró-

wnuje teksty Józefa Ratzingera / Benedykta XVI i M. F. Gülena. Tom drugi za-

kończony jest artykułem Ishana Dikleci na temat młodych ludzi należących do 

ruchu „Hizmet” („Służba”), który zbudowany został na wartościach nauczanych 

przez M. F. Gülena. Artykuł analizuje stosunek członków ruchu, do takich warto-

ści jak, np.: rodzina, życie, szczęście, przyszłość, biznes, wybór kariery. 

Trzeci tom zatytułowano: Islam, Turcja, Tatarzy. O jedynym Bogu islamu oraz 

chrześcijaństwa w kontekście dialogu między obiema religiami pisze o. Krzysztof 

Modras w rozprawie Kult jedynego Boga w islamie i chrześcijaństwie. Autor ws-

kazuje, iż jedną z wartości, wspólnych dla islamu i chrześcijaństwa, jest modlitwa 

do Boga jedynego i miłosiernego. Jednakże różni się ona w obu religiach w wy-

miarach, charakterystycznych dla kultu chrześcijańskiego: w liturgii sakrame-

ntalnej, modlitwie Słowem Bożym oraz modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. 

Wspólna modlitwa wyznawców obu religii jest zatem możliwa, ale pozostanie 

ona tylko formą zewnętrzną. Davut Han Aslan, pisząc o dialogu cywilizacji ws-

kazuje na szczególną rolę Turcji w obecnej sytuacji społeczno-politycznej na 

świecie – por. Turkey: A Bridge between East and West and its catalyst role in 

alliance of civilizations initiative (Turcja. Pomost między Wschodem a Zachodem 

i jej rola jako katalizatora w inicjatywie przymierza cywilizacji). Tematykę Tata-

rów polsko-litewskich prezentuje Galina Miszkinienie w artykule pt.: Интерфе-

ренция ислама и христианства – заимствованияv из мусульманских и нему-

сульманских источников в рукописях литовско-польских татар (Interferen-

cja islamu i chrześcijaństwa – wtręty z niemuzułmańskich i muzułmańskich źródeł 

w religijnym piśmiennictwie Tatarów litewsko-polskich). Artykuł dotyczy proble-

mu ustalenia źródeł tekstów z zabytków rękopiśmiennych Tatarów litewsko-pol-

skich, czym m.in. zajmuje się kitabistyka, nauka dotycząca tekstów Tatarów pol-

sko-litewskich w języku polskim i białoruskim. 

 

W obliczu aktualnych (realnych) zagrożeń i medialnej „walki”, w którym tak 

łatwo o krzywdzące uproszczenia i manipulacje, warto bowiem – w klimacie 

szacunku dla interlokutorów – rozmawiać. Nie tylko po to, by lepiej rozumieć 

zachodzące zjawiska, ale po to, by lepiej służyć Prawdzie. I – choćby w małym 

wymiarze – pokojowi.   

 

Jan Perszon 

Ireneusz Kamiński 
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Michał Moch 

Zakład Języka i Kultury Arabskiej, Wydział Humanistyczny 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

 

Dlaczego dialog chrześcijańsko-muzułmański  

jest konieczny? Refleksje w czasach fundamentalizmów i nietolerancji  

Why the Christian-Muslim Dialogue is Necessary?  

Reflections in the Time of Fundamentalisms and Intolerance 

 

   
Dialog ekumeniczny i międzyreligijny nie jest luksusem. Nie jest czymś dodatko-

wym lub opcjonalnym, ale jest istotny, jest czymś, czego nasz świat zraniony kon-
fliktami i podziałami potrzebuje coraz bardziej. 

Papież Franciszek2 

 

  

Dialog jest traktowany jako sprawa konieczna, tym niemniej bywa rozumiany na 

dziesiątki sposobów. Trafnie, a zarazem dowcipnie ujął tę sprawę rektor semina-

rium rabinicznego w Buenos Aires, Żyd argentyński o polskich korzeniach, rabin 

Abraham Skorka (Skórka), odnosząc się do swej wieloletniej przyjaźni z później-

szym papieżem Franciszkiem. Jest to zarazem jedna z najlepszych definicji dialo-

gu, z którymi kiedykolwiek się zetknąłem: „Dialog międzyreligijny, który zyskał 

szczególne znaczenie po II Soborze Watykańskim, zaczyna się zwykle od etapu 

«herbaty i sympatii», a dopiero później przechodzi do rozmów na temat «drażli-

wych kwestii». W przypadku kardynała Bergoglia nie było etapów wstępnych. 

Nasze spotkania zaczęły się od wymiany «uszczypliwych» żartów na temat dru-

żyn piłkarskich, które są nam bliskie, po czym od razu przeszliśmy do otwartej 

rozmowy opartej na szczerości i szacunku. Dzieliliśmy się poglądami na temat 

różnych spraw składających się na ludzką egzystencję. Nie było żadnego kombi-

                                                           
2 Franciszek w Kenii: Święte imię Boga nie może być usprawiedliwianiem nienawiści i prze-

mocy, Katolicka Agencja Informacyjna, http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x94501/fran 

ciszek-w-kenii-swiete-imie-boga-nie-moze-byc-usprawiedliwianiem-nienawisci-i-

przemocy/ (2015.11.26). Jest to fragment wypowiedzi papieża Franciszka podczas 

spotkania międzyreligijnego w Nairobi, 26 listopada 2015 r.   
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nowania, eufemizmów, lecz jasne, bezpośrednie przekazy. Jeden przed drugim 

otworzyliśmy swoje serca, a takimi słowami Midrasz definiuje prawdziwą przy-

jaźń (Sifrei Devarim, Piska 305). Możemy mieć różne zdanie, ale obaj staramy 

się zawsze zrozumieć najgłębsze myśli i uczucia drugiego, a bliskie nam obu 

wartości, wyłaniające się z tekstów prorockich, tworzą płaszczyznę porozumie-

nia, co znalazło wyraz w wielorakich działaniach. (…) idziemy przez życie razem 

(choć każdy ze swoją prawdą); obaj przekonani, że przerwanie błędnych kół za-

mykających w sobie i niszczących człowieka jest możliwe”3. 

Zwraca uwagę fakt, że papież Franciszek podobną postawę prezentował rów-

nież choćby wobec uchodźców, gdy spotykał ich w Grecji, na Lampedusie i in-

nych miejscach. Szukał najmniejszych wspólnych mianowników, okazywał 

współczucie, szacunek i zainteresowanie ich dramatycznym losem. Nie przyszło 

mu od głowy, by widzieć w nich w pierwszym rzędzie „najeźdźców” czy „terro-

rystów”, co stało się powszechnym w gruncie rzeczy nastawieniem w Polsce.                       

Swoje przekonanie o absolutnej konieczności dialogu wyrażam mimo, a może 

także właśnie z powodu trudnej sytuacji w drugim dziesięcioleciu XXI wieku – 

kryzysów gospodarczych i migracyjnych, przerażających wojen w Syrii, Jemenie 

i innych krajach, prześladowań chrześcijan w niektórych krajach Azji i Afryki      

z przewagą ludności muzułmańskiej, a także rosnącej popularności skrajnej reto-

ryki antymuzułmańskiej w Europie. Realne problemy nie są usprawiedliwieniem 

dla ksenofobii, izolacjonizmu i nie upoważniają do zamknięcia się w „oblężonych 

twierdzach”. Jedyną alternatywą dla dialogu jest tylko więcej przemocy, zabijania 

i popularności skrajnych ideologii.  

W opiniach przeciwników dialogu z islamem brakuje propozycji pozytyw-

nych, jest za to nierzadko granie na prymitywnych emocjach i uprzedzeniach. W te-

kście tym sformułuję kilka argumentów za tezą, że dialog chrześcijańsko-muzuł-

mański jest konieczny. Każda z tych przesłanek będzie punktem wyjścia do stwo-

rzenia podrozdziału, eksponującego zróżnicowane problemy. Prezentowany tu pu-

nkt widzenia – interdyscyplinarnie myślącego arabisty, badającego zarówno proble-

matykę islamologiczną, jak i kwestie związane z chrześcijanami na Bliskim Wscho-

dzie – wydaje mi się być dość nietypowy w literaturze przedmiotu, ponieważ nie 

jest sensu stricto nakierowany na problematykę dialogu chrześcijańsko-muzuł-

mańskiego w węższym rozumieniu (dokumenty, spotkania, instytucje), lecz wpisu-

je ją w kontekst szerszych, nierzadko niepokojących, zjawisk współczesności.  

                      

                                                           
3 A. Skorka, Prolog, [w:] F. Ambrogetti, S. Rubin, Jezuita Papież Franciszek. Wywiad 

rzeka z Jorge Bergoglio, Kraków 2013, s. 6.  
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Dialog musi wiązać się ze wsparciem  

dla umiarkowanych muzułmanów i modernizacji w świecie islamu 

Jak pisze uznany współczesny pisarz francusko-marokański, Tahar Ben Jelloun: 

„Islam nie jest monolitem. Krzyżują się w nim różne tendencje, rozmaicie prze-

żywane w zależności od tego, w jakim występuje kraju. Dziś bardziej niż kiedy-

kolwiek potrzebne są tu edukacja i objaśnianie”4.  

Pojmowanie relacji chrześcijańsko-muzułmańskich w kategoriach nieustają-

cego konfliktu cywilizacji kłóci się z próbami podejmowania dialogu międzyreli-

gijnego. Tymczasem, warto odnieść się do poglądu filozofa i orientalisty z Uni-

wersytetu Warszawskiego, Piotra Balcerowicza: „To błędne ujęcie spopularyzo-

wane tezą o zderzeniu cywilizacji Samuela Huntingtona. Konflikty mają charak-

ter wertykalny w obrębie kultur. W Europie fundamentaliści walczą z liberałami   

i tak samo dzieje się w krajach islamu. To starcie ludzi posługujących się wiarą    

z ludźmi posługującymi się rozumem. Zjawisko uniwersalne, widoczne też w Pol-

sce. Moderniści w Europie myślą tak samo jak moderniści w świecie islamu czy 

hinduizmu, a fundamentaliści islamscy – tak jak katoliccy czy hinduistyczni. Ró-

żnica jest w dogmatach. Polscy narodowcy mogą sobie podać rękę z bojownikami 

Państwa Islamskiego (PI), to jest ta sama formacja. ONR mogłoby maszerować 

pod sztandarami Państwa Islamskiego”5.  

Abstrahując od nieco dyskusyjnej „polonizacji” przykładów podanych w tej 

wypowiedzi (choć tzw. Państwo Islamskie rzeczywiście czerpie z doświadczeń 

propagandy nazistowskiej i faszystowskiej, podobnie jak np. Obóz Narodowo-

Radykalny) oraz nadmiernego dychotomicznego uproszczenia opisywanej proble-

matyki (ludzie wiary versus ludzie rozumu, moderniści versus fundamentaliści), 

trzeba zgodzić się z konstatacją P. Balcerowicza, że świat islamu (mówiąc najo-

gólniej) jest rozrywany dziesiątkami krwawych konfliktów wewnętrznych, któ-

rych ofiarami w przygniatającej większości są muzułmanie różnych wyznań. Ta-

kże właśnie oni są, generalnie mówiąc, przeważającą grupą wśród ofiar tzw. Pań-

stwa Islamskiego, w niczym nie umniejszając wagi czystek etnicznych (czy też 

wręcz ludobójstwa) przeprowadzanych przez bojówki tego terrorystycznego 

                                                           
4 T. Ben Jelloun, Co to jest islam? Książka dla dzieci i dorosłych, tłum. D. Zańko, H. So-

bieraj, Kraków 2015, s. 9.  
5 R. Stefanicki, Państwo Islamskie. Dlaczego oni wygrywają? Rozmowa z Piotrem Bal-

cerowiczem, Gazeta Wyborcza 2015, 21.11.2015, http://wyborcza.pl/magazyn/1,149285, 

19222291,panstwo-islamskie-dlaczego-oni-wygrywaja.html?disableRedirects=true 

(2015.11.21).    
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tworu wobec chrześcijan, jazydów i innych mniejszości etnicznych i wyznanio-

wych w Syrii i Iraku.           

Chodzi tu jednak także o kwestie szersze i bardziej ponadczasowe niż bieżące 

konflikty polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, błyskawicznie 

wpływające zresztą na sytuację w Europie. Przeciwnicy i krytycy islamu często 

opierają swoją argumentację na negatywnej ocenie prawa muzułmańskiego i zwią-

zanych z nim kar oraz ograniczeń dla nie-muzułmanów. Krytyka ta jednak w nad-

miernym stopniu esencjalizuje i redukuje społeczeństwa muzułmańskie, ponie-

waż trzeba sproblematyzować i uszczegółowić sławną formułę J. Bielawskiego    

o islamie jako religii „państwa i prawa”. Państwa muzułmańskie w przygniatają-

cej większości nie są teokracjami, mają natomiast mieszane systemy prawne, łą-

czące prawo muzułmańskie, prawo świeckie, wzorowane na europejskim, i ele-

menty lokalnego prawa zwyczajowego. Szari’at sam w sobie ani nie jest monoli-

tem, ani też nie pełni roli jedynego źródła prawa w państwach arabskich. Jego 

rola i stopień stosowania są oczywiście przedmiotem dyskusji, a wbrew pozorom, 

najodważniejsi reformatorzy i krytycy prawa muzułmańskiego pochodzą w dużej 

części z krajów arabskich.  

Wydaje się, że problem poznania religijnego zamieniającego się w poznanie 

ideologiczne i moralistyczne (taką groźbę zauważa też choćby papież Franci-

szek6) dotyczy zarówno chrześcijaństwa, judaizmu, jak i islamu. „Ideolodzy fał-

szują Ewangelię”, „stają się w końcu intelektualistami bez talentu, moralistami 

bez dobra7” – te mocne zdania obecnego biskupa Rzymu to wewnętrzna, płynąca 

z życzliwości, ale wyrazista krytyka praktyk stosowanych przez niektórych kato-

lików, świeckich i duchownych. Słowa te pasują też jednak bardzo dobrze do 

współczesnych problemów islamu, do dominacji sztywno, faryzejsko rozumiane-

go, prawa i ideologii nad miłością i pozytywnym przykładem. Z perspektywy 

europejskiej skrajnie konserwatywny, wręcz archaiczny charakter prawa muzuł-

mańskiego połączony z efektem łatwego sterowania emocjami tłumów przez 

przywódców religijno-politycznych, musi budzić wątpliwości.      

Warto jednak zawsze wspominać o tym, że w krajach arabskich byli i są inte-

lektualiści muzułmańscy, którzy wydali walkę prymitywnej ideologizacji religii    

i zaproponowali nowe sposoby podejścia do Koranu i prawa muzułmańskiego. 

Na wzmiankę zasługują choćby Ṭaha Husajn (1889–1973), Amin al-Chuli (1895–

1965) i Muhammad Ahmad Chalaf Allah (1916–1991), badacze akcentujący lite-

                                                           
6 Franciszek I (J. Bergoglio), Perełki z Domu św. Marty, Kraków 2014, s. 123.  
7 Ibidem, s. 10.  
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racki wymiar Koranu i narracyjność zawartego w nim materiału. Tadżdid8, czyli 

ideę modernizacji, odnowy religijnej, dziś modny termin, powtarzany nawet 

przez niektórych polityków arabskich (choć nie zawsze w głęboki i świadomy 

sposób), można powiązać z dziedzictwem owych intelektualistów. W bliższych 

nam czasach tego typu podejście kontynuował i rozwijał Nasr Abu Zajd9 (1943–

2010), wybitny myśliciel egipski, twórca pomysłu hermeneutyki koranicznej. 

Analizy owego badacza wychodzą od przekonania, że cywilizacja arabsko-muzu-

łmańska (hadara arabijja islamijja) jest „cywilizacją Tekstu” 10  (hadarat an-

nass), a więc Koran jest w jej absolutnym centrum. Święta księga islamu może 

być badana w ramach koła hermeneutycznego, w którym interpretator (mu’awwil) 

zwraca się ku tekstowi (nass)11 i koryguje własne wcześniejsze przeświadczenia    

i poglądy. Akt interpretacji to ciągły wzajemny ruch między tekstem a interpreta-

torem, od szczegółu do ogółu i od całości do fragmentu. Efektem tego podejścia 

hermeneutycznego może być dialog różnych interpretacji, pozbawiony fanatyzmu 

i uproszczenia, nie będący zarazem relatywizmem i „wędkowaniem w Kora-

nie”12. Metoda Abu Zajda sama w sobie jest zresztą dialogiem kultur i religii, 

łączy dziedzictwo myśli muzułmańskiej i egzegezy koranicznej różnych epok 

(mu’tazylizm, sufizm, Asz-Szafi’i, modernizm XIX i XX wieku) z wpływami za-

chodnimi (neoplatonizm i powiązana z nią mistyka, metoda strukturalna Romana 

Jakobsona, hermeneutyka Hansa-Georga Gadamera).                 

 

 

                                                           
8 W tekście stosuję konsekwentnie polską transkrypcję uproszczoną do oddania arabskich 

nazw i wyrażeń.   
9 Ten fragment tekstu powstał w wyniku realizacji projektu badawczego Nasr Abu Zajd – 

odnowiciel myśli muzułmańskiej (kierownik projektu: dr Michał Moch, wykonawcy: dr 

Sebastian Bednarowicz, mgr Joanna Musiatewicz), o numerze 2013/11/D/HS1/04322, fi-

nansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
10 N. Abu Zajd, Mafhum an-nass: dirasa fi ulum al-Kur’an, Ad-Dar al-Bayda (Casablanca) 

2011, s. 9.     
11 Ibidem, s. 239.  
12 Tego trafnego określenia (angielskie: fishing in the Qur’an) użył prof. Francesco Zan-

nini podczas jednej z dyskusji w trakcie konferencji „Dialog z islamem? 50-lecie Dekla-

racji Vaticanum II o stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich Nostra 

Aetate a myśl M. Fethullaha Gülena” (Toruń, 3 grudnia 2015 r.). „Wędkowanie” polega na 

traktowaniu Koranu jako zbioru cytatów uzasadniających partykularne przekonania, np. 

polityczne. Taka praktyka, stosowana choćby przez Sajjida Kutba i fundamentalistów mu-

zułmańskich, nie ma nic wspólnego z rzetelną hermeneutyką, jest natomiast manipulacją     

i redukcją tekstu do dla celów ideologicznych.          
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Dialog ma już swoje owoce i sukcesy,  

które nawet jeśli nie są imponujące, to – bardzo ważne 

Przykładem pozytywnych owoców dialogu może być deklaracja Jednakowe sło-

wo dla nas i dla was (arabskie: Kalimat sawa bajnana wa bajnakum, angielskie: 

A Common Word Between Us and You), czyli list, który 138 muzułmańskich 

uczonych z różnych regionów świata wystosowało 13 października 2007 roku,     

z okazji Święta Zakończenia Postu (Id al-Fitr) i w pierwszą rocznicę wystosowa-

nia przez 38 muzułmańskich uczonych listu otwartego do papieża Benedykta 

XVI13. Deklaracja ta jest w zamierzeniu skierowany do przywódców wszystkich 

wspólnot chrześcijańskich.  

Tytuł dokumentu oparty jest na znanym wersecie koranicznym: „Powiedz: «O 

ludu Księgi! Dochodźcie do słowa jednakowego14 dla was i dla nas: abyśmy nie 

czcili nikogo innego, jak tylko Boga, abyśmy nie dodawali Jemu niczego za 

współtowarzyszy i aby jedni z nas nie brali sobie innych jako panów, poza Bo-

giem». A jeśli oni się odwrócą, to powiedzcie: «Bądźcie świadkami, że my jeste-

śmy całkowicie poddani!»15 16” (sura III Al-Imran, „Rodzina Imrana”, werset 64).  

Deklaracja Kalimat sawa bajnana wa bajnakum, podpisana przez wielu wy-

bitnych przywódców muzułmańskich (choć nie było wśród nich takich postaci, 

jak np. popularny kaznodzieja i teolog, Jusif al-Karadawi17) to ciekawa próba 

szukania punktów wspólnych między obiema religiami, rodzaj traktatu teologicz-

nego wypełnionego cytatami z Koranu oraz Starego i Nowego Testamentu. Po-

czucie wspólnoty jest w tym tekście budowane wokół idei miłości i jedności 

Boga. Miłość jedynego Boga oraz miłość bliźniego nazwane są „najbardziej fun-

damentalnymi zasadami obu wyznań”18.      

                                                           
13 A. Skowron-Nalborczyk, S. Grodź, Wprowadzenie, [w:] Jednakowe słowo dla nas i dla 

was. List 138. uczonych i zwierzchników muzułmańskich do przywódców chrześcijaństwa, 

tłum. S. Grodź, A. Skowron-Nalborczyk, Więź 2008, nr 1 (591), s. 31.   
14 W tekście oryginalnym występuje wyrażenie kalimat sawa, które jest w sensie gramaty-

cznym idafą (status constructus), czyli konstrukcją genetiwu, złożoną z dwóch rzeczo-

wników. Wyrażenie to można zatem bardziej dosłownie przetłumaczyć jako „słowo rów-

ności, podobieństwa, odpowiedniości”.        
15 Koran, z arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Warszawa 1986, 

s. 70.   
16  Al-Kur’an al-Karim wa-tardżama ma’anijja ila al-lugha al-inklizijja, Al-Madina al-

Munawwara 1430 h./2009, s. 77-78.    
17 A. Skowron-Nalborczyk, S. Grodź, op. cit., s. 32.  
18Jednakowe słowo dla nas i dla was. List 138. uczonych i zwierzchników muzułmańskich 

do przywódców chrześcijaństwa, tłum. A. Skowron-Nalborczyk, S. Grodź, Więź 2008, nr 1 

(591) s. 35.   
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Wspomniana deklaracja w formie listu jest jednym z najciekawszych przykła-

dów oficjalnego dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego. Warto wspomnieć, że 

o ile po stronie katolickiej funkcjonuje choćby Papieska Rada ds. Dialogu Mię-

dzyreligijnego, to wśród muzułmanów wsparcie instytucjonalne (choć o mniej 

uniwersalnym charakterze) oferuje Królewski Instytut Badań nad Myślą Muzuł-

mańską Al al-Bajt, który jest definiowany jako „międzynarodowa, niezależna, 

pozarządowa instytucja muzułmańska z siedzibą w Ammanie”19, tym niemniej 

cieszy się życzliwością i wsparciem króla Jordanii, Abd Allaha II. Przyjęcie do-

kumentu w kręgach chrześcijańskich było życzliwe20, zabrakło jednak, jak się 

wydaje, popularyzacji listu w Europie i szerszego włączenia go do dyskusji o re-

lacjach dwóch religii monoteistycznych. Dialog na poziomie oficjalnym, instytu-

cjonalnym rzadko niestety inspiruje codzienną debatę polityczną i medialną, która 

pełna jest wypowiedzi agresywnych i demonizujących inne religie i kultury.                        

 

Dialog służy sprawie chrześcijan bliskowschodnich  

Chrześcijańscy mieszkańcy arabskiego Bliskiego Wschodu właściwie codziennie 

dokonują trudu „tłumaczenia z jednej kultury na drugą”. Parafrazuję tu myśl Mar-

ka M. Dziekana, dotyczącą metodologii badań orientalistycznych, polegającej     

w dużej mierze na przekładzie kultury (np. arabskiej) na kulturę (zachodnią),       

w sytuacji, gdy w niektórych aspektach różne od siebie doświadczenia kulturowe 

są po prostu nieprzekładalne21. W dawniejszych czasach, ta szczególna cecha kul-

turowa wschodnich chrześcijan pozwalała im na rozwijanie działalności szkół tłu-

maczeniowych dzięki równoczesnej biegłości w językach arabskim, klasycznym 

literackim syryjskim, greckim czy łacińskim. Dziś zaś ów „przekład” dokonuje 

się w momencie angażowania się chrześcijan w sprawy współczesnych państw 

arabskich i przez ich interakcję z sąsiadami, w przygniatającej większości mu-

zułmanami. Jest to zatem „dialog życia codziennego” w takich krajach, jak Liban, 

Egipt, Syria, Irak czy Palestyna/Izrael. Wszystkie te tereny są niestety zarazem 

dotknięte konfliktami różnego typu, wojnami regionalnymi i domowymi, a szcze-

gólnie w dwóch ostatnich latach – czystkami o motywach etnicznych i religijnych. 

Ta tragiczna, niestabilna sytuacja dodatkowo komplikuje już i tak trudne poło-

żenie mniejszości wyznaniowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.       

                                                           
19 http://aalalbayt.org/en/index.html (2015.05.30).  
20  Część odpowiedzi na deklarację i komentarzy do niej można znaleźć w tomie: A 

Common Word Between Us and You. 5-Year Anniversary Edition, Amman 2012 (wersja 

PDF: http://www.acommonword.com/, 2015.05.05).       
21 M. M. Dziekan, Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008, s. 18. 
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Odnosząc się do terminologii Edwarda Saida (1935–2003), wybitnego intelek-

tualisty palestyńsko-amerykańskiego, bliskowschodni chrześcijanie mogą służyć 

za przykład figury outsidera/insidera w społeczeństwach krajów arabskich: „już 

swoi, ale jednak w pewnej mierze obcy, religijnie odrębni, lecz językowo iden-

tyczni, ulegający procesom westernizacji, ale zarazem żarliwie przywiązani do 

spraw swoich krajów piewcy nacjonalizmów i patriotyzmu ogólnoarabskiego”22. 

Powracając na inny sposób do już poruszanego wątku, bliskowschodni chrześci-

janie ze swymi szczególnymi doświadczeniami podważają w moim przekonaniu 

sens formułowania generalnych, redukcjonistycznych „teorii cywilizacji”, które 

w bardzo różny sposób, w różnych momentach historycznych, prezentowali 

choćby Feliks Koneczny czy Samuel Huntington. Istnienie wspólnot chrześcijań-

skich na Bliskim Wschodzie: maronickich, koptyjskich, grekoprawosławnych, 

grekokatolickich, syryjskich ortodoksyjnych i katolickich, chaldejskich i innych, 

to wielka wartość dla kultury arabskiej rozumianej w sposób szeroki i otwarty. 

Dialog międzyreligijny, jeśli jest prowadzony w świadomy i pełny szacunku 

sposób, szanuje to wieloletnie dziedzictwo i uświadamia, że choć kultura arabska 

nieodłącznie wiąże się z islamem, to jednak bez swego chrześcijańskiego (i w pe-

wnej mierze też żydowskiego) pnia, zacznie obumierać. Przykładem, do czego pro-

wadzi destrukcyjny fanatyzm, są działania bojowników tzw. Państwa Islamskie-

go, którzy niszczą dziedzictwo kulturowe regionu, atakując zarówno miasta i za-

bytki starożytne (Palmyra, Niniwa, Al-Hadr), jak również sanktuaria i miejsca 

modlitwy zarówno muzułmanów (zwłaszcza szyitów), chrześcijan i jazydów.  

Problematykę tego podrozdziału najlepiej podsumowuje fragment zaczerpnię-

ty z adhortacji apostolskiej Ecclesia in Medio Oriente, podpisanej przez papieża 

Benedykta XVI w grecko-melchickiej (grekokatolickiej) bazylice św. Pawła       

w Harissie, 14 września 2012 roku, podczas wizyty w Libanie: „Pomimo tego 

stwierdzenia [różnic doktrynalnych między chrześcijaństwem a islamem – MM] 

(chrześcijanie) dzielą z muzułmanami to samo życie powszednie na Bliskim 

Wschodzie, gdzie ich obecność nie jest ani nowa, ani przypadkowa, lecz histo-

ryczna. Stanowiąc integralną część Bliskiego Wschodu, wypracowali oni w ciągu 

wieków pewien typ relacji ze swym otoczeniem, który może służyć jako lekcja. 

Religijność muzułmanów stanowiła dla nich wyzwanie i, na miarę posiadanych 

środków oraz na ile to możliwe, nadal żyją i krzewią wartości Ewangelii w ota-

czającej ich kulturze. Wynika z tego szczególna symbioza. Dlatego właśnie 

                                                           
22 Prezentuję i rozwijam tę ideę w: M. Moch, Swoi i obcy. Tożsamość Koptów i Maronitów 

w arabskich tekstach kultury, Warszawa 2013, s. 11.  
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słuszne jest uznanie wkładu żydów, chrześcijan i muzułmanów w kształtowanie 

bogatej kultury, specyficznej dla Bliskiego Wschodu23”.           

 

Nie powinniśmy przypisywać dialogowi  

chrześcijańsko-muzułmańskiemu nadmiernych oczekiwań 

Często mówi się o błędach i ograniczeniach popełnianych przez stronę muzuł-

mańską w podejściu do dialogu. Wydaje się jednak, że są one udziałem przedsta-

wicieli wszystkich trzech religii monoteistycznych. Samo pojmowanie dialogu 

narzuca wygórowane oczekiwania, ponieważ niektórzy z uczestników za osta-

teczny cel stawiają sobie, oczywiście dobrowolne, nawrócenie partnerów na wła-

sną religię. Mogą też dziwić próby podchodzenia strony katolickiej do dialogu 

jako pragmatycznego narzędzia załatwiania konkretnych spraw, np. uzyskania 

większych praw dla chrześcijan w Arabii Saudyjskiej czy też większej liczby ze-

zwoleń na budowę kościołów w krajach świata arabskiego. Równocześnie, pewne 

przewrażliwienie na punkcie własnych oczekiwań może być zrozumiałe, bo nie 

sposób podjąć rozmowy z Innym (używając tu nazewnictwa Emmanuela Levina-

sa), nie będąc pewnym własnego punktu widzenia i zakorzenienia. Kardynał Je-

an-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego 

uważa, że w kontekście dialogu „każdy z nas mierzy się z potrójnym wyzwa-

niem: tożsamości – bo trzeba mieć jasne wyobrażenie o treści własnej wiary; ró-

żnicy – wiedzy o tym, że Inny nie musi być wrogiem; pluralizmu – uznania, że 

Bóg działa w tajemniczy sposób w każdym ze swych stworzeń24”. Sam kardynał 

Tauran uosabia pewną niejasność w podejściu do dialogu, ponieważ równocze-

śnie był jego gorącym orędownikiem, a z drugiej strony uważał, że podejście 

większości muzułmanów do Koranu jako tekstu niepodlegającego dyskusji, po-

dyktowanego jakoby bezpośrednio przez Boga, w jakimś sensie wyklucza prowa-

dzenie z nimi owocnego dialogu25.      

                                                           
23  Cytaty z adhortacji za oficjalnym zapisem internetowym: Posynodalna adhortacja 

apostolska „Ecclesia in Medio Oriente” Ojca Świętego Benedykta XVI do patriarchów       

i biskupów, duchowieństwa, osób konsekrowanych i do wiernych świeckich o Kościele na 

Bliskim Wschodzie, komunii i świadectwie, Bejrut, 14 września 2012 r.,  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-

xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente_pl.html (2016.04.05).  
24 Cardinal Tauran: We Shouldn’t Fear Islam, 18 lutego 2010 r.,  

http://www.acommonword.com/cardinal-tauran-we-shouldnt-fear-islam/ (2016.05.04).  
25 J. Lumbard, The Uncommonality of ‘A Common Word’, [w:] A Common Word Between 

Us and You. 5-Year Anniversary Edition, Amman 2012 , s. 16.    
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Z punktu widzenia strony katolickiej, owe trudy i ambiwalencje dialogu opisał 

ks. Łukasz Kamykowski: „Nie mylmy dialogu z negocjacjami. Niedawno usły-

szałem bardzo trafne spostrzeżenie: «W negocjacjach chodzi o dobro wspólne, 

które można osiągnąć za cenę kompromisu, w dialogu – o prawdę, a tu na kom-

promis nie ma miejsca». Dlatego wcale nie jest takie oczywiste, że dzięki dialo-

gowi dogadamy się z żydami i muzułmanami co do tego, kim jest Jezus, i za sto 

lat podpiszemy wspólną deklarację wiary. Jak to będzie naprawdę, tego nie wie 

nikt. Stawiamy dopiero pierwsze kroczki26”. 

Sam zaliczam się zdecydowanie do „minimalistów dialogicznych”. Za wielką 

wartość dialogu uważam to, że obie strony go w ogóle podjęły, a nie byłoby to 

zapewne możliwe bez procesu dekolonizacji w Azji i Afryce, a także bez demo-

kratyzacji Europy i dzieła Soboru Watykańskiego Drugiego w drugiej połowie 

XX w. W tym duchu międzyludzkiego spotkania wokół najbardziej podstawo-

wych wartości postrzegał dialog znakomity polski i europejski intelektualista, ks. 

Józef Tischner, i właśnie jego słowami chcę zakończyć te rozważania: „Dialog 

oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę 

zdań. Początek dialogu – wyjście z kryjówki – już jest dużym wydarzeniem. 

Trzeba się wychylić, przekroczyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce 

do rozmowy. Miejsce to nie będzie już kryjówką, w której człowiek pozostaje 

sam ze swoim lękiem, lecz miejscem spotkania, zaczątkiem jakiejś wspólnoty, 

być może początkiem domu. (…) Pierwszym warunkiem dialogu jest zdolność 

«wczuwania się» w punkt widzenia drugiego. Ale nie chodzi tylko o współczucie, 

lecz o coś jeszcze – o uznanie, że drugi ze swego punktu widzenia zawsze ma 

trochę racji. Nikt nie zamyka się w kryjówce dobrowolnie, widocznie ma jakiś 

powód. Trzeba ten powód uznać. W pierwszym słowie dialogu kryje się wyzna-

nie: «z pewnością masz trochę racji». Z tym idzie w parze drugie, nie mniej waż-

ne: «z pewnością ja nie całkiem mam rację»27”. 
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Abstrakt 

Tekst odnosi się do problematyki dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego z perspektywy arabisty       

i badacza tożsamości zbiorowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Autor wyraża przeko-
nanie o absolutnej konieczności kontynuowania i wspierania go, nawet (albo wręcz szczególnie)         

w warunkach obecnych wojen, prześladowań religijnych i nietolerancji. Ważna i pozytywna rola 

dialogu została omówiona w odniesieniu do takich problemów, jak: umiarkowany islam i związana      

z nim odnowa tradycyjnego dyskursu religijnego, sytuacja chrześcijan w świecie arabskim i wybrane 

przykłady dotychczasowego dialogu (np. deklaracja uczonych i przywódców muzułmańskich Jedna-

kowe słowo dla nas i dla was, opublikowana w 2007 roku).    
Słowa kluczowe: islam, dialog chrześcijańsko-muzułmański, nowe podejścia do Koranu, chrześcija-

nie bliskowschodni 

 

Abstract 

The text refers to the issue of Muslim-Christian dialogue from the perspective of the Arabist and 

researcher of collective identities in the Middle East and Northern Africa. The author is convinced of 
the absolute necessity of continuing and supporting this dialogue, even (or perhaps especially) in 

current conditions of war, religiously motivated persecutions and intolerance. Important and positive 

role of the dialogue was discussed in relation to such issues as: moderate Islam and the renewal of the 

traditional Islamic discourse; the situation of Christians in the Arab world; and some examples of the 

current dialogue (e.g. the declaration of Muslim scholars and intellectuals A Common Word Between 

Us and You published in 2007). 
Keywords: Islam, Christian-Muslim dialogue, new approaches to Qur’an, Middle-Eastern Christians 
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Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Kilka wątpliwości 

Islamic-Christian Dialogue. Some Points of Doubt 

 

 

Przedstawione w tekście uwagi to uwagi filozofa i to bynajmniej nie filozofa-

sceptyka tylko filozofa-realisty. Tytułowe wątpliwości należy zatem rozumieć nie 

tyle jako przejaw sceptycyzmu, lecz raczej jako wskazanie kwestii, których za-

dowalające wyjaśnienie to warunek konieczny do prowadzenia owocnego dialogu. 

 Przy prezentacji tej problematyki wykorzystałem dwie cenne wskazówki, 

które prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześci-

jan i Żydów, zawarł w swoim tekście zatytułowanym Cel i bezcelowość dialogu28. 

Wskazówki te posłużyły mi do uporządkowania poniższych rozważań. 

 W przywołanym tekście prof. S. Krajewski wskazuje, że: „W ogólnym, poto-

cznym sensie dialogiem jest każde spotkanie, w którym strony rozmawiają, za-

miast się ignorować, bojkotować, zwalczać czy zabijać. Sam fakt rozmawiania 

można wtedy ocenić pozytywnie. Wszelkie wymiany informacji, dyskusje, debaty 

czy negocjacje są traktowane jako dialog”29. Jeśli zatem ktoś ogranicza się do 

przyjęcia tak szerokiego rozumienia dialogu, to większość przedstawionych w te-

kście wątpliwości będzie z jego punktu widzenia bezzasadna. Tak rozumiany 

dialog chrześcijańsko-muzułmański, nazywany też dialogiem życia codziennego, 

jest bowiem bez wątpienia możliwy i realizowany w praktyce. 

 Poważniejsze problemy zaczynają się wtedy, gdy przywołujemy i stosujemy 

inne rozumienie dialogu między religiami. Profesor S. Krajewski nazywa je 

„dialogiem głębokim”. Jego istotę określa następująco: „Chodzi (…) o potrakto-

wanie innej religijności z całą powagą, szacunkiem i życzliwością, ale oczywiście 

                                                           
28 S. Krajewski, Cel i bezcelowość dialogu, „Teofil” (29) 2011, s. 24–31. Tekst dostępny    

w Internecie pod adresem: http://www.prchiz.pl/pliki/Teofil_StKrajewski.pdf (2016.01.14). 
29 S. Krajewski, Cel i bezcelowość dialogu, dz. cyt., s. 24. 
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bez zapominania o tym, że nie jest to moja religijność”30. Taki dialog ma jednak – 

co przyznaje sam profesor – dosyć istotne ograniczenie – jest to dialog bez celu. 

Krajewski stwierdza to wprost: „w dialogu głębokim, w którym nie oczekuje się 

efektów, chodzi o uznanie właśnie inności”31. 

 Stanowisko prof. Krajewskiego wydaje się dosyć jasne i czytelne. Równo-

cześnie jednak z punktu widzenia filozofa-realisty okazuje się trudne do zaakce-

ptowania. Aby wskazać główne źródło tych trudności przywołam wykłady z etyki, 

na które uczęszczałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na wykładach 

tych podkreślano, że każde świadome i wolne działanie człowieka zaczyna się od 

aktu decyzji. A ponieważ decyzja wymaga współdziałania rozumu i woli wszelkie 

podejmowane przez ludzi działania zmierzać powinny do jakiegoś z góry zade-

klarowanego celu. 

 I to właśnie sprawia, że nie jestem w stanie bez większych zastrzeżeń zaakce-

ptować stanowiska prezentowanego przez prof. Krajewskiego. Patrząc na dialog 

między chrześcijaństwem i islamem z perspektywy filozofa-teoretyka jako na 

dialog nie posiadający skonkretyzowanego celu nie znajduję przesłanek, aby 

uznać go za dobry i słuszny. Z tego samego powodu nie mogę też uznać go za zły 

i niesłuszny. 

 Nie mając możliwości podjęcia i rozstrzygnięcia tak podstawowej dla wszy-

stkich zainteresowanych dialogiem między chrześcijaństwem i islamem kwestii 

mogę co najwyżej odnotowywać konkretne fakty, które wskazują, że prowa-

dzenie takiego dialogu – przynajmniej na dotychczasowych zasadach – budzi 

istotne wątpliwości. Jednak aby całościowo i rzetelnie spojrzeć na tę proble-

matykę należy też uwzględnić inny fakt. Oto na różnych poziomach organi-

zacyjnych Kościoła katolickiego istnieją mniej lub bardziej formalne gremia pro-

mujące taki dialog. Organizowane są też konkretne działania mające pomagać     

w jego prowadzeniu, a także naukowe konferencje mające wyjaśnić potrzebę, cel 

oraz znaczenie dialogu między chrześcijanami i muzułmanami.  

 Myślę zatem, że postawienie przez filozofa religii i filozofa kultury (bo takie 

są moje naukowe specjalności) kilku pytań dotyczących dialogu między chrze-

ścijaństwem (a dokładniej między najliczniejszym i najważniejszym jego nurtem 

jakim jest Kościół katolicki32) i islamem pozwoli na lepsze zrozumienie i wyja-

                                                           
30 Tamże, s. 30. 
31 Tamże. 
32 Według danych statystycznych opublikowanych w 2013 roku Kościół katolicki liczy na 

całym świecie 1 miliard 254 miliony wyznawców. Zob.: Rocznik Papieski (Annuario 

Pontificio) na rok 2015. 
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śnienie problemów, które taki dialog generuje. Być może pomoże także w roz-

wiązaniu przynajmniej niektórych z nich. 

 

I. Wątpliwości formalne 

Prezentację zacznijmy od wątpliwości natury formalnej. Są one łatwiejsze do za-

obserwowania i opisu, gdyż są skutkiem konkretnych, możliwych do empirycznej 

weryfikacji faktów. 

 

1 .  P a r t n e r z y  d i a l o g u  

Najważniejsza z wątpliwości formalnych sprowadza się do pytania, czy istnieje 

jakiś powszechnie akceptowany, a zarazem znaczący rzecznik dialogu po stronie 

muzułmańskiej? Pytanie jest o tyle zasadne, że Kościół katolicki wyróżnia się 

spośród innych religii także tym, że ma hierarchiczną strukturę. Papież jest zatem 

nie tylko biskupem Rzymu, ale także zwierzchnikiem całego Kościoła katoli-

ckiego. Takiego zwierzchnika nie posiadają inne uniwersalistyczne religie, brak 

go więc także w islamie. W tej sytuacji owocny dialog jest znacznie utrudniony. 

O ile bowiem decyzje papieża są wiążące dla całego Kościoła, to brak takiego 

rzecznika po stronie islamu powoduje, że strona katolicka musi „apelować do 

licznych środowisk muzułmańskich. To zaś stanowi wielką niedogodność. Na 

przykład ustalenia z muzułmanami z Syrii mają się nijak do postawy kręgów isla-

mskich z Arabii Saudyjskiej. Niektórzy powątpiewają, czy podzielony islam, z któ-

rym utożsamia się spora liczba ugrupowań propagujących przemoc, jest zdolny 

do dialogu”33.  

 

2 .  S y m e t r i a  

Podnosząc wątpliwości formalne trzeba też pamiętać, o braku symetrii we wza-

jemnych relacjach między muzułmanami a chrześcijanami. Ich główną i niemo-

żliwą do przezwyciężenia (przynajmniej z punktu widzenia muzułmanów) przy-

czyną jest to, że choć chrześcijanie i żydzi nazywani są „ludźmi Księgi” to 

jednak: „z punktu widzenia prawa, w społeczności islamskiej stawiani są ponad 

poganami, jednak poniżej wiernych. Z teologicznego punktu widzenia są uważani 

za niewiernych. Ich religia zdezaktualizowała się”34. 

                                                           
33  Co mamy przemilczać?! Z ks. prof. dr. hab. Krzysztofem Kościelniakiem – 

islamoznawcą, wykładowcą na Papieskiej Akademii Teologicznej – rozmawia ks. Piotr 

Gąsior. Tekst dostępny w Internecie pod adresem:  

http://www.niedziela.pl/artykul/80381/nd/Co-mamy-przemilczac (2016.01.14). 
34 J. Gnilka, Biblia i Koran. Podobieństwa i różnice, tłum. W. Szymona, Kraków 2005, s. 
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 Takie postrzeganie chrześcijan przez muzułmanów powoduje, że dialog pro-

wadzony jest właściwie tylko w Europie. Natomiast w krajach arabskich, po-

mijając jednorazowe, spektakularne gesty w rodzaju zaproszenia Papieża do 

złożenia wizyty w meczecie, taki dialog nie jest akceptowany. Joachim Gnilka 

podaje bardzo konkretny przykład, który wyraźnie pokazuje jak bardzo w kwestii 

potrzeby i możliwości prowadzenia dialogu muzułmanie i chrześcijanie różnią się 

miedzy sobą: „Jako chrześcijanie (…) usiłujemy być wyrozumiali i tolerancyjni. 

W Rzymie, w samym centrum katolickiego Kościoła świata, jest wielki meczet. 

Dla Mekki i Medyny coś podobnego byłoby całkowicie nie do pomyślenia. Nie-

muzułmanom jest jak najsurowiej zakazane wchodzenie do tych miejsc”35.  

 Z licznych wypowiedzi dotyczących asymetrii we wzajemnych relacjach mię-

dzy muzułmanami i chrześcijanami oraz jej wpływu na dialog na szczególną 

uwagę zasługują słowa badacza islamu i profesora Papieskiej Akademii Teologi-

cznej księdza profesora Krzysztofa Kościelniaka. Zwraca on bowiem uwagę na 

kwestie podstawowe, których uwzględnienie przez podejmujące dialog strony jest 

koniecznym warunkiem, bez spełnienia którego trudno mówić o realnym i owo-

cnym dialogu. Kościelniak podkreśla, że muzułmanie „mają olbrzymią przestrzeń 

rozwoju w Europie. Nikt nie zabrania im budowy meczetów, zakładania stowa-

rzyszeń, publikacji itd. Religia islamska jest nawet nauczana w szkołach państwo-

wych, tam gdzie na to zezwala prawo danego kraju. Oczywiście, istnieje też prze-

strzeń nie do zaakceptowania w zachowaniach pewnych muzułmanów. I nie mo-

żna mówić, że nie rozumiemy muzułmanów, skoro nie zgadzamy się na pewne 

praktyki niektórych wyznawców islamu. Trudno «zrozumieć», czyli uznać za 

normalną, sytuację, gdy ojciec zabija swą córkę za romans z niemuzułmaninem. 

Nie da się zaakceptować podwójnego prawa w Europie – odmiennego dla muzuł-

manów, a innego dla rdzennych mieszkańców Europy”36. 

 Jednak w ostatnich latach, zwłaszcza od chwili wyboru papieża Franciszka, 

liczba takich wyważonych, a zarazem zdroworozsądkowych głosów po stronie 

chrześcijańskiej systematycznie maleje. To nie ocena – to stwierdzenie faktu.      

W efekcie coraz więcej chrześcijan nie tylko zdaje się ignorować brak symetrii    

w prowadzonym dialogu, ale w dodatku nie rozumie, że tak bezwarunkowa 

tolerancja religijna jest dla muzułmanów nie tylko czymś trudnym do pojęcia, 

lecz wręcz niemożliwym do zaakceptowania. Dzieje się tak ponieważ w islamie 

nie ma podziału na świecką i religijną sferę rzeczywistości. Powoduje to, że dla 

                                                                                                                                    
167. 
35 Tamże, s. 36. 
36 Co mamy przemilczać?!, dz. cyt. 
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muzułmanina przynależność wierzącego do wspólnoty jest najważniejszym 

czynnikiem determinującym życie człowieka37.  

 Trudno zatem nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że asymetria to jedna z wa-

żniejszych trudności, bez usunięcia której realny dialog między muzułmanami       

i chrześcijanami nie będzie możliwy. Zwłaszcza, że współcześni chrześcijanie są 

na ogół otwarci na inne religie. Postawa ta powoduje, że nie tylko chcą poznawać 

ich wyznawców, ale także są zainteresowani tym, aby prowadzić z nimi dialog.  

 Natomiast w przypadku większości żyjących dziś muzułmanów sytuacja wy-

gląda inaczej. Ich postawę wobec innych religii dobrze prezentuje opinia, którą 

wygłosił kardynał Walter Kasper. Ten duchowny, którego wypowiedzi dotyczące 

różnych kwestii związanych z obecnością religii w kulturze pokazują, że trudno 

go określić jako przedstawiciela „katolickiego fundamentalizmu” stwierdził wprost: 

„tam, gdzie muzułmanie są w mniejszości, deklarują chęć uprawiania dialogu, 

lecz tam, gdzie stanowią większość – dialog schodzi na dalszy plan albo go        

w ogóle nie ma”38.  

 

3 .  W z a j e m n y  s z a c u n e k  

W swoim przemówieniu do ambasadorów państw muzułmańskich, wygłoszonym 

25 września 2006 roku ówczesny papież, Benedykt XVI, zwrócił uwagę na dosyć 

ogólną, ale zarazem niezwykle ważną zasadę, której przestrzeganie jest jednym    

z warunków prowadzenia owocnego dialogu. Stwierdził, że: „Szacunek i dialog 

wymagają wzajemności we wszystkich dziedzinach, szczególnie w tym, co do-

tyczy podstawowych swobód, a zwłaszcza wolności religijnej. One sprzyjają 

pokojowi i zgodzie między narodami”39.  

 Szacunek dla drugiej strony, także wtedy, gdy wypowiada krytyczne uwagi     

o naszej religii to minimalne oczekiwanie wobec partnerów rzetelnie prowadzo-

nego dialogu. Można też uznać, że z punktu widzenia katolików kwestia ta nie 

budzi większych wątpliwości. Tymczasem niektóre zachowania strony muzuł-

mańskiej wskazują, że zasada wzajemności nie jest dla nich tak oczywista. Świa-

dczy o tym na przykład reakcja licznych środowisk muzułmańskich na wypo-

                                                           
37 Bo choć „wiadomo, że przynależność do wspólnoty muzułmanów i wewnętrzna wiara to 

dwie różne rzeczy, ale wiadomo też, że o tej ostatniej decyduje dopiero sam Bóg na Sądzie 

Ostatecznym.  Muzułmanina nie wykluczy się ze wspólnoty wiernych tylko dlatego, że 

przyzna się w sekrecie, iż nie wierzy już w islam” (J. van Ess, Islam, [w:] Pięć wielkich 

religii świata, red. E. Brunner-Traut, tłum. J. Doktór, Warszawa 1987, s. 71). 
38 Podaję za: Co mamy przemilczać?!, dz. cyt. 
39 za: http://www.monoteizm.info/Benedykt_XVI.html (2016.01.14) [wszystkie wyróżnie-

nia w tekście moje – R.T.P.]. 
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wiedź papieża Benedykta XVI w Ratyzbonie. Przypomnijmy najważniejsze oko-

liczności oraz skutki tego wydarzenia. Oto w trakcie uniwersyteckiego wykładu, 

którego głównym przedmiotem wcale nie był islam, jako przykład ilustrujący 

prezentowane przez siebie poglądy Papież przywołał jeden z dialogów, jakie       

w 1391 roku prowadzić miał z uczonym Persem cesarz bizantyjski Manuel II 

Paleolog40. W dialogu tym cesarz stał na stanowisku, że stosowane powszechnie 

przez muzułmanów krzewienie wiary metodą podbojów nie może być zaakcepto-

wane przez chrześcijan. Benedykt XVI zacytował następujący fragment jego wy-

powiedzi: „Bóg nie cieszy się z krwi, a nierozumne postępowanie jest sprzeczne z 

Bożą naturą. Wiara rodzi się z duszy, nie z ciała. Ktokolwiek miałby doprowadzić 

drugiego do wiary, potrzebuje zdolności dobrego przemawiania i właściwego 

rozumowania, bez przemocy i gróźb... Aby przekonać rozumną duszę, nie po-

trzeba silnego ramienia ani żadnej broni, ani żadnych innych sposobów grożenia 

danej osobie śmiercią...”41. 

 Reakcję świata islamskiego na słowa papieża opisał w swojej książce Dzien-

nik watykański. Władza, ludzie, polityka John Thavis: „Muzułmańskie bojówki 

podpalały kościoły na Zachodnim Brzegu. Irańscy oficjele twierdzili, że papież 

jest częścią «zachodniego spisku» wymierzonego w islam. W ramach protestu na 

ulicach Pakistanu, Turcji, Indonezji i Indii palono podobizny Benedykta XVI do 

wtóru okrzyków demonstrantów: «Na krzyż z papieżem!». Maroko odwołało 

swojego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. Inne kraje domagały się papie-

skich przeprosin”42. 

 Wobec tych faktów trudno nie zgodzić się ze sceptyczną oceną możliwości      

i dotychczasowych rezultatów dialogu z islamem, którą przedstawił między 

innymi cytowany już wcześniej ks. prof. Kościelniak. Jego zdaniem „Przy okazji 

ataku na Papieża zauważyliśmy (…), jak mało owocny okazał się dotychczasowy 

dialog z islamem. Odkryły się też kruche podstawy dialogu, który zapomina        

o prawdzie i wzajemności”43.  

 Cytowany autor wskazuje też słusznie, że myśląc o prowadzeniu owocnego 

dialogu z islamem „warto mniej podkreślać drugorzędne fakty, np. że Papież prze-

                                                           
40  Przypomnienie tego dialogu przez papieża Benedykta XVI podczas wykładu, który 

wygłosił na Uniwersytecie w Ratyzbonie we wrześniu 2006 r. wywołało gwałtowną 

krytykę ze strony większości muzułmanów oraz, co ciekawe, także ze strony europejskich 

środowisk liberalnych.  
41 Pełny tekst wykładu: 

http://www.fidelitas.pl/pdf/Benedykt_16_wyklad_w_Ratyzbonie.pdf (2016.01.14). 
42 Cytuję za: P. Lisicki, Dżihad i samozagłada Zachodu, Lublin 2015, s. 21. 
43 Co mamy przemilczać?!, dz. cyt. 
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kroczył próg meczetu, czy delektować się jakimś ugrzecznionym spotkaniem. 

Warto czasem przejść do konkretów życia, redukując spektakularne i wyreży-

serowane gesty, za którymi niewiele stoi. Wydaje się, że muzułmańskie dekla-

racje o islamie jako religii pokoju nie tyle są potrzebne Zachodowi, co samemu 

światu islamskiemu. Jak się zdaje, tylko konkretne akcje na rzecz przyznania 

chrześcijanom prawdziwej równości oraz działania przeciw teologicznemu uzasa-

dnianiu przemocy podjęte przez samych muzułmanów wewnątrz islamu są w sta-

nie usunąć wątpliwości wielu chrześcijan, co do szczerości oświadczeń, że islam 

reprezentuje religię pokoju i jest zdolny do prawdziwego dialogu (…) na zasadzie 

wzajemności i sprawiedliwości”44. 

 

II. O czym i jak dialogować? 

Na co najmniej równie istotne wątpliwości napotykamy, gdy próbujemy ustalić 

możliwe obszary i treści dialogu. Bo z jednej strony piszący na ten temat autorzy, 

dosyć zgodnie wskazują najważniejsze możliwe obszary dialogu. Równocześnie 

jednak nie wyjaśniają jak przezwyciężyć podstawowe rozbieżności, które wystę-

pują między islamem i chrześcijaństwem w każdym z tych obszarów. A przecież 

bez tego trudno mówić o realnym i owocnym dialogu.  

 Aby nieco dokładniej przedstawić to zagadnienie wyróżnić należy najpierw: 

 

1 .  M o ż l i w e  o b s z a r y  d i a l o g u  

Wśród polskich autorów podejmujących zagadnienia dotyczące dialogu chrześci-

jańsko-muzułmańskiego na szczególną uwagę zasługuje prof. dr hab. Eugeniusz 

Sakowicz. Autor ten łączy bowiem teoretyczne rozważania dotyczące dialogu      

z działalnością praktyczną45. Prof. E. Sakowicz powołując się na stanowisko Jana 

Pawła II wyróżnia 4 podstawowe formy/obszary dialogu: 

(1) dialog chrześcijan i muzułmanów w życiu codziennym; 

(2) dialog specjalistów w naukach teologicznych (czyli teologów chrześcijaństwa 

i islamu); 

(3) dialog modlitwy, polegający na „byciu razem, aby się modlić” (według wła-

snych reguł doktryny i kultu); 

(4) dialog społecznego zaangażowania na rzecz wyzwalania z niemoralności (a 

                                                           
44 Tamże. 
45 Profesor E. Sakowicz jest członkiem Komitetu do Spraw Dialogu z Religiami Niechrze-

ścijańskimi a także konsultorem Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episko-

patu Polski. 
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więc promocja życia ludzkiego – indywidualnego oraz społecznego)46.  

 Jak już wspomniałem na wstępie nie kwestionuję faktu, że pierwsza z wymie-

nionych form dialogu jest realizowana w praktyce tam, gdzie wyznawcy chrześ-

cijaństwa i islamu żyją obok siebie. Jednak możliwości prowadzenia dialogu       

w pozostałych obszarach nie wydają się zbyt realne. Przynajmniej z punktu wi-

dzenia filozofa religii. Wskażę zatem główne wątpliwości uzasadniające dosyć 

sceptyczną ocenę możliwości prowadzenia dialogu w pozostałych obszarach wy-

mienionych przez prof. E. Sakowicza.   

 

2 .  D i a l o g  t e o l o g ó w  c h r z e ś c i j a ń s t w a  i  i s l a m u  

Z pewnością teologowie mają w tej kwestii znacznie więcej do powiedzenia, ale 

jako filozof religii chciałbym zapytać o rzecz podstawową – o czym owocnie 

mogą ze sobą debatować teologowie chrześcijańscy i islamscy, skoro reprezentują 

dwie religie, które mają uniwersalistyczne aspiracje? Oznacza to przecież, że 

każda z tych religii uważa się za tą, która przekazuje w ostatecznej formie pra-

wdziwe słowa Boga skierowane do człowieka. Objawienie to ma wskazać wszy-

stkim ludziom najlepszą drogę, która doprowadzi ich do zbawienia. 

 Równocześnie objawienia te prezentują całkiem odmienne, można nawet 

stwierdzić, że w wielu aspektach wykluczające się, obrazy Boga, jego relacji       

z człowiekiem a także wizje zbawienia. Jeśli zatem dialog rozumiemy jako coś 

więcej niż tylko rozmowę dwóch partnerów, a za jego cel uznamy wzajemne 

inspirowanie się dla poznania prawdy, to o owocnym dialogu teologów chrze-

ścijańskich i islamskich nie może być mowy. A to dlatego, że każda ze stron 

uważa się za jedynego depozytariusza pełni boskiej prawdy. Od partnera dialogu 

nie będzie zatem oczekiwać inspiracji czy wskazówek, lecz jedynie akceptacji 

prawdy, którą głosi. Każda inna forma dialogu między teologami wymaga przy-

jęcia niemożliwego do zaakceptowania kompromisu – rezygnacji z przekonania    

o prawdziwości swojej wiary.   

 

3 .  D i a l o g  m o d l i t w y  

Tu też z punktu widzenia filozofa religii pokazanie braku szans na owocny dialog 

wydaje się dosyć proste. Wystarczy bowiem postawić pytanie – o co powinien 

                                                           
46 Podaję za: M. Lewicka, Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, 

zagrożenia i wyzwania, Toruń, 18-19 października 2010 roku, s. 252. Tekst dostępny         

w Internecie pod adresem:  

https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1818/PCh.2011.031,Lewicka.pdf?seque

nce=1 (2016.01.14). 
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modlić się pobożny chrześcijanin (podobnie zresztą jak pobożny muzułmanin)? 

Czy nie o to, aby to jego religia rozszerzała się aż po krańce ziemi? Wszak religia 

ma przede wszystkim wskazywać ludziom drogę do zbawienia. Do spotkania        

z Bogiem, którego zupełnie inaczej wyobrażają sobie muzułmanie i wyznawcy 

chrześcijaństwa. 

 

4 .  D i a l o g  s p o ł e c z n e g o  z a a n g a ż o w a n i a   

n a  r z e c z  w y z w a l a n i a  z  n i e m o r a l n o ś c i   

W tej sferze dialog chrześcijańsko-muzułmański wydaje się najbardziej realny. 

Oficjalne deklaracje pokazują, że zwłaszcza strona katolicka ma nadzieję na owoce 

takiego dialogu. Aby się o tym przekonać wystarczy przywołać opublikowaną     

w 2013 r. przez papieża Franciszka adhortację apostolską Ewangelii Gaudim o gło-

szeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. W punkcie 250 adhortacji czytamy: „Dia-

log międzyreligijny stanowi konieczny warunek pokoju w świecie i dlatego jest 

obowiązkiem chrześcijan, podobnie jak i innych wspólnot religijnych”. 

 Jednak gdy przyjrzymy się tej kwestii nieco bliżej pojawić się może istotna 

wątpliwość. Jej podstawą jest fakt, że w wielu ważnych kwestiach moralnych 

chrześcijaństwo i islam nie zgadzają się ze sobą47. 

 Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej gdy uwzględnimy fakt, że „Islam jest 

najbardziej agresywną religią nie tylko na piśmie. Obszerne badanie oparte na 

pogłębionych wywiadach z 45 000 respondentów potwierdza, że jest najbardziej 

agresywny również w praktyce. Badanie to dowodzi, że islam jest jedyną religią 

na świecie, której wyznawcy stają się tym agresywniejsi, im bardziej angażują się 

w praktykowanie swojej religii”48.  

 Dostępne dane i statystyki nie pozostawiają w tej kwestii istotnych wątpli-

wości. Wystarczy tylko przypomnieć, że: „muzułmanie od 11 września 2001 roku 

dokonali na całym świecie ponad 27.000 aktów terroru w imię islamu. To około 

2.000 rocznie albo 5 dziennie”49.  

 Tymczasem religijne zaangażowanie wyznawców islamu systematycznie wzra-

sta. I nie zmienia się to nawet wtedy, gdy docierają do zlaicyzowanej, współcze-

                                                           
47 A są to kwestie tak istotne jak posługiwanie się przemocą, kara śmierci, model rodziny 

czy nierozerwalność małżeństwa.  
48 Podaję za: Im więcej religii, tym więcej przemocy, http://euroislam.pl/im-wiecej-religii-

tym-wiecej-przemocy/ (2016.01.14). 
49 Tamże. Więcej danych statystycznych podważających tezę, że fundamentalizm dotyczy 

tylko niewielkiej części wyznawców islamu znaleźć można pod adresem:  

http://euroislam.pl/badania-nie-potwierdzaja-umiarkowania/ (2016.01.14). 



36 

 

snej Europy. Żyjąc w niej nie tylko trwają przy swoich religijnych przekonaniach, 

ale także nie chcą się asymilować z – ich zdaniem – zepsutymi i zdegenero-

wanymi społeczeństwami Zachodu. Co gorsza, większość z nich nie uznaje prze-

pisów prawnych obowiązujących w tych społeczeństwach, zwłaszcza tych, które 

nie są zgodne z prawem szariatu50. Zatem – przynajmniej teoretycznie – kryty-

czne spojrzenie na liczne zasady moralne i normy prawne przyjęte w Unii Euro-

pejskiej mogłoby stanowić jakąś płaszczyznę realnego dialogu. Jednak wydaje się 

mało realne, by dało się go realnie prowadzić, zwłaszcza że katolików i muzuł-

manów zasadniczo różnią poglądy na temat dopuszczalnych sposobów zmiany 

złych i niesłusznych przepisów i regulacji prawnych. Katolicy, w przeciwieństwie 

do muzułmanów nie akceptują bowiem działań siłowych i przemocy. 

 

III. Zamiast podsumowania 

Nie chcę kończyć zbyt pesymistycznie tych rozważań. Toteż zamiast podsumo-

wania dwie uwagi/sugestie, które być może okażą się pomocne przy poszu-

kiwaniu możliwych dróg owocnego dialogu. Przede wszystkim chciałbym przypo-

mnieć, że warunkiem każdego rzetelnego dialogu jest jasne określenie swojej kul-

turowej tożsamości przez prowadzące go strony. Tymczasem, co słusznie zau-

ważył ksiądz doktor Adam Wąs SVD51: „Europa od lat stosuje wobec muzułma-

nów pewną strategię – rozmywania własnej tożsamości z nadzieją, że w odpo-

wiedzi muzułmanie również wyrzekną się swojej. Programowe rozmywanie 

chrześcijańskiej tożsamości Europejczyków przypomina człowieka, który pod-

cina gałąź, na której siedzi. Wydaje się, że strategią współczesnych, lewicowo-

liberalnych środowisk europejskich jest eliminowanie z przestrzeni publicznej 

elementów chrześcijańskich, by ostatecznie pozbyć się w ogóle tego, co religijne. 

W efekcie proponowane tzw. wartości europejskie stają się tak „bezpłciowe”, że 

przestają być atrakcyjne nie tylko dla napływowej ludności muzułmańskiej, ale 

nawet dla samych Europejczyków”52.  

 Aby zatem dialogować z wyznawcami islamu trzeba najpierw przestać prze-

                                                           
50 Badania prowadzone przez Berliński Ośrodek Nauk Społecznych pokazały, że spośród 

muzułmanów zamieszkujących Europę: „75% uznaje istnienie jednej, powszechnej wykła-

dni Koranu, a 65% wyżej stawia nakazy religijne niż zapisy prawa stanowionego”. Podaję 

za: P. S. Ślusarczyk, Polityczny islam, liberalna demokracja i zachodnie złudzenia, [w:] 

Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, red. R. Michalak, Zielona Góra 2015, s. 58. 
51 Członek Komitetu do spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Epi-

skopatu Polski. 
52 Podaję za: Zmierzch „multikulti”, http://www.idziemy.com.pl/spoleczenstwo/zmierzch-

multikulti-/ (2016.01.14). 
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milczać fakt, że Europa to kontynent, którego kulturę ukształtowało chrześcija-

ństwo. Bo bez przypomnienia sobie naszej kulturowej tożsamości dla strony mu-

zułmańskiej nie jesteśmy wyraźnie określonym i zrozumiałym partnerem dialogu. 

A owocnie dialogować można tylko z kimś, kto ma jasno określone poglądy na 

ważne sprawy dotyczące świata i człowieka. Gdy zatem, ktoś swoje deklaracje 

światopoglądowe ogranicza do powtarzania komunałów o bezwzględnej wolno-

ści, pluralizmie i tolerancji, sprawia wrażenie osoby nie posiadającej wyrobio-

nego stanowiska na podstawowe kwestie ważne nie tylko dla muzułmanów. I w ten 

sposób sam wyklucza się z dialogu – z braku własnych, konkretnych poglądów nie 

może być jego stroną. 

 Aby prowadzić owocny dialog należy też jasno ustalić granice tego, co obie 

strony mogą zrozumieć i zaakceptować u partnerów prowadzonej debaty. Bo 

stworzenie takiego swoistego protokołu rozbieżności to przecież ważny efekt, a za-

razem warunek dialogu. Tylko wtedy, gdy dowiemy się, które z naszych zasad       

i poglądów może zaakceptować druga strona, a które i dlaczego musi odrzucić 

dialog z nią można uznać za autentyczny53. 
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Abstrakt 

W tekście omawiam kwestie, bez których zadowalającego rozstrzygnięcia nie jest możliwe prowa-

dzenie owocnego dialogu międzyreligijnego. Zawarte w nim uwagi nie dotyczą dialogu życia codzie-

nnego, który bywa realizowany w praktyce. Koncentruję się na tej formie dialogu, którą prof. Sta-
nisław Krajewski nazywa „dialogiem głębokim”.  

 Najpierw omawiam ograniczenia formalne, które powodują, że prowadzenie dialogu między chrze-

ścijaństwem (a dokładniej między najliczniejszym i najważniejszym jego nurtem jakim jest Kościół 
katolicki) i islamem napotyka na poważne trudności. Za najważniejsze z tych ograniczeń uważam 

brak po stronie muzułmańskiej jednego, konkretnego partnera do prowadzenia dialogu (w katolicy-

zmie takim partnerem jest papież), a także brak symetrii we wzajemnych relacjach między muzuł-

manami a chrześcijanami. Powoduje to, że dialog chrześcijańsko-muzułmański prowadzony jest wła-

ściwie tylko w Europie.  

 Drugą część tekstu rozpoczyna wskazanie możliwych obszarów dialogu chrześcijan i muzułma-
nów. Odwołując się do poglądów prof. Eugeniusza Sakowicza pokazuję, że wyróżnić można trzy pod-

stawowe sfery dialogu głębokiego. Są to: 

(1) dialog specjalistów w naukach teologicznych (czyli teologów chrześcijaństwa i islamu); 
(2) dialog modlitwy, polegający na „byciu razem, aby się modlić” (według własnych reguł doktryny     

i kultu); 

(3) dialog społecznego zaangażowania na rzecz wyzwalania z niemoralności. 
Następnie wyjaśniam dlaczego nie widać realnych perspektyw prowadzenia owocnego dialogu w tych 

obszarach. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest istnienie trudnych (niemożliwych?) do prze-

zwyciężenia rozbieżności, które występują między islamem i chrześcijaństwem w każdej ze wska-

zanych sfer.  

 W konkluzji pokazuję, że nie da się prowadzić rzetelnego dialogu bez jasnego określenia kultu-

rowej tożsamości obu prowadzących go stron. Tymczasem po stronie chrześcijańskiej widoczna jest 
tendencja do rozmywania własnej tożsamości. W ten sposób chrześcijanie przestają być wiarygod-

nymi partnerami dla dumnych ze swojej religii muzułmanów.  

Słowa kluczowe: islam, chrześcijaństwo, Kościół katolicki, dialog międzyreligijny, tożsamość kul-
turowa 

 

Abstract 

In this paper I discuss issues that have to be addressed in a satisfactory way for a fruitful interreligious 

dialogue to ensue. The remarks hereby contained do not relate to everyday life dialogue which does 

actually occur in many instances. I focus my attention on the form of dialogue named ‘deep dialogue’ 

by prof. Stanisław Krajewski. 

 First, I discuss formal limitations that create serious obstacles to conducting a dialogue between 

Christianity (and to be exact: its largest and most prominent current which is the Catholic church) and 
Islam. The most important of those limitations are the lack of a single, specific partner in dialogue (on 

Catholic side such a partner is the reigning pope), as well as the lack of symmetry in relations between 
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Muslims and Christians. It results in Islamic-Christian dialogue being conducted in fact only in Eu-

rope. 

 In the second part of the paper I begin with pointing out possible areas of dialogue between 

Christians and Muslims. Referring to prof. Eugeniusz Sakowicz demonstrate that there are in principle 
three basic spheres of deep dialogue. They are: 

(1) The dialogue of specialists in theological disciplines (meaning Christian and Muslim theologians). 

(2) The dialogue of prayer consisting in ‘coming together to pray’ (in accordance with doctrinal and 
cultic norms recognised by each participant) 

(3) The dialogue of social involvement aimed at liberation from wrongdoings. 

Next, I explain why the real prospects of conducting a fruitful dialogue in these areas are nowhere to 
be seen. The main reason for this state of affairs is the existence of differences that are difficult 

(impossible?) to overcome between Islam and Christianity in each and every of the distinguished 

spheres. 
 In the conclusion I demonstrate that conducting a real dialogue is hardly possible without clear 

determination of cultural identity of both sides in the dialogue. Whereas, on the side of Christians 
there is tendency to blur their own identity resulting in them gradually losing their position of credible 

partners for the proud of their religion Muslims. 

Key Words: Islam, Christianity, Catholic church, interreligious dialogue, cultural identity  
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Nostra Aetate a odpowiedź Kościoła na islam 

Nostra Aetate and The Church’s feedback towards Islam 

 

 

Niektórzy wierzący katolicy, których lektura soborowego dokumentu „Deklaracji 

o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate”, nie napawa 

otuchą, a wręcz zniechęceni twierdzą, że w jego świetle publiczna krytyka isla-

mu, czy nawet krytyczne studium naukowe tej religii nie ma sensu, (że nie 

wspomnę już o słabnącym zapale misyjnym) skoro – przyjmie się założenie – że 

dokument ten stoi na stanowisku, iż wszystkie religie są tak samo dobre. Na 

szczęście nie jest to jedyny dokument około-soborowy zawierający nauczanie 

Kościoła katolickiego, albowiem całe Magisterium i Tradycja Kościoła są dla 

wierzących oparciem i odniesieniem, w zakresie poszukiwań rozwiązania jakiejś 

wątpliwości. Między drugą a trzecią sesją Soboru Watykańskiego II Paweł VI 

ogłosił encyklikę Eclesiam suam w 1965 r., a w 1968 r. powstały wówczas Sekre-

tariat dla Niechrześcijan wydał dokument Sugestie do dialogu między religiami 

stanowiący dopowiedzenie i przedłużenie nauczania soborowego zasygnalizowa-

nego w Nostra Aetate.)    

Zasługą Nostra Aetate jest to, że po raz pierwszy, Magisterium Kościoła nie 

zastosowało w nim dosłownego rozumienia zasady extra Ecclesia salus nulla       

i pozytywnie ustosunkowało się do religii niechrześcijańskich, w tym monotei-

stycznych. Chociaż nie można zapomnieć o przedsoborowej encyklice Mytici 

Corporis Christi, w której Pius XII pisze o skierowaniu do Kościoła za pomocą 

intencji lub pragnienia, co dla niechrześcijanina ma stać się podstawą do zbawie-

nia (desiderio Ac voto ad mysticum Redemptoris Corpus ordinentur54). 

                                                           
54 Kongregacja Świętego Oficjum w dekrecie zawartym w liście skierowanym do Arcybi-

skupa Bostonu, kard. Cushinga, w związku z szerzeniem niekatolickiej nauki, która pole-

gała na skrajnie ekskluzywistycznym interpretowaniu zasady extra Ecclesiam salus nulla, 

przez jezuitę Leonarda Feeneya na Uniwersytecie Harvarda, podkreśliła, że człowiek, 
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Czego właściwie ojcowie soboru nauczają w tym – bardzo krótkim, zwię-

złym, i dość, jak się wydaje w powszechnym świetle ocen komentatorów – pobie-

żnym dokumencie? To pytanie nasuwa się niezwłocznie po jego lekturze, i to nie 

tylko teologom, ale i świeckim katolikom konfrontowanym na co dzień z prze-

jawami niechrześcijańskich kultur, a zwłaszcza z islamem, obecnym dziś masowo 

w mediach i na ulicach europejskich miast.  

Okoliczności powstawania Nostra Aetate, wyjaśniają wiele na temat zarzuca-

nych mu – również przez tradycjonalistów – „niedociągnięć”. Warto przytoczyć 

choćby opinię jednego z komentatorów soborowych, zwanych również „szarą emi-

nencją ekumenicznego soboru” dominikanina o. Y. Congara. Jego zdaniem Sobór 

Watykański II nie dokonał teologicznej analizy religii niechrześcijańskich, albo-

wiem nie mógł tego uczynić ze względu na początkowe stadium badań teologicz-

nych w owym czasie na ten temat (teologia religii, komparatystyka religioznaw-

cza). Nie chcąc jednak ich hamować, ani narażać swego autorytetu na przedwcze-

sne rozstrzygnięcia55 zawarł w nim ogólne tezy i wskazał w zarysie kierunki ba-

dań. Z tego też względu prawdopodobnie ojcowie soborowi przejęli też patrysty-

czną doktrynę o religiach jako preparatio evangelica i o obecności w nich semina 

Verbi56, jednak, w opinii powyższego komentatora, nie podali autentycznej inter-

pretacji tej doktryny57. 

● W punkcie pierwszym deklaracja przekonuje o powszechnej idei braterstwa, 

i o tym co ludzi łączy. Krytycy Soboru Watykańskiego II chcą ujrzeć w Nostra 

Aetatete przyzwolenie i niesprecyzowaną akceptację dla doktrynalnego błędu 

„powszechnego zbawienia wszystkich ludzi”? – ich zdaniem – dokument jest wy-

raźnie niedoprecyzowany. Sam tekst dokumentu o tym w ogóle nie wspomina, 

                                                                                                                                    
chcąc się zbawić, niekoniecznie musi stać się faktycznym członkiem Kościoła, wystarczy 

by się z nim złączył intencją lub pragnieniem.  

 Ekskluzywistyczny eklezjocentryzm stał na stanowisku, że zbawienia dostępują jedy-

nie ochrzczeni, przynależący do widzialnego Kościoła. Misyjność Kościoła uzasadniano 

obowiązkiem ratowania niechrześcijan przed wiecznym potępieniem. O możliwości zba-

wienia niechrześcijan poza Kościołem nauczał już Pius XII, a także dokumenty soborowe 

KK 16, KDK 22.    
55 Kwestia objawienia, [w:] Nowy obraz Kościoła po Soborze Watykańskim II, red. B. 

Lambert, Warszawa 1968, s. 159 in.; Por. Y. Congar, Rozmowy jesienne, Warszawa 2001. 
56 Nasiona Słowa, którym jest Chrystus. Chrystus wprawdzie zasiał „nasiona swego sło-

wa”, jednak z tej przesłanki jeszcze nie wynika zbawczy charakter wszystkich religii. Usta-

nowienie przez Chrystusa jednej religii zdezaktualizowało wszystko to, co było przedtem, 

wszystko to przeminęło. Teoria wypełnienia opiera się na przeświadczeniu, iż wszystkie 

religie przygotowywały drogę chrześcijaństwu, podobnie jak Jan Chrzciciel Chrystusowi.   
57 J. Dupuis, Jésus-Christ à la rencontre des religions, Paryż 1989, s. 176. 
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stąd powyższa opinia wygląda na nadinterpretację bardzo ogólnych stwierdzeń, 

na temat tego czego ludzie oczekują od religii. Dokument również znacznie po-

szerza rozumienie Kościoła – zdaniem niektórych krytyków – przesuwając jego 

granice o wiele za daleko. W relacjach Kościoła do religii niechrześcijańskich      

z kwestią określania zasięgu zbawienia próbowano sobie poradzić na wiele spo-

sobów, a poszerzenie rozumienia Kościoła jest jednym z nich.   

● W punkcie drugim dokument zachęca katolików „aby z roztropnością i mi-

łością poprzez rozmowy, współpracę z wyznawcami innych religii, dając świa-

dectwo wiary i życia chrześcijańskiego, byśmy u z n a w a l i ,  c h r o n i l i        

i  w s p i e r a l i  o w e  d o b r a  d u c h o w e  i  m o r a l n e ,  a  t a k ż e  w a r t o -

ś c i  s p o ł e c z n o - k u l t u r o w e ,  k t ó r e  u  t a m t y c h  s i ę  z n a j d u j ą .” 

Czyli więc, byśmy szukali tego co rzekomo ma być wspólne dla obcych nam 

tradycji monoteistycznych, jak i religii naturalnych oraz dla katolicyzmu.  

Trudno nie uznać za dobro to, co jest dobrem. Krytycy Nostra Aetate wierni 

duchowi trydenckiemu, raczej słusznie pytają dlaczego nie bronić i nie trwać przy 

własnej „prawdzie” i „dobru” powierzonym nam w nauce apostolskiej (zwłaszcza 

‘prawdzie’ i ‘dobru’ rozumianemu jako przymioty Boga samego) – które można 

odnaleźć jedynie w Kościele Chrystusa, a nie „uganiając się” za rozproszonymi 

po świecie elementami prawdy i dobra. Podobnie oczekiwanie, że katolicy będą 

okazywać podziw dla wartości takich jak świętość, również w innych religiach 

stawia nas trochę w roli widzów, nie zaś uczestników świętości udzielanej nam 

przez Samego Boga w Chrystusie Jezusie, w Kościele. Gdyby chodziło tu o war-

tości w sensie naturalnym, to można by na to przystać, ale nie w sensie nadprzy-

rodzonym (sakramentalnym).  

Aspekt eklezjalny i chrystologiczny w kwestiach soteriologicznych zdają się 

krzyżować ze sobą – ale te kwestie Kościół poruszy i rozwinie – trzydzieści lat 

później – w stanowisku ujętym w Deklaracji Międzynarodowej Komisji Teolo-

gicznej zatytułowanej: Chrześcijaństwo a religie, z 1996 roku.   

● W punkcie trzecim, najdłuższym, Nostre Aetate w całości odnosi się do is-

lamu58, zachęca katolików do okazywania szacunku wyznawcom islamu, gdyż 

dzielimy z nimi wiarę Abrahama w Boga jedynego, samoistnego, miłosiernego     

i wszechmocnego, a także dlatego, że okazują Jezusowi cześć jako prorokowi, 

choć nie rozpoznają w nim jednak Boga, maja też nabożeństwo do Najświętszej 

                                                           
58 Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra Aetate”, nr 3, 

[w:] Sobór Watykański II Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst polski, red. S. Jaworski, 

L. Krawczyk, Poznań 1967, s. 335 in. 
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Maryi, cenią wartość życia moralnego, a modlitwą, postem i jałmużną oddają 

cześć Bogu. Oczekują także zmartwychwstania ciał w Dniu Sądu Ostatecznego. 

Abp J. S. Fulton widział w Maryi ekumeniczne koło ratunkowe dla wyznaw-

ców islamu. Jest ona jedyną kobietą wymienioną w Koranie z imienia (arab. 

Marjam), a wspomina się o Niej aż 34 razy59 i to od najwcześniejszych sur mek-

kańskich, a jedna z sur nr 19 nazwana jest jej imieniem.   

Islam potwierdza również dziewicze poczęcie Jezusa, nazywając Maryję Mar-

jam al-Azra, czyli Marią Dziewicą. W Koranie przeczytamy opowieść o zwiasto-

waniu: „O, Mario! Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą, i wybrał 

ciebie ponad kobietami światów” (wersety 42, 45)60. W Libanie wyznawcy isla-

mu i chrześcijanie obchodzą wspólnie święto Zwiastowania. Muzułmanki z Liba-

nu, Syrii, Egiptu, Iranu i innych krajów chętnie pielgrzymują do miejsc związa-

nych z kultem maryjnym (Lurdes, Fatimy, Samalutu, Asjutu, Damaszku, Zeitun, 

Harissy – sanktuarium Pani Libanu). 61  Muzułmanie więc rzeczywiście „czczą 

dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz pobożnie Ją nawet wzywają” – jak mówi 

deklaracja Nostra Aetate.  

„Muzułmanie są zgodni, że Maryja była pozbawiona grzechu i że została ofia-

rowana Bogu. O Jej narodzeniu dowiadujemy się z koranicznego opisu w roz-

dziale 3,35. Jej matka – według tradycji Anna (Hanna) – prosi Boga, aby szatan 

nie miał prawa do jej dziecka. Muzułmanie uważają Maryję za kobietę w szcze-

gólny sposób wybraną przez Boga, który stopniowo przygotowuje Ją na matkę 

Jezusa. Ważną rolę odgrywa pierwsza wizyta anioła, który miał uświadomić 

Maryi, że Jej cudowne narodzenie i wypełnione bojaźnią Bożą dorastanie były 

symbolicznym potwierdzeniem tego, że Bóg wybrał Ją do realizacji swego planu. 

Koran podkreśla, że Maryja zachowała dziewictwo, które wraz z Jej czystością 

stanowi dla muzułmanów ogromną wartość. Dają temu wyraz w sformułowaniu 

„Jezus, Syn Maryi” (Isa Ibn Marjam), które odbiega od tradycyjnie używanych 

zwrotów w formie patriarchalnej (wskazujących na ojca62).” Trudno jednak do 

końca ocenić na ile jest to pozostałość pobożnych praktyk ludowych po chrześci-

jaństwie, które dużo wcześniej niż islam, było główną religią na terenie Afryki 

                                                           
59 Obok Fatimy, czy Chadidży, pierwszej żony Mahometa, jest jedną z najbardziej szano-

wanych kobiet i ucieleśnieniem ideału (niewiasta posłuszna Bogu, prowadząca pobożne     

i sprawiedliwe życie, wypełnione milczeniem, modlitwą i postem). 
60 Koran w przekładzie Józefa Bielawskiego, Warszawa 1986. 
61 Można odnieść nieodparte wrażenie, że „w tym miejscu” katolicy i muzułmanie są sobie 

bliżsi niż katolicy i protestanci. 
62 M. Jakimowicz, Czwarta tajemnica, Gość Niedzielny 2017, nr 10,  

https://www.gosc.pl/doc/3738863.Czwarta-tajemnica/2 (2018.11.06).  
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Północnej i na Bliskim Wschodzie, a na ile myli się Marjam matkę Jezusa z sio-

strą Mojżesza63.  

Nostra Aetate wzywa do szacunku wobec mahometan. Szacunek dla ludzi, 

którzy są muzułmanami zakłada tez szacunek dla islamu, czyli dla środowiska,    

w którym zostali wychowani. Czczą Boga jak Abraham. Dokument Nostra Aetate 

odnosi się do niektórych praktyk religijnych muzułmanów, ale też do pewnych, 

których wprost nie wspomina. Te właśnie, o których nie wspomina stają się dzi-

siaj bardzo głośne, zwłaszcza w kontekście dżihadyzmu od 11 września 2001. 

Wielu wydaje się, iż przemoc jest wpisana w islam zwłaszcza w kontekście jego 

kontaktów z niewiernym (wyznawcami religii nie-muzułmańskich).  

Historia podbojów muzułmańskich chrześcijańskich kiedyś krajów (Egipt, Sy-

ria, Afryka Północna, Azja Mniejsza – Bizancjum) pokazuje, że jako monoteiści 

– wyznawcy Boga jedynego, prawdziwego – nie możemy jednak liczyć na spe-

cjalne względy u muzułmanów64. Jednakże analizując historię religii wyraźnie 

widać, że w zetknięciu z islamem, to nie człowiek mówi ostatnie słowo, szczegó-

lnie, gdy chodzi o nawrócenie wyznawców islamu. Dlaczego Bóg wybrał wio-

skę, która nosi imię ukochanej córki Mahometa? „Publicystyka abp. Fultona J. 

Sheena, sługi Bożego, niezwykłego kapłana, który ewangelizował miliony Ame-

rykanów poprzez telewizyjny program (popularność przebijała koncerty F. Sina-

try), przeżywa w ostatnich latach prawdziwy renesans. W jego wydanej w 1953 r. 

książce The World’s First Love można znaleźć niezwykłą intuicję: „Mimo że 

politycy nie biorą tego jeszcze pod uwagę, wciąż istnieje poważne zagrożenie, że 

doczesna siła islamu powróci, a wraz z nim powróci niebezpieczeństwo, iż poko-

na on Zachód, który przestał być chrześcijański, aby utwierdzić się jako wielka 

antychrześcijańska siła w świecie. Jestem mocno przekonany, że obawy dotyczą-

ce muzułmanów nie ziszczą się, lecz że wyznawcy islamu nawrócą się w końcu 

na chrześcijaństwo i stanie się to w sposób, którego nie spodziewają się nawet 

nasi misjonarze. Wierzę, że stanie się to przez wezwanie muzułmanów do odda-

wania czci Matce Boga. Maryja jest dla nich prawdziwą Sayyidą, czyli Panią. Jej 

jedyną ewentualną rywalką w ich wyznaniu wiary mogłaby być Fatima, lecz po 

jej śmierci Mahomet pisał: »Będziesz w raju najbardziej błogosławioną spośród 

                                                           
63  Dodajmy, iż zapewne szyici są bardziej skłonni do zauważania Maryi, niż sunnici, 

którzy uznają jedynie tazbir (na którym czczą 99 imion Allaha), a który może przypominać 

chrześcijański różaniec).  
64 B. Zajączkowska, Wojna jest ich obowiązkiem, Gość Niedzielny 2015, nr 04,  

https://www.gosc.pl/doc/2329306.Wojna-jest-ich-obowiazkiem?fbclid=IwAR23s-

z3o0Jvf88PAVP8sn_r_N6IpnffE4ZyJwTaju-4IXfaveJMCl7W1bI (2018.11.06).  
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niewiast, zaraz po Maryi«. Dlaczego Maryja objawiła się w niepozornej wiosce, 

aby przyszłe pokolenia znały Ją jako Matkę Boską z Fatimy? Ponieważ wszystko, 

co przychodzi z Nieba, cechuje się niesłychanym dopracowaniem szczegółów, 

wierzę, że Maryja wybrała imię Matki Boskiej z Fatimy, jako dowód i znak na-

dziei dla muzułmanów i jako zapewnienie, że ci, którzy okazują Jej tak wiele 

szacunku, pewnego dnia uznają również Jej Boskiego Syna. Ostateczny dowód 

związków Fatimy z muzułmanami przejawia się w entuzjastycznym przyjęciu 

statuy Maryi Fatimskiej przez wyznawców islamu podczas jej peregrynacji po 

krajach Afryki i w Indiach. Misjonarze w przyszłości będą coraz lepiej rozumieć, 

że sukces ich apostolatu wśród muzułmanów będzie uzależniony od stopnia, w ja-

kim będą oni nauczali o Matce Boskiej Fatimskiej. W każdym wysiłku apologe-

tycznym najlepiej jest zacząć od tego, co ludzie już akceptują. Ponieważ muzuł-

manie mają nabożeństwo do Maryi, nasi misjonarze powinni szerzyć to nabożeń-

stwo, oczekując, że Maryja poprowadzi muzułmanów do swego Boskiego Sy-

na”65. Abp J. S. Fullton proroczo przepowiedział nowe zagrożenia ze strony isla-

mu i zachęcał katolików amerykańskich już w latach 50. XX w. do ewangelizacji 

muzułmanów przez Maryję.  

„C h c e m y ,  b y  K o ś c i ó ł  k a t o l i c k i  p r z e s t a ł  s i ę  b a ć  ( … )  

e w a n g e l i z o w a n i a  m u z u ł m a n ó w ” – pisali nawróceni wyznawcy islamu 

do Papieża Benedykta XVI. A Moh-Christophe Bilek – muzułmanin, który przy-

jął chrzest wskazuje właśnie na Maryję, która ukazując mu się we śnie wskazała 

na Jezusa i konieczność uznania Go za Boga”66.  

Nawet jeśli lektura Nostra Aetate nie napawa optymizmem, a niektóre sfor-

mułowania budzą dziś wątpliwości, zwłaszcza w dobie konfrontacji kultur, to na 

pewno może nam towarzyszyć optymizm nieskończonych możliwości działania 

Bożej Opatrzności i Jego dobroci, która zaskakuje i zachwyca. „Chcemy, by Ko-

ściół katolicki przestał się bać przekonywać muzułmanów do prawdy o Chrystu-

sie” napisał w Apelu do Benedykta XVI nowoochrzczony przez niego Magdi 

Cristiano Allam. Apel i list prześladowanego przez islamistów dziennikarza i po-

lityka opublikowała gazeta „Il Giornale”. 

                                                           
65  M. Jakimowicz, Czwarta tajemnica, Gość Niedzielny 2017, nr 17, portal: Gość.pl, 

https://www.gosc.pl/doc/3738863.Czwarta-tajemnica/2 (2018.11.06). Zob. J. Bątkiewicz-

Brożek, Nawrócony, Gość Niedzielny 2015, nr 17, portal Gość.pl,  

https://www.gosc.pl/doc/2443412.Nawrocony (2018.11.06).  
66 J. Bątkiewicz-Brożek, Nawrócony, Gość Niedzielny 2015, nr 17, portal Gość.pl,  

https://www.gosc.pl/doc/2443412.Nawrocony (2018.11.06). 
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Czy wyznawcy religii niechrześcijańskich (buddystów, hinduistów, muzuł-

manów, judaistów) nie mają prawa spotkać Chrystusa? Kto ma im w tym pomóc 

jak nie chrześcijanie? Zarówno świadectwo Allama, jego apel do papieża, jak 

i szokujące dane na temat konwersji z islamu na katolicyzm zmuszaj do działania. 

Niestety wszystko wskazuje na to, że opinii publicznej nie informuje się o wielu 

aspektach i zjawiskach religijnych na świecie. Otóż, każdego dnia nawet 16 tys. 

muzułmanów zgłasza gotowość przyjęcia Chrystusa (dane z przed 2012 r.) „(…) 

Liczby te nie są wyssane z palca. Po raz pierwszy ujawnił je w 2006 r. szejk Ah-

mad al-Qataani w wywiadzie dla arabskiej telewizji Al Dżazira67. Także dane 

z 2008 r., które zgromadziło stowarzyszenie „Notre Dame de Kabylie68”, nawró-

conego na chrześcijaństwo Algierczyka, mówią o masowych nawróceniach: 5 mln 

w Sudanie, 250  tys. w Malezji, 50 tys. w Egipcie, od 25 do 40 tys. w Maroku, 50 

tys. w Iranie, 5 tys. w Iraku, Indiach i Afganistanie po 10 tys., 15 tys. w Kazach-

stanie i 30 tys. w Uzbekistanie. Statystyki te zaprezentował niedawno Xavier Da 

Silvier, francuski prawnik prześladowany i zastraszany przez islamistów. Adwo-

kat wystąpił 13 października 2012 r. na międzynarodowej konferencji w Paryżu 

na temat Europa i jej korzenie wobec rosnącej chrystianofobii, zorganizowanej 

przez Stowarzyszenie Tradizioni Famiglia Proprieta. Da Silvier, przewodniczący 

francuskiego odłamu TFP, zaprosił na nią nawróconych muzułmanów. „Mówimy 

                                                           
67 J. Bątkiewicz-Brożek, Chcę powiedzieć papieżowi o muzułmanach, którzy czekają na 

spotkanie z Chrystusem, Gość Niedzielny 2012, nr 46, portal Gość.pl,  

https://www.gosc.pl/doc/1359293.Nie-boje-sie-naleze-do-Jezusa (2018.11.06).  

O autentyczności tych danych zapewnia również sam Allam: Kiedy podała je po raz pier-

wszy stacja telewizyjna Al Dżazira, niemal doszło do wojny. Trzy tygodnie temu na kon-

ferencji w Paryżu dostał raport sporządzony przez przyjaciela Bileka. W samej Arabii Sau-

dyjskiej, kolebce islamu i kraju dwóch najważniejszych miejsc kultu Mahometa, chrzest 

przyjęło w ciągu ostatnich lat 120 tys. muzułmanów.   
68 „Mohammed Christophe Bilek, Algierczyk francuskiego pochodzenia, zainicjował zor-

ganizowanie spotkania w Watykanie z udziałem papieża. Mohammed założył Stowarzy-

szenie „Notre Dame de Kabylie”, które promuje misję nawracania muzułmanów na chrze-

ścijaństwo. Żyje. Ale faktycznie, jego pomysł wydawał się szalony. Islamscy fundamen-

taliści z niesłychaną agresją polują na chrześcijan, nienawidzą ich, a tym, którzy odwró-

cili się od Mahometa i przyjęli Chrystusa, grożą śmiercią. Z drugiej strony, czy możemy 

pozwalać się zastraszać? Potrzebują wsparcia papieża i konwertyci, i księża katoliccy, 

którzy boją się chrzcić muzułmanów. „Chcemy, by Ojciec Święty usłyszał od nas, że są 

muzułmanie, którzy czekają na spotkanie z Chrystusem i chcą zacząć Nim żyć.” J. Bąt-

kiewicz-Brożek, Chcę powiedzieć papieżowi o muzułmanach, którzy czekaj a na spotkanie 

z Chrystusem, Gość Niedzielny 2012, nr 46,  

https://www.gosc.pl/doc/1359293.Nie-boje-sie-naleze-do-Jezusa (2018.11.06). 
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o prześladowaniach i chrystofobii jedynie w kontekście Iraku, Egiptu czy północ-

nej Afryki. Ale jesteśmy prześladowani i w Europie, na przedmieściach Paryża. 

Tu za przyjęcie Chrystusa przez muzułmanina płaci się śmiercią” – mówili och-

rzczeni małżonkowie, od kilku lat obywatele Francji (nie ujawnili swoich danych 

osobowych). Kiedy przyjęli chrzest, ich dzieci próbowano porwać. Żyją w cią-

głym strachu. Takich jak oni na Starym Kontynencie są tysiące. 

Allam, poruszony ich świadectwem, zorganizował konferencję prasową z udzia-

łem 40. dziennikarzy w jednej z paryskich restauracji. Francuskie media wszystko 

przemilczały. Do prasy przedostały się tylko strzępy danych o nawróceniach, czy 

apele polityka, by pomóc prześladowanym za konwersję muzułmanom. Nie in-

formowano też o wielkiej manifestacji w obronie wolności wyboru religii nad 

Sekwaną. Głośno zrobiło się dopiero wtedy, gdy Allam napisał list do Benedykta 

XVI, opublikowany przez włoski dziennik „Il Giornale”69.  

Artykuły o podobnej tematyce ukazywały się w paryskiej gazecie „La Cro-

ix”, a wynika z nich jasno, że księża katoliccy boja się chrzcić muzułmanów, bo 

nie chcą przekraczać prawa w krajach muzułmańskich (za co grożą sankcje takie 

jak śmierć lub więzienie). Jednakże byli muzułmanie proszą o chrzest w krajach 

Europy: we Francji, we Włoszech i zapewne w innych, gdzie prawo szarjatu prze-

cież nie obowiązuje.   

Dziś ci sami muzułmanie, którzy niedawno przyjmowali chrzest z naraże-

niem życia i wystawiali się śmiało na prześladowania, czują się skonfundowani     

i piszą do papieża Franciszka, że dziwi ich duża atencja papieża dla islamu i przez 

to brak konsekwentnego stanowiska Kościoła wobec islamu, a także brak więk-

szych wysiłków ewangelizacyjnych wobec muzułmanów70. Nowonawrócony pol-

ityk włoski odrzuca wiarę w Kościół z powodu braku klarownego stanowiska tegoż 

wobec islamu. Byli muzułmanie protestują, gdy papież nazywa islam „dobrą reli-

gią” wobec faktu, że za przejście na katolicyzm groziło i grozi się im śmiercią. 

Tego – ich zdaniem – papież Franciszek zdaje się nie zauważać. 

W kontekście takich wydarzeń i postaw kluczową kwestią jest to, że katolicy 

nie mogą pozwolić sobie na jakikolwiek rodzaj synkretyzmu religijnego podczas 

                                                           
69 J. Bątkiewicz-Brożek, Co roku 6 mln wyznawców islamu prosi o chrzest, Gość Nie-

dzielny 2012, nr 12,  

https://www.gosc.pl/doc/1359291.Co-roku-6-mln-wyznawcow-islamu-prosi-o-chrzest 

(2018.11.06). 
70 Trudne pytania do papieża. Jeśli islam jest dobrą religią to, czemu nawracając się ryzy-

kowaliśmy życiem?, Do Rzeczy 2018, portal: dorzeczy.pl,  

https://dorzeczy.pl/swiat/52884/Trudne-pytania-do-papieza-Jesli-islam-jest-dobra-religia-

to-czemu-nawracajac-sie-ryzykowalismy-zyciem.html (2018.11.06). 



49 

 

zapoznawania się z innym religiami. Szczególnie, kiedy teoretycznie poznając ich 

doktrynę lub kiedy podejmują bezpośrednie kontaktach z wyznawcami tych religii.  

 W dialogu, spotkaniach można przesadzić lub zapomnieć nie tylko o miłości, 

ale i o roztropności, dlatego zarówno jedna jak i druga kwestia wymaga ciągłego 

przypominania i napominania. Kiedy analizowany przez nas dokument Nostra Ae-

tate mówi, że dialog i współpraca muszą być prowadzone z myślą o tych dwóch 

kwestiach, to zasadniczo ostrzega katolików, aby nie wpadli w mentalność spro-

wadzania islamu i chrześcijaństwa do moralnej lub religijnej równoważności.  

 Kiedy Nostra Aetate mówi, że inne religie posiadają elementy prawdy – które 

czasami pozaświadomie odzwierciedlają prawdę Chrystusa, jasno stanowi, że to 

Kościół – obejmuje i naucza pełnię prawdy i kompletnej ścieżki do zbawienia 

człowieka. Deklaracja przypomina wiernym, że nie mogą o tym zapomnieć, a na-

wet przeciwnie, powinni nieustannie sobie przypominać, że jest to główny ele-

ment motywujący ich do dialogu.  

 W istocie to właśnie stanowiło zaniedbanie, które obficie charakteryzowało 

stosunki ekumeniczne od czasu Vaticanum Secundum i opóźniło wysiłki Kościoła 

na rzecz ewangelizacji. Tam, gdzie katolicy nie ulegli funkcjonalnemu synkrety-

zmowi religijnemu, wielu przestało rozumieć, że w postawie miłości można stać 

solidnie na fundamencie zasad doktrynalnych, a nawet głosić prawdę – cały czas 

prowadząc dialog i „dogadywać się” z ludźmi. 

 

Reasumując  

Deklaracja Nostra Aetate pierwotnie miała być tylko szkicem dla komisji sobo-

rowej i miała dotyczyć judaizmu w kontekście potępienia prześladowań Żydów   

w okresie II Wojny Światowej. Jednakże potrzeba poszerzenia relacji Kościoła    

z islamem i innymi religiami w kontekście „Deklaracji o wolności religijnej Hu-

mane Dignitate” sprawiła, że powstała dodatkowa Deklaracja Nostra Aetate. Wni-

kliwe studia teologii religii zaowocowały aktualizowaniem nauczania Kościoła   

w wypowiedziach kolejnych papieży i instytucji powołanych do dialogu ekume-

nicznego i dialogu interreligijnego.  

 Jedność początków i przeznaczenia człowieka, oraz równość zakłada zetknię-

cie się z tymi samymi fundamentalnymi zagadnieniami – głównie z kwestią osią-

gnięcia zbawienia. Kościół zachęca nas do tego byśmy poszukując zbawienia, 

starali się o poznanie Jezusa Chrystusa, ponieważ Kościół naucza, że: „Zbawienie 

dla ludzi zawsze jest w Chrystusie, a nie w religii”.    

 „Jedynie ktoś, kto na własnej skórze doświadczył tyranii islamu, może prze-

konać Zachód do prawdy o tej religii” – pisze Allam. Może jego przykład doda 
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odwagi w Kościele do  głoszenie Chrystusa także muzułmanom? Nie znaczy to, 

że mamy zrezygnować z dialogu z islamem. Aktualne pozostanie wezwanie So-

boru Watykańskiego II do szacunku wobec innych religii. Jednakże dialog i sza-

cunek nie przekreślają jezusowego nakazu głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu 

świata (Mk 16,15). Dialog i szacunek nie eliminują głoszenia prawdy w miłości, 

gdyż Bóg jest i działa w świecie oraz naszej historii, a my żyjąc własną tj. chry-

stusową i katolicką tożsamością sprawiamy, że wyznawcy islamu nawrócą się    

w sposób i w okolicznościach jakich nikt się nie spodziewa. Prawdy o wyjątko-

wości chrześcijaństwa wśród religii monoteistycznych (w tym islamu) – wyzna-

wanej również przez wielu badaczy religii i teologów religii (np. H. de Lubac, R. 

Guardini, Y. Congar, H. Urs von Balthasar, a w Polsce: np. S. Nagy, T. Gogolew-

ski, J. Mysków, T. Dajczer i inni)71 – nie wolno w tym głoszeniu pominąć. C i  

t e o l o d z y  i  b a d a c z e  w y r a ż a j ą  n i e p o w t a r z a l n y  c h a r a k t e r  

c h r z e ś c i j a ń s t w a  w ś r ó d  r e l i g i i  ś w i a t a ,  w i ę c  i  w o b e c  i s l a -

m u . Gdy piszemy „niepowtarzalny” oznacza to, że nie dewaluujemy i nie wyklu-

czamy innych religii, lecz dowartościowujemy i przyjmujemy je zarazem integru-

jąc, a zatem tym samym nie pozbawiamy katolicyzmu jego „wyjątkowego” cha-

rakteru. Zapał misyjny i ewangelizacyjny jest ciągle aktualny, bowiem jest usta-

nowiony przez Chrystusa, który wszystko czyni „nowym”.     
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Abstrakt 

Zasługą Nostra Aetate jest to, że po raz pierwszy Magisterium Kościoła nie zastosowało w nim dosło-
wnego rozumienia zasady extra Ecclesia salus nulla i pozytywnie ustosunkowało się do religii nie-
chrześcijańskich, w tym monoteistycznych. Choć już przedsoborowa encyklika Mytici Corporis Chri-
sti, w której Pius XII pisze o przynależności do Kościoła na mocy intencji lub pragnienia, wskazuje, iż 
dla niechrześcijanina może się to stać wystarczającą podstawą do zbawienia (desiderio ac voto ad 
mysticum Redemptoris Corpus ordinentur). 

Nostra Aetate wzywa do szacunku wobec mahometan. Szacunek dla ludzi, którzy są muzułma-
nami zakłada tez szacunek dla islamu, przez który zostali wychowani: czczą Boga jak Abraham. 
Dokument Nostra Aetate odnosi się do niektórych praktyk religijnych muzułmanów, ale też do pew-
nych, o których nie wspomina wprost. Te właśnie, o których nie wspomina, stają się dzisiaj głośne, 
zwłaszcza w kontekście dihadyzmu od 11 września 2001 roku. Wielu uważa, iż przemoc jest wpisana 
w islam zwłaszcza w kontekście jego kontaktów z niewiernym (wyznawcami religii nie-muzułma-
ńskich). Prowadzenie dialogu w postawie wyznawania prawdy w miłości zakłada roztropność. W dia-
logu i spotkaniach można zapomnieć nie tylko o miłości, ale także o roztropności. Kiedy deklaracja 
stanowi, że dialog i współpraca muszą być prowadzone z myślą o tych dwóch kwestiach, to zasadni-
czo ostrzega katolików, aby nie wpadli w mentalność sprowadzania islamu i chrześcijaństwa do mo-
ralnej lub religijnej równoważności.  
 Kiedy Nostra Aetate podnosi, iż inne religie posiadają elementy prawdy – które nieświadomie, 
odzwierciedlają prawdę Chrystusa – jasno również podkreśla, że Kościół oznajmia, iż to on obejmuje 
i naucza pełnię prawdy, ukazując kompletną ścieżkę dla zbawienia człowieka. Ta kwestia – w kontek-
ście współczesnej masowej chęci przyjmowania chrztu przez wyznawców islamu – przypomina 
katolikom o konieczności ewangelizacji i traktowania poważnie misyjnego nakazu Jezusa, ponieważ 
zbawienie jest naprawdę tylko w Chrystusie. Rezygnacja z własnej tożsamości staje się też brakiem 
świadectwa dla muzułmanów doświadczających prawdy, że Ewangelia mówi o zupełnie innym Jezu-
sie niż Koran. 
Abstract  

Nostra Aetate's merit is that, for the first time, the Church’s Magisterium did not apply the literal 
understanding of the extra ecclesia salus nulla principle in it, and positively responded to non-
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Christian religions, including monotheistic ones. Although the pre-conciliar encyclical Mytici Corpor-
is Christi, in which Pius XII writes about referral to the Church by intent or desire, indicates that for    
a non-Christian it is to become a sufficient basis for salvation (desiderio ac voto ad mysticum Redemp-
toris Corpus ordinentur.) 
 Nostra aetate calls for respect for Mohammedans. Respect for people who are Muslims also 
assumes respect for Islam in the context of which they were brought up. They worship God like Abra-
ham. The Nostra Aetate document refers to some religious practices of Muslims, but also to some of 
which he does not mention. And the ones that he does not mention are becoming famous today, espe-
cially in the context of Jihadism from September 11, 2001. Violence is inscribed in Islam, especially 
in the context of his contacts with infidels (non-Muslim religions). Conducting dialogue in the attitude 
of professing truth in love implies prudence. In dialogue, meetings one can overdo or forget not only 
love but also prudence. When the declaration says that dialogue and cooperation must be carried out 
for these two things, it essentially warns Catholics not to fall into the mentality of bringing Islam and 
Christianity to moral or religious equivalence. 
 When Nostra Aetate says that these other religions have elements of truth – which, unknowingly, 
for them, reflect the truth of Christ – it clearly states that – as the Church declares – embraces and 
teaches the fullness of truth and the complete path to human salvation. It is towards the contemporary 
mass baptism of the followers of Islam that reminds us Catholics of the need to evangelize and seri-
ously take on the missionary mandate of Christ because salvation is in Christ. The resignation from 
one's own identity also becomes a lack of testimony for Muslims who are convinced that the Gospel 
speaks of a completely different Jesus than the Quran does.  
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Punktem wyjścia w namyśle nad możliwością dialogu chrześcijan (katolików) z wy-

znawcami islamu jest 50. lat od ogłoszenia słynnej Deklaracji Vaticanum II „O 

stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate”. Odejście Kościo-

ła od pradawnej zasady extra Ecclesiam salus nulla czyli rezygnacja z niemal ab-

solutnego ekskluzywizmu zbawczego otworzyło zupełnie nowe perspektywy73. Z je-

dnej strony teologia katolicka zaczęła badać religie pozachrześcijańskie pod ką-

tem obecnych w nich (przynajmniej potencjalnie) elementów Bożego objawienia, 

co prowadziłoby do uznania ich za prawomocne drogi zbawienia74. Z drugiej je-

                                                           
72 Artykuł posiada zmienioną wersję opublikowaną jako: J. Perszon, Islam w Europie. Per-

spektywa polskiej opinii konserwatywnej, Teologia i Człowiek 2016, nr 2, s. 39-73,  

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TiCz/article/view/TiCz.2016.016/10249 

(21.03.2019), 

https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3985/TiCz.2016.016,Perszon.pdf?seque

nce=1 (21.03.2019). 
73 Zasada ta nigdy jednak nie była w Kościele traktowana absolutnie. Warto przywołać nie 

tylko starożytną koncepcję praeparatio evangelica i semina Verbi, ale także średniowie-

czne poszukiwania (choćby Tomasza z Akwinu) rozwiązania problemu zbawienia nieoch-

rzczonych oraz koncepcję tzw. objawienia naturalnego. W epoce Vaticanum II rygory-

styczna interpretacja zasady „poza Kościołem nie ma zbawienia” była faktycznie nie do 

utrzymania, zdawano sobie bowiem sprawę z faktu, że – mimo upływu 2 tys. lat od Chrys-

tusa – większość rodziny ludzkiej nie zna Zbawiciela i taka sytuacja jest „trwała”. Teologi-

czną waloryzację religii pozachrześcijańskich podsuwa też refleksja nad wynikającą z obja-

wienia biblijnego genezą religii. Por. I. S. Ledwoń, Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa, 

[w:] H. Zimoń (red.), Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologi-

cznej, Lublin 2000 s. 511-530. Zob. też M. Rusecki, Elementy zbawcze w religiach poza-

chrześcijańskich, [w:] H. Zimoń (red.), Religia w świecie współczesnym, s. 531-562. 
74 Kwestię realnej obecności objawienia bożego w innych religiach myśl chrześcijańska 
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dnak strony soborowa „Deklaracja” napytała samemu Kościołowi biedy; pojawiła 

się – zarówno w praktyce, jak i w teorii – tzw. relatywistyczna teologia religii, 

kwestionująca fundamenty objawienia Bożego w Chrystusie. Jednym z efektów 

dogmatycznego „rozchwiania” pewności i wyłączności zbawienia w Chrystusie 

jest nie tylko ewidentny kryzys misji ad gentes, ale nade wszystko powszechny 

relatywizm religijny ochrzczonych. Sprowadza się on do popularnego mniema-

nia, że „wszystkie religie są równe”, ich roszczenia do prawdy nie dają się „uzgo-

dnić”, przeto nie ma sensu upierać się przy Chrystusie (i Kościele), ani tym bar-

dziej kogokolwiek „nawracać”75. Pewien zamęt (treściowy i pojęciowy) pojawił 

się także w posoborowych dokumentach Stolicy Apostolskiej, traktujących o mi-

sjach, dialogu międzyreligijnym i relacji do religii niechrześcijańskich76. 

Nie wolno jednak zamykać oczu na fakt, że nasz namysł nad relacją islam-Eu-

ropa odbywa się w kontekście gwałtownego (jeśli chodzi o środki) i bardzo rozle-

głego (gdy idzie o zasięg) konfliktu kultury/cywilizacji islamu z cywilizacją eu-

ropejską. Tej drugiej nie da się już określić „chrześcijańską”, albowiem na prze-

strzeni ostatnich kilkudziesięciu lat (choć proces ten trwa przynajmniej od kilku 

wieków) dominuje w niej polityczna ideologia laicyzmu. Jednym z jej elementów 

było (i ciągle – mimo faktycznego masowego i niekontrolowanego „zalewu” imi-

grantów jest) celowe osłabianie kulturowych/religijnych/narodowych tożsamości, 

dokonywane m.in. za pomocą sterowanej ilościowo i jakościowo imigracji. Z dru-

giej strony islam prowadzi na Zachodzie aktywną działalność misyjną, przedsta-

wiając się jako jedyna prawdziwa religia, „korygująca” obydwie religie biblijne, 

                                                                                                                                    
podejmowała już w epoce patrystycznej. Jednak dopiero w epoce Vaticanum II podjęto po-

głębione badania nad religiami pozachrześcijańskimi w tym aspekcie. Z punktu widzenia 

katolickiej teologii religii religią w sensie ścisłym może być bowiem tylko taki fenomen 

„religijny”, który może (przynajmniej w jakimś zakresie) zawierać autentyczne objawienie 

samego Boga. Rozstrzygający jest tedy problem genezy danej religii. Zob. M. Rusecki, 

Istota i geneza religii, Lublin-Sandomierz 1997 s. 161-187; Traktat o objawieniu, Kraków 

2007, s. 171-206 (rozdziały „Problem praobjawienia i pratradycji jako jego przekazu” oraz 

„Rozpoznawanie bożego Objawienia”).   
75 Relatywizm ten jest, i to z wielkim powodzeniem, wspierany przez laicką ideologię pa-

ństwową wielu krajów europejskich. Ta zaś z kolei jest dziedzicem oświeceniowej kon-

cepcji „tolerancji religijnej” oraz myśli modernistycznej i postmodernistycznej, konsek-

wentnie zwalczającej wszelkie „mocne” idee, mogące zagrozić indywidualnej wolności je-

dnostek. Magisterium Kościoła sprzeciwiło się stanowczo tendencjom relatywistycznym 

ogłaszając (rok 2000) dokument, promulgowany przez Kongregację Nauki Wiary Dekla-

racja ‘Dominus Iesus’ o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła. 

Zob. M. Rusecki (red.), Wokół deklaracji ‘Dominus Iesus’, Lublin 2001 s. 9-33.   
76 Zob. M. Rusecki, Elementy zbawcze, s. 539 in. 
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czyli judaizm i chrześcijaństwo77. W takim kontekście to, co niektórzy nazywają 

„demograficzną wojną islamu z chrześcijaństwem”, może się jawić jako preludium 

do ostatecznego tryumfu wyznawców Allaha i „końca” cywilizacji europejskiej.   

     

1. Islam jest zagrożeniem dla kultury i życia Europejczyków  

Polska opinia konserwatywna postrzega aktualną ekspansję islamu w Europie        

i świecie w kontekście jego „charakteru ekspansywnego”. Zwraca się uwagę, że 

od swych początków, jeszcze pod zwierzchnictwem proroka Mahometa, ta prze-

pojona religią kultura o charakterze teokratycznym „rosła” przez kolejne podboje. 

Jednak rodzimi publicyści relatywnie rzadko mówią o „bojowym” charakterze 

Mahometa i agresywnym aspekcie religii koranicznej78. Dopiero w XVIII i XIX 

wieku, wskutek kryzysu imperium otomańskiego i technicznej przewagi Zachodu 

podbój został zatrzymany79. Od kilkudziesięciu lat ma jednak miejsce renesans 

islamu, a z nim rosnące zagrożenie jego dominacją nad słabnącą (pod każdym 

względem) Europą i tzw. cywilizacją zachodnią 80. Warto zauważyć, że także 

                                                           
77 Zob. M. Talbi, Chrześcijaństwo widziane przez islam, „W drodze” 1 (161) 1987, nr 

1(161), s. 46-56. 
78 Zob. G. Górny, Meczety i maczety. Biografia Mahometa to militarna epopeja pełna wo-

jen, najazdów, masakr i egzekucji, „wSieci” 7-13 grudnia 2015, s. 56-57. T. Łysiak (Głowa 

w miodzie, „wSieci” 2015.09.28-10.04, s. 65 in.) przywołując ostre i prorocze (ostrzegają-

ce Europejczyków przed inwazją islamu) sformułowania Włoszki Oriany Fallaci, pisane 

przed 10. laty zauważa, że w Europie trwa „wielkie udawanie” i moda na ukazywanie isla-

mu w jasnych barwach. Jednocześnie zaś „czarną legendą” otacza się europejską rekon-

kwistę i wyprawy krzyżowe. 
79 R. J. Neuhaus (Na progu wieku religii, „First Things” ed. pol. 2007, nr 3, s. 9-13) rela-

cjonując publikację żydowskiej autorki Bat Ye’or The Decline of Eastern Christianity 

Under Islam: From Jihad to Dhimmitude wydanej we Francji w 1991 r. zauważa, że islam 

dzieli świat na dwie sfery: (1) dar al-Islam (dziedzina islamu) oraz (2) dar al-harb (dzie-

dzina wojny). Dlatego że cała ziemia należy do Allaha, należy „dziedzinę wojny” zająć prze-

mocą. „Dhimmizacja” podbitych żydów i chrześcijan oznaczała sprzedawanie ich (w set-

kach tysięcy) jako niewolników, drobiazgowe przepisy pozbawiające ich praw obywatel-

skich (np. noszenie identyfikujących ich ubrań), wyjęcie spod jurysdykcji sądów. Okres-

owy rozkwit imperiów islamskich zawdzięczano zniewolonym uczonym, architektom, rze-

mieślnikom, mnichom i rabinom, którzy tworzyli praktycznie całą kulturę panujących.    
80 Ekspansywny charakter islamu podkreśla m. in. Diane Moczar (Jak Kościół katolicki 

ocalił zachodnią cywilizację, Kraków 2014; tytuł oryginału z 2008 r. brzmi: Islam at the 

Gates. How Christendom Defeated the Ottoman Turks). Autorka uważa, że jedynie w XIX 

w. można mówić o ekspansjonizmie mocarstw europejskich, podczas gdy przez 1100 lat 

świat islamu „karmił się” kolejnymi – wynikającymi z doktryny zawartej w Koranie – 

podbojami. Zwycięstwa armii islamskich prawie zawsze wiązały się z brakiem współpracy 
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muzułmanie, zamieszkujący od setek lat Bałkany, pod wpływem tego odrodzenia 

szybko się radykalizują81. Elementem tego procesu jest swoista okcydentalizacja 

radykalnego islamu. Wielu liderów i inspiratorów totalnej wojny z Zachodem nie 

tylko korzysta z najnowszych osiągnięć zachodniej techniki, ale doskonale zna 

mechanizmy cywilizacji, z którą walczą. I je skutecznie wykorzystuje82.   

Niektórzy publicyści podkreślają, że aktualny konflikt islamsko-zachodni po-

twierdza aktualność tezy Samuela Huntingtona o „zderzeniu cywilizacji”, deza-

wuuje zaś teorię Francisa Fukuyamy o końcu historii i ostatecznym tryumfie libe-

ralnej, postmodernistycznej demokracji na modłę zachodnią. Zasadniczym pro-

blemem nie jest dziś jednak sam konflikt cywilizacyjny, ale fakt, że w coraz 

większym stopniu dokonuje się on na terenie słabnącej Europy83. Opinia konser-

watywna w Polsce zauważa, że w „spotkaniu” cywilizacji zachodniej i islamskiej 

ważną rolę odgrywa kwestia demograficzna. Podczas gdy wszystkie społeczeń-

stwa europejskie dotyka kryzys (szybciej lub wolniej wymierają), społeczności 

islamskie (także mieszkające w Europie) odznaczają się wysoką dzietnością.       

W dłuższej perspektywie oznacza to islamizację kontynentu, co jest równoznacz-

ne z utratą kulturowej i religijnej tożsamości „starego kontynentu”84.     

      

                                                                                                                                    
między chrześcijanami. Tak było już w okresie I podboju w VII wieku (rozbicie chrześci-

jaństwa w Bizancjum), w epoce tzw. wojen krzyżowych (niezdolność państw europejskich 

do wspólnych przedsięwzięć militarno-politycznych), jak i ostatecznego upadku Konsta-

ntynopola (1453 r.), kolejne sukcesy świata islamu były możliwe „dzięki” chronicznej nie-

zdolności do zjednoczenia się państw (i wyznań) chrześcijańskich.  
81 Tak jest m. in. w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie i Albanii. W czasie wojny w 1992 

r. w Bośni i Kosowie (za zgodą USA) po stronie muzułmanów walczyły z Serbią tysiące 

mudżahedinów z krajów islamskich. Współcześnie ich aktywnością zagrożona jest Ma-

cedonia. Zob. D. Cosić, Pełzający dżihad, „Do Rzeczy” 2015.09.14-20, s. 74-75. 
82 O twórczym wykorzystaniu organizacji społeczeństwa Zachodu przez radykalnych isla-

mistów pisze D. Pipes, Zachodnia logika radykalnego islamu, „First Things” ed. pol. 2007, 

nr 3, s. 15-21. Autor zauważa, że naśladowanie cywilizacji zachodniej widać w niespoty-

kanej wcześniej centralizacji religii (na podobieństwo katolicyzmu; kodyfikacja i podpo-

rządkowanie szariatu państwu) czy we wprowadzaniu piątku jako „dnia świątecznego” 

(szabatu), czego islam wcześniej nie znał. 
83 Zob. G. Górny, Europa jako pole bitwy, „wSieci” 2015.11.23-29, s. 20-23. 
84 Zob. tamże, s. 22. Autor zauważa, że czynniki demograficzne zdecydowały m.in. o utra-

cie Kosowa na rzecz islamskich Albańczyków przez Serbię. Finlandia nie poparła unijnego 

mechanizmu „kwot imigranckich” powołując się na „syndrom somalijski”. Otóż w 1990 r. 

kraj ten przyjął 100 emigrantów z Somalii. Dziś grupa ta (wskutek łączenia rodzin i wy-

sokiej dzietności) liczy 13 tys. osób. 
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W publicystyce polskiej źródła tych zagrożeń wiązane są przede wszystkim    

z charakterem religii islamskiej oraz konsekwencjami, jakie ma ona w wymiarze 

społecznym, kulturowym i politycznym. Mamy bowiem do czynienia nie z religią 

w sensie europejskim, wywiedzionym z chrześcijaństwa (organizacja religijna – 

Kościół, kult, rok liturgiczny, doktryna, zasady moralne, budynki, stan kapłań-

ski), gdzie religie/Kościoły są względem państwa autonomiczne (lub – jak we 

Francji – od państwa oddzielone; jest to tzw. separacja), a wszystkie one cieszą 

się równymi prawami i wolnością. Istnieje też gwarantowana konstytucyjnie wol-

ność ateizmu czy obojętności religijnej85. Tymczasem islam jest czymś znacznie 

więcej niż religią w ujęciu europejskim; wszędzie tam, gdzie jego wyznawcy 

stanowią większość, staje się systemem „totalnym”; koraniczne prawo jest narzu-

cane wszystkim, a religia przenika wszystkie wymiary życia społecznego i poli-

tycznego86. Właśnie dlatego zamieszkali w Europie muzułmanie przypisują religii 

o wiele większe znaczenie niż chrześcijanie87. Ponieważ w tradycyjnym islamie 

prawo donosi się do jednostek (a nie, jak na Zachodzie do terytorium), mu-

                                                           
85 W zachodnich systemach prawnych „rozdział” religii od państwa nie jest jednak zupełny 

ani jednakowy. Szczególnym przypadkiem jest demokracja amerykańska, zrywająca z tra-

dycją bliskiej kooperacji państwa i religii (established religion). Jednak nawet tam istnieją 

(raczej w praktyce niż w teorii) liczne dziedziny „styku” świata religii i władzy publicznej. 

Zob. T. J. Curry, Farewell to Christendom. The Future of Church and State in America, 

Oxford 2001. Por. też: M. A. Noll, L. E. Harlow (eds.), Religion and American Politics. 

From Colonial Period to the Present, Oxford 2007 (jest to obszerne studium historyczne). 
86 Wedle wykładni prawnej sformułowanej w VIII/IX w., powszechny pokój jest możliwy 

dopiero wtedy, gdy cały świat (czyli dar al-harb) stanie się dar al-islam. Skrajna interpre-

tacja idei dżihadu, upowszechniona w okresie wojen wyzwoleńczych po II wojnie świato-

wej zakłada, że dar al-islam obejmuje każde terytorium, gdzie większość ludności wyz-

naje islam lub takie, które kiedyś należało do dar al-islam. Dlatego nie rozróżnia się już 

żołnierzy i cywilów, ale wszyscy muzułmanie są zobowiązani do totalnej wojny z „najeź-

dźcami”. Zob. J. T. Johnson, Dżihad a wojna sprawiedliwa, „First Things” ed. pol. 2007, 

nr 3, s. 22-25.     
87 Zob. D. Karłowicz, Islamski fundamentalizm to nie mit, „wSieci” 2015.10.12-18, s. 70. 

Autor, cytując opracowanie Ruuda Koopmansa z Berlińskiego Centrum Nauk Społecznych 

podaje, że niemieccy muzułmanie w 60% potwierdzają opinię, że wyznawcy powinni wró-

cić do wiecznych i niezmiennych zasad swojej religii (chrześcijanie tylko 20%); na pyta-

nie, czy istnieje tylko jedna wykładnia Pisma i każdy wierzący musi się do niej stosować 

twierdząco odpowiada 75% (25% chrześcijan); czy Pismo jest ważniejsze od prawa stano-

wionego „tak” odpowiada 65% muzułmanów i 13% chrześcijan; aż 53% europejskich 

muzułmanów uważa, że Zachód dąży do zniszczenia islamu. Na „jakość” odpowiedzi res-

pondentów nie miały wpływu ani czasokres zamieszkiwania w Europie, ani wykształcenie, 

ani sytuacja ekonomiczna i status społeczny.  
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zułmanin – gdziekolwiek mieszka – musi kierować się szariatem88. O ile kilka-

dziesiąt lat temu w wielu krajach arabskich usiłowano – na wzór francuskiego re-

publikanizmu – zainstalować konstytucyjne „państwo świeckie” (Egipt, Turcja, 

Syria, Irak, Tunezja), o tyle współcześnie model taki, choćby z powodu „religij-

nego przebudzenia” muzułmanów, jest już nieaktualny89. Także europejscy mu-

zułmanie ideę świeckiego państwa uważają za nieporozumienie 90 . Islamskich 

przybyszów do Europy drażni wszystko, co „nie pasuje” do ich wyobrażenia        

o społeczeństwie: od stroju i zachowania kobiet, po krzyżyki noszone na pier-

siach, a nawet tradycyjne bożonarodzeniowe choinki i żłóbki91. Aby „nie prowo-

kować” wyznawców islamu, w krajach europejskich likwiduje się wszystko, co    

w przestrzeni publicznej ewokuje treści chrześcijańskie92. Nie ulega wątpliwości, 

że katalizatorem obecnego kryzysu na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 

stały się interwencje USA oraz kilku krajów europejskich (Francja, Wielka Bry-

tania), które doprowadziły do rozpadu kilku znaczących państw arabskich (Irak, 

Somalia, Libia, Jemen, Syria, Afganistan, w jakiejś mierze także Egipt) oraz 

wywołały tragiczny w skutkach chaos. Jego efektem są krwawe walki, mobiliza-

cja zwolenników radykalnego islamu, zamachy terrorystyczne (także w Europie) 

oraz migracja setek tysięcy osób do Europy93.    

Dlatego konserwatywni publicyści polscy postrzegają masowy napływ imi-

grantów jako najważniejsze zagrożenie dla religijnej, kulturowej i demokratycz-

                                                           
88 Zob. D. Pipes, Zachodnia logika radykalnego islamu, s. 21 
89 O renesansie religii w świecie współczesnym, bankructwie tezy o nieuchronności la-

icyzacji, powrocie ideologii religijnej do polityki zob. M. D. Toft, D. Philpott, T. S. Shah, 

God’s Century. Resurgent Religion and Global Politics, New York, London 2011. 
90 Zob. D. Karłowicz, Islamski fundamentalizm to nie mit, „wSieci” 2015.10.12-18, s. 70. 
91 Zob. K. Grzybowska, Skręt w prawo, „wSieci” 2015.10.26-11.01, s. 80-81. 
92 W 2006 r. British Airways zwolniły stewardesę Nadię Eweidę za „ostentacyjne” nosze-

nie krzyżyka; w szpitalach w hrabstwie Yorkshire pielęgniarki zmuszono do (pięć razy na 

dzień) przestawiania łóżek pacjentów muzułmanów w stronę Mekki, a BBC wysyła kartki 

bożonarodzeniowe z „neutralnymi” życzeniami „Happy Holidays” lub „Season’s Gre-

etings”. Dyrektor jednej ze szkół w Szwecji zakazał wywieszania flagi kraju, by „nikogo 

nie urazić” i zapobiec „aktom nienawiści”. W Danii (miasteczko Kokkedal) zdominowana 

przez muzułmanów rada miejska zakazała w 2012 r. postawienia na Boże Narodzenie cho-

inki. Cenzuruje się nawet stare sztuki teatralne, usuwając z nich antyislamskie wątki. Zob. 

A. Rybińska, Europa przechodzi na islam, „wSieci” 2015.10.05-11, s. 68-69. 
93 O „ludzkiej” niedoli imigrantów (Pakistanu, Syrii, Libii, Iraku, Iranu, Indii, Somalii, Af-

ganistanu), lądujących na wyspie Lesbos, a traktujących Europę jak „Ziemię Obiecaną”, 

relacjonuje J. Szymczuk, Wielka fala, „Gość Niedzielny” 2015.10.04, s. 68-73. Por. też S. 

Sękowski, W kolejce do raju, „Gość Niedzielny” 2015.09.20, s. 70-73.  
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nej tożsamości „starego kontynentu”, a zachodnie (zwłaszcza niemieckie) „otwa-

rcie” na setki tysięcy określają niemal jak samobójstwo na „własne życzenie”94. 

„Niemiecka utopia” czyli „zaproszenie”, jakie kanclerz Angela Merkel skiero-

wała do uchodźców we wrześniu 2015 r. spowodowało szybki przyrost fali imi-

grantów95. Od lata 2015 r., gdy napływ imigrantów przez Turcję do Grecji został 

praktycznie „zinstytucjonalizowany”, jedynym politykiem europejskim, który 

działał – zgodnie z prawem Unii, ale także w obronie suwerenności Węgier – był 

premier Victor Orban96. Godzi się dodać, że agendy Kościoła katolickiego od 

początku kryzysu aktywnie pomagają ofiarom wojny na Bliskim Wschodzie97.  

       

                                                           
94 Zob. R. A. Ziemkiewicz, To najeźdźcy, nie uchodźcy, „Do Rzeczy” 2015.09.14-20, nr 38, 

s. 17-19. J. Rokita, Spóźniona reakcja, „wSieci” 2015.10.12-18, s. 80-81. Autor relacjonuje 

decyzje podjęte na szczycie Unii Europejskiej (23 września 2015), mające uregulować 

kwestię napływu uchodźców. Por. J. Rokita, Błąd Merkel, „wSieci” 2015.09.07-13, s. 80-

84. O znamiennej „ewolucji” jaką na przełomie września i listopada 2015 r. przeszła 

kanclerz Niemiec (która we wrześniu mówiła o otwarciu Niemiec na wszystkich, którzy 

chcą z gościny skorzystać i ostro krytykowała kroki podjęte przez premiera Węgier Victora 

Orbana, a pod koniec października zaczęła szukać ratunku, jak napływ setek tysięcy 

imigrantów powstrzymać) pisze A. Grajewski, Przywództwo w czasach kryzysu, „Gość 

Niedzielny” 2015.11.01, s. 48-49. Zob. też M. Szymanowski, Orban ratuje Węgry, „Do 

Rzeczy” 2015.09.14-20, nr 38, s. 22-23; J. Rokita, Droga donikąd, „wSieci” 2015.06.29-

07.05, s. 82-83. 
95  Zob. P. Semka, Utopia teutonica, „Do Rzeczy” 2015.09.14-20, nr 38, s. 20-21; B. 

Wildstein, Bliski Wschód, Europa, Polska, „wSieci” 2015.09.21-27, s. 22-24. 
96 Zob. G. Górny, W obronie unijnego prawa, „wSieci” 2015.09.14-20, nr 38, s. 24-26; P. 

Semka, Węgry na celowniku, „Gość Niedzielny” 2015.10.18, s. 49-51. Autor odnotowuje, 

że masowy napływ imigrantów został zorganizowany przez Turcję, która chciała się 

pozbyć milionów uchodźców. Usiłowanie zaprowadzenia prawnego porządku (np. reje-

stracji uchodźców) oraz budowa muru na granicy z Serbią (a później z Chorwacją) na Za-

chodzie określano jako „totalitarne oblicze Węgier”. Rząd Węgier zaproponował też Unii 

Europejskiej zorganizowanie adekwatnej pomocy uchodźcom znajdującym się w Jordanii  

i Libanie. Por. też G. Górny, Victor Orban. Dzielny obrońca starej Europy, „wSieci” 2015. 

09.28-10.04, s. 18-21. Autor podkreśla trzeźwy realizm premiera Węgier, który falę imi-

grantów określił jako „najazd” i „inwazję”, czym wywołał furię politycznie poprawnych 

czynników brukselskich i mediów na Zachodzie.    
97 Zob. J. Dziedzina, Kościół otwarty konkretnie, „Gość Niedzielny” 2015.09.20, s. 28-29. 

Autor przywołuje wydatną pomoc świadczoną od 2007 r. uciekinierom w Iraku i Syrii,       

a także mobilizację diecezji w Polsce po apelu papieża Franciszka o przyjmowanie ucho-

dźców. Por. też T. P. Terlikowski, Uchodźcy w praktyce, „Do Rzeczy” 2015.09.14-20, nr 

38, s. 25.  
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Z bezkrytycznym stosunkiem do obcej kulturowo imigracji wiąże się totalna 

krytyka ciągle kontynuowanego na Zachodzie eksperymentu budowania, żyjącej 

we wzajemnej harmonii, społeczności multikulturowej. Polscy intelektualiści 

konstatują, że ten utopijny eksperyment, oparty na założeniach laickich (z defini-

cji marginalizujących religijne, metafizyczne, antropologiczne i etyczne funda-

menty wspólnoty politycznej) już dawno zbankrutował 98 . Polityka multikulti, 

przez dziesięciolecia forsowana pod hasłem walki z rasizmem, doprowadziła do 

tego, że imigranci (już zasiedziali) programowo lekceważą porządek prawny kra-

jów, w których zamieszkali. W wielu miastach europejskich wyznawcy islamu 

tworzą swoiste dzielnice-getta, społeczności alternatywne, rządzące się własnymi 

prawami99. Będzie to prowadzić do stopniowego „zajmowania” Europy przez 

muzułmanów i „dhimmizacji” Europejczyków100. Ostatnio panika zaczyna ogar-

niać Szwecję, w której rejestruje się tygodniowo ok. 10 tys. przybyszów z Bli-

skiego Wschodu. W imię politycznej poprawności władze – przynajmniej oficjal-

                                                           
98 Polityka integracji mniejszości muzułmańskich (Francja, Niemcy, Szwecja, Belgia, Ho-

landia, Wielka Brytania) spaliła na panewce. Zamieszkane przez pozaeuropejskich imi-

grantów – wyznawców islamu dzielnice, są od lat siedliskiem przemocy, wysokiej prze-

stępczości i ignorowania zasad tzw. demokratycznego państwa prawa. Zob. A. Rybińska, 

Europa przechodzi na islam, „wSieci” 2015.10.05-11, s. 67-68. Zob. też M. G. Bartosze-

wicz, Archipelag kalifatu, „Polonia Christiana” 2015, nr 47, s. 49-51. Autorka zatrzymuje 

się nad dzielnicami miast, które funkcjonują jako no-go zones. W Anglii (spis z 2011 r.) ro-

dowici Brytyjczycy są mniejszością w Londynie, Leicester, Luton. We Francji takich dzie-

lnic istnieje ponad 750; zwane są zones urbaines sensible. M. Narbutt (Lekcja Simona Mo-

la, „wSieci” 2015.09.21-27, s. 26-29), opisując „karierę” chorego na AIDS Kameruńczyka, 

który świadomie zarażał kobiety w Polsce, stawia tezę, że ze względu na radykalne różnice 

kulturowe między Europejczykami a Afrykanami i Azjatami eksperyment multikulti udać 

się nie może.   
99 Zob. A. Rybińska, Europa przechodzi na islam, s. 67-69. Autorka przytacza przykład 

obywatelki Niemiec, Marokanki, regularnie bitej przez męża. Wzywana policja nigdy nie 

interweniowała. Gdy w 2007 r. złożyła pozew o rozwód w sądzie we Frankfurcie nad Me-

nem, ten został oddalony. Sędzina wyjaśniła, że Koran pozwala mężom bić żonę, więc 

wszystko jest w porządku. „Nie wierzyłam własnym uszom – mówiła powódka. Republika 

Federalna Niemiec stosuje szariat”. W Wielkiej Brytanii sąd w Leeds (2014 r.) skazał 32-

letniego muzułmanina za gwałt na 4 lata więzienia; tak surowy wyrok uzasadniono faktem, 

że ofiarami były muzułmanki. Gdy muzułmańskie gangi gwałciły „białe” kobiety w Rothe-

rham, Birmingham i Manchester, policja odmawiała interwencji, obawiając się oskarżeń     

o rasizm.    
100 Zob. Eurabia-samobójstwo Europy, „Polonia Christiana” 2015, nr 47, s. 52-53.  
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nie – bagatelizują problem; nikt nie wie, ilu imigrantów przebywa w tym kraju 

nielegalnie101.        

Zawiodły trzy „modele” integracji imigrantów: (1) niemiecki – sprowadzający 

tureckich i jugosłowiańskich przybyszów do roli „tymczasowego” gastarbeitera; 

(2) francuski – promujący świeckość: imigrant staje się Francuzem, skrywającym 

ewentualne wierzenia w sferze prywatnej; (3) brytyjski – imigrant pielęgnuje 

własną kulturę, utożsamiając się (jak chcą wierzyć władze) z kulturą brytyjską102. 

Mimo to na stawiające opór rządy krajów Europy środkowej wywierana jest silna 

presja, granicząca z dyktatem, na „solidarne” przyjmowanie niekończącej się fali 

uchodźców103. Szantaż ten był zrazu entuzjastycznie przyjmowany przez środo-

wiska lewicowe w Europie i w Polsce104. Niewiele zmienia fakt, że imigranci 

(szacuje się, że w 70–80% są to młodzi mężczyźni) nie szukają w Europie „wol-

ności demokratycznych”, ani ucieczki przed prześladowaniami, ale przywilejów 

socjalnych i bezpiecznego dobrobytu105. Niejako przy okazji okazało się, że przy-

musowe (przez rozdającą w Unii Europejskiej karty kanclerz Angelę Merkel okre-

ślane jako „solidarne”) przyjmowanie tysięcy muzułmańskich imigrantów ma – we-

dług zamysłu niektórych polityków niemieckich – przyczynić się do redefinicji 

                                                           
101 Zob. Fala uchodźców zmieni Szwecję nie do poznania, wp.pl 2015.11.30. Jak podaje A. 

Rybińska (Europa przechodzi na islam, s. 69) w ciągu 40. lat od przejścia Szwecji na mo-

del społeczeństwa wielokulturowego, liczba brutalnych przestępstw wzrosła o 300%, zaś 

gwałtów o 700%. Całe przedmieścia Sztokholmu (Rinkeby, Husby, Norsborg) stały się za-

mkniętymi dzielnicami islamskimi; regularnie dochodzi tam do zamieszek, podpaleń, ata-

ków na służby publiczne.  
102 Zob. A. Rybińska, Europa przechodzi na islam s. 68. Por. też Z Alainem Besanconem, 

historykiem, o tym, dlaczego w Paryżu doszło do zamachów i jaka jest w tym rola islamu, 

rozmawia Joanna Bątkiewicz-Brożek, „Gość Niedzielny” 2015.11.19, s. 22-23.  
103 Zob. A. Rybińska, Kopacz zgodziła się na 100 tys. islamskich imigrantów, „wSieci” 

2015.10.12-18, s. 6-7. Z kolei M. Szymanowski (Imigrancki klin, „Do Rzeczy” 2015. 

10.12-18, s. 68-70), odnotowując oskarżenia, jakie we wrześniu 2015 r. kierowali pod 

adresem władz Węgier i Bułgarii politycy Niemiec i Austrii (ksenofobia, rasizm, faszy-

stowskie praktyki), sugeruje, że w praktyce narzucania krajom „kwot” imigrantów mamy 

do czynienia – tak rzecz określili Czesi – z „nowym Monachium”. Zob. też R. A. Ziemkie-

wicz, Europejski zamach stanu, „Do Rzeczy” 2015.09.21-27, nr 39, s. 18-20.   
104 Zob. T. Korczyński, Proimigracyjny obłęd, „Polonia Christiana” 2015, nr 47, s. 53-55. 
105 Zob. Nie ma zgody na to oszustwo. Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z ks. prof. 

Waldemarem Cisło, dyrektorem polskiej sekcji papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościo-

łowi w potrzebie, „wSieci” 2015.10.26-11.01, s. 42-45. Ks. Cisło, cytuje irackiego kapłana 

Douglasa Bazi, porwanego i torturowanego przez islamistów, który powiedział, że celem 

masowej imigracji jest całkowita islamizacja Europy.  
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pojęcia narodu106. Zwraca się uwagę na to, że „otwarta” na imigrantów polityka 

Niemiec może być elementem długofalowego planu „zjednoczenia Europy” pod 

ich berłem, czyli stworzenia nowego „super-państwa” pod egidą tego kraju107. 

Ten lewicowy projekt określany jest „czwartą rewolucją”, która polega na likwi-

dacji państw narodowych, klasycznej rodziny i chrześcijańskiej tożsamości 108. 

Istotne jest także pytanie komu – poza samymi imigrantami, którzy w Europie 

szukają schronienia (a większość z nich dobrobytu) – zależy na masowym na-

pływie muzułmanów? Wiele wskazuje na to, że poza Turcją i Państwem Islam-

skim mają w tym interes także Stany Zjednoczone109.     

Ponieważ państwa Europy środkowej wyraziły sprzeciw wobec polityki „na-

rzucania” kwot imigrantów, stały się one na Zachodzie przedmiotem zmasowanej 

krytyki: oskarża się je o ksenofobię, ciemnotę, nietolerancję, rasizm, brak otwar-

tości, nienawiść do „innych” i nacjonalizm110. W krajach, gdzie przybyło najwię-

cej imigrantów, rośnie jednak niepokój „szarych” obywateli o przyszłość111. Poli-

                                                           
106 W wywiadzie, jakiego udzielił bońskiemu dziennikowi „General Anzeiger” prezydent 

RFN Joachim Gauck stwierdził on, że kryzys imigrancki stwarza szansę na to, by ludzie 

„porzucili wyobrażenie narodu, który jest czymś homogenicznym, gdzie dla nieomal 

wszystkich językiem ojczystym jest niemiecki i gdzie przeważają chrześcijaństwo i biały 

kolor skóry”. Zob. M. Szymanowski, Imigrancki klin, „Do Rzeczy” 2015.10.12-18, s. 68. 

Podobne wnioski (budowa „nowej Europy” przy pomocy imigrantów) wyciąga A. Szy-

mański, To już są miliony, „Niedziela” 2015.10.11, nr 41, s. 12-13.      
107 Zob. G. Kostrzewa-Zorbas, Amerykańskie marzenie Niemiec, „wSieci” 2015.09.14-20, 

s. 22-23. Ekspert na niemieckie plany stworzenia „nowej Europy”, realizowanej przez 

osłabianie tożsamości narodowej krajów Europy (czemu służy m. in. masowa ‘nieregula-

rna’ imigracja) używa określenia „Stany Zjednoczone Niemiec”. Por. też P. Doerre, Ostate-

czne rozwiązanie kwestii europejskiej, „Polonia Christiana” 2015, nr 47, s. 43 i s. 41-44. 
108 Zob. V. Grinsteins, Migracja w służbie Rewolucji, „Polonia Christiana” 2015, nr 47, s. 

56-57.  
109 Zob. S. Michalkiewicz, Początek końca Europy?, „Polonia Christiana” 2015, nr 47, s. 

60-61.  
110 Por. A. Nowak, Zatrzymać rasizm, „Gość Niedzielny” 2015.10.11, s. 74. Autor zau-

waża, że – w odróżnieniu od Rosji, którą uważa się za poważnego partnera – Węgry, Cze-

chy, Polskę i Słowację traktuje się jako zakałę prawdziwej Europy. Zob. też O uchodźcach 

suwerennie. O odpowiedzialności za uchodźców, braku przygotowania Polski na ich przy-

jęcie oraz priorytetach nowego prezydenta w sferze bezpieczeństwa z szefem Biura Bezpie-

czeństwa Narodowego min. Pawłem Solochem rozmawia Bogumił Łoziński, „Gość Nie-

dzielny” 2015.09.20, s. 22-23; M. Nykiel, Politycy fundują nam Polskę w turbanie, 

„wSieci” 2015.09.14-20, s. 18-21. 
111 O obawach Niemców zob. M. Magierowski, Toast za zdrowie imigrantów, „Do Rze-

czy” 2015.09.21-27, nr 39, s. 22-24.  
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tycy europejscy, zaślepieni polityczną poprawnością, nie upominają się jednak 

wcale o adekwatną do europejskiej wolność religii w krajach muzułmańskich112. 

We Francji, po kilku latach zmagań, wskutek roszczeniowej postawy muzułma-

nów w szkole nie uświadczy się już wieprzowiny. Znakiem czasu jest masowa 

budowa islamskich domów modlitwy czyli meczetów (we Francji jest ich ok. 

2500); w ostatnich latach wiele z nich stało się – przy biernej postawie władz pań-

stwowych – ośrodkami islamskiego radykalizmu i werbunku bojowników dżi-

hadu113. Unika się wręcz identyfikacji chrześcijańskich ofiar islamskiej przemocy 

w Afryce i Azji, by nie być posądzonym o islamofobię, mówi się o „prześlado-

waniach mniejszości”114. Zakazana jest też jakakolwiek krytyka islamu; z jednej 

strony grozi bowiem zemsta radykalnych islamistów, z drugiej napiętnowanie 

przez tzw. liberalną opinię publiczną115. Polityczna poprawność zabrania publika-

cji statystyk, ile przestępstw popełniają wyznawcy islamu, a jednocześnie naka-

zuje, by – także akty zbrodnicze dokonane w imię tej religii – nie były kojarzone 

z islamem116. Unikanie jak ognia skojarzenia religii wyznawanej przez terrory-

                                                           
112 Ok. 1,5 mln chrześcijan, pracujących jako gastarbeiterzy w Arabii Saudyjskiej, nie po-

siada ani jednego miejsca na publiczną modlitwę. Ten sam kraj hojnie finansuje budowę 

setek meczetów i szkół koranicznych w Europie. Zob. Nie ma zgody na to oszustwo, s. 44. 
113 Zob. A. Rybińska, Europa przechodzi na islam, s. 69. Zob. też M. Narbutt, Miły chło-

pak z sąsiedztwa, „wSieci” 2015.11.23-29, s. 28-30. Autorka zwraca uwagę na fakt, że we 

Francji „nabór” zwolenników radykalnego islamu dokonuje się zarówno w meczetach, jak 

i w dzielnicach-gettach oraz więzieniach. Zob. też K. Grzybowska, Nie ma się z czego 

śmiać, „wSieci” 2015.11.30-12.06, s. 76-77; O. Bault, Piąta kolumna islamizmu, „Do 

Rzeczy” 2015.08.17-23, nr 34, s. 74-75.  
114 Dlaczego emigrują do Europy. Z abp. Basharem Mattim Wardą CSsR – chaldejskim 

arcybiskupem Irbilu w irackim Kurdystanie – rozmawia Włodzimierz Rędzioch, „Nie-

dziela” 2015.10.11, nr 41, s. 10-11. Arcybiskup podkreśla, że chrześcijanie są obiektem 

szczególnej nienawiści i czystek religijno-etnicznych. Zob. też: Taki jest świat. O islami-

stach z Al Szabab mordujących chrześcijan, handlu ludźmi i błogosławionej Nyina Wa Tha 

z arcybiskupem Mombasy Martinem Kivuvą Musone rozmawia Krzysztof Błażyca, „Gość 

Niedzielny” 2015.07.26, s. 53-54. 
115 A. Rybińska (Europa przechodzi na islam, s. 69) podaje, że dziennikarz telewizji TV5 

Eric Zemmour stracił pracę po tym, jak powiedział, że należy deportować muzułmanów, 

którzy stawiają Koran ponad wartościami Republiki. Por. też: Europa powinna bronić 

chrześcijan. Z prof. Ryszardem Legutką, eurodeputowanym PiS, organizatorem Europejs-

kiego Kongresu w Obronie Chrześcijan rozmawia T. P. Terlikowski, „Do Rzeczy” 2015.11. 

30-12.06, nr 49, s. 82-83. 
116 G. Górny (Europa jako pole bitwy, s. 22-23) stwierdza, że na Zachodzie powszechna 

jest wśród dziennikarzy autocenzura prasy, telewizji i radia. Strach przez zemstą islami-

stów sprawia, że wydawnictwa uniwersyteckie boją się publikować książki, wobec tej re-
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stów z ich działaniami należy do podstaw lewicowej narracji, głoszącej, że zama-

chy zmierzają do „podzielenia” naszych zachodnich społeczeństw117.  

      

Zagrożenie, z jakim wiązała by się liczebnie duża obecność muzułmanów-

imigrantów, jest dostrzegane także przez konserwatywne środowiska w Polsce. 

Podnosi się agresywny charakter ich religii, oraz potencjalną radykalizację nie-

których przybyszów118. Dlatego dość często pojawiają się w Polsce głosy, by 

przyjmować jedynie prawdziwych uchodźców wojennych (z wykluczeniem tzw. 

imigrantów ekonomicznych) wyznania chrześcijańskiego119. Publicyści i politycy 

nawiązują do ambiwalentnych doświadczeń krajów Zachodu, które wobec rosz-

czeń mniejszości islamskich stają się coraz bardziej bezbronne. Jednocześnie 

jednak ukazują alternatywę; przykład Australii, która nielegalną imigrację zablo-

kowała już w 2001 r., zaś w 2013 r. wprowadziła planowane i kontrolowane 

przyjęcie prześladowanych mniejszości z Syrii120.      

W polskich tygodnikach pojawiają się też artykuły (i wywiady), pokazujące 

niezwykle skomplikowaną sytuację tzw. świata muzułmańskiego. Nie jest on by-

najmniej monolitem, a przeciwstawianie wyimaginowanego „świata islamu” Eu-

ropie (czy chrześcijaństwu) jest grubym uproszczeniem. Nie odbiega od prawdy 

                                                                                                                                    
ligii krytyczne. Ł. Warzecha (Szaleństwa politycznej poprawności, „wSieci” 2015.11.23-

29, s. 24-25) pisze o programowym unikaniu w zachodnich mediach (prezydent Francji 

mówił „Francuzi zaatakowali Francuzów”) religijnej identyfikacji zamachowców z 13 

listopada 2015 r. w Paryżu, a także o wyrzuceniu z pracy niemieckiego dziennikarza „Die 

Welt”. Matthias Matussek na prywatnym profilu ośmielił się powiązać paryskie zamachy z 

debatą o imigrantach. Jak stwierdza O. Bault (Wielka kompromitacja lewackiej władzy, 

„Do Rzeczy” 2015.11.23-29, s. 74) do tej pory władze francuskie odpowiadały na ataki 

islamistów w ten sposób, że wzmagały „walkę z islamofobią”, skrajną prawicą i rasizmem.    
117 Zob. Ł. Warzecha, Szaleństwa politycznej poprawności, s. 25. Por. też O. Bault, Fran-

cja ślepnie, „Do Rzeczy” 2015.06.22-28, nr 26, s. 74-75. 
118 Islamiści są zagrożeniem dla Polaków. Z Miriam Shaded, szefową Fundacji Estera i ka-

ndydatką do Sejmu z list partii KORWIN rozmawia Wojciech Wybranowski, „Do Rzeczy” 

2015.09.28-10.04, s. 32-33. O wykorzystaniu fali imigracyjnej przez organizacje 

terrorystyczne oraz o lekceważeniu zagrożenia przez władze Francji pisze O. Bault, Wielka 

kompromitacja lewackiej władzy, „Do Rzeczy” 2015.11.23-29, nr 48, s. 73-74. Zob. też R. 

Czarnecki, Nieodwracalna islamizacja Europy? „Do Rzeczy” 2015.07.06-12, nr 28, s. 62-

63. Autor przedstawia próby dialogu europejskich konserwatystów z „umiarkowanymi” 

krajami islamskimi. 
119 Zob. P. Skwieciński, Jak samobójcy. W sporze o islamską imigrację do Europy i Polski 

chodzi o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim o tożsamość, „wSieci” 2015.08.31-09.06, s. 

38-39. 
120 Zob. G. Górny, Europa jako pole bitwy, s. 23. 
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twierdzenie, że konflikty zbrojne, pogromy, zbrodnie popełniane na ludności cy-

wilnej, porwania i gwałty, których teatrem jest Bliski Wschód i Afryka Północna 

są przede wszystkim „bratobójczą” wojną między wyznawcami islamu (jego od-

łamami) oraz narodami, które – mimo posługiwania się językiem arabskim – 

wzajemnie się zwalczają121. Taki jest też kontekst trwającej od 4 lat wojny do-

mowej w Syrii122. Prawdziwy węzeł gordyjski stanowi – na poły zeuropeizowana 

i demokratyczna – Turcja, która po latach wojskowej dyktatury, utrzymującej siłą 

„państwo świeckie”, szybko staje się „republiką islamską”123. Jej prezydent pro-

wadzi autorską politykę. „Przesyła” na wielką skalę uciekinierów do Grecji, bez-

względnie zwalcza aspiracje ludu Kurdów, sprzyja po cichu radykalnym bojow-

nikom islamskim w Syrii i Iraku124. Tzw. kwestia kurdyjska (mieszkają oni w Ira-

                                                           
121 Zob. Arab Arabowi wilkiem? O konflikcie w Syrii, różnicach miedzy Arabami i o Za-

chodzie, który zapędził się w kozi róg, z dr Patrycją Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw 

Międzynarodowych rozmawia Jacek Dziedzina, „Gość Niedzielny” 2015.11.01, s. 50-51. 

Por. też Bilet w jedną stronę. Z Dawoodem Yousefem, Afgańczykiem, który przeprawił się 

na pontonie do Europy, rozmawia Joanna Bątkiewicz-Brożek, „Gość Niedzielny” 2015.10. 

18, s. 54-55. 
122 Por. Wyzwanie. O problemach stających przed Europą w związku z napływającymi do 

niej uchodźcami i migrantami z Wojciechem Jagielskim rozmawia Andrzej Grajewski, 

„Gość Niedzielny” 2015.10.18, s. 52-53. Pisarz sądzi, że masowość imigracji prowadzi do 

wniosku, że nikt nad nią w Europie nie zapanuje.   
123 O genezie świeckiej Turcji zob. M. Akyol, Oddajcie, co należne, Ataturkowi, „First 

Things” 2007, nr 3, s. 26-29.  
124 Zob. W. Repetowicz, Europa u stóp sułtana, „Do Rzeczy”, 2015.10.26, nr 44, s. 78-79. 

Autor, opisując meandry polityki tureckiej krytycznie odnosi się do „kapitulanckiej” wi-

zyty kanclerz RFN (18.10.2015) w tym kraju; Angela Merkel zabiegała o pomoc Turcji w 

powstrzymaniu wielotysięcznej emigracji do Europy. Podkreśla też dyktatorskie zapędy 

konstytucyjnego prezydenta Turcji, którym jest Recep Tayyip Erdogan. Zob. także W. Re-

petowicz, Sułtan Erdogan, „Do Rzeczy” 2015.11.09-15, s. 80-81. Por. też J. Dziedzina, 

Lojalność samobójców, „Gość Niedzielny” 2015.10.25, s. 50-51. Autor podkreśla, że za 

„porozumienie” Europy z Turcją największą cenę płacą Kurdowie, krwawo pacyfikowani 

przez wojska tureckie. Celem nacjonalistycznej polityki tureckiej jest nie tylko „wejście” 

do Unii, ale długofalowo islamizacja Europy. Były premier tego kraju Necmettin Erbakan 

(w Niemczech w 1989 r.) powiedział: „Europejczycy są chorzy. Podarujemy im lekarstwo. 

Cała Europa stanie się islamska. Podbijemy Rzym” (…) Pan uważa, że my, tureccy muzuł-

manie, przybywamy tu jedynie, żeby znaleźć pracę i zbierać okruszyny z waszego stołu. 

Otóż nie, przybyliśmy, aby przejąć władzę w waszym kraju, zapuścić tu korzenie i zreali-

zować nasze wizje, a wszystko to z waszym przyzwoleniem i zgodnie z waszym prawem”. 

Turcja przewodzi też Organizacji Współpracy Islamskiej (OWI), której celem jest cał-

kowita islamizacja Europy. Por. też J. Rokita, Gra o Schengen, „wSieci” 2015.12.07-13, s. 

80-81.    
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ku, Syrii i Turcji), choć dramat dotyczy milionów Kurdów, z rzadka tylko jest 

„tematem” wielkiej polityki bliskowschodniej 125 . Ostatecznym celem polityki 

„sułtana” tureckiego ma być zaprowadzenie islamu w całej Europie. Służy temu 

m.in. inicjatywa „Sojusz Cywilizacji”, której pomysłodawcami byli premier Hisz-

panii i obecny prezydent Turcji Erdogan126. W walce o pełnię władzy wyelimi-

nował „z gry” właściciela grupy medialnej „Ipek” Fethullaha Gülena127. 

Liderem muzułmańskiego systemu krwawej przemocy, uskutecznianej nie 

tylko w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, jest tzw. Państwo Islamskie. 

Organizacja ta, ogłoszona jako kalifat w 2014 r., obejmuje część terytoriów Iraku 

i Syrii, dysponuje doskonałą administracją państwową, prowadzi szkolnictwo, 

dysponuje sprawną służbą policyjną, i wyszkoloną armią; posiada też dość stabil-

ne źródła dochodów (podatki, łupy wojenne, nielegalny eksport ropy naftowej, 

okupy z porwań, handel ludźmi). Na zajętych terenach ludność (wcześniej doko-

nano czystek etnicznych i religijnych) ma zapewnione bezpieczeństwo128. Pań-

stwo ISIS nie mogłoby prosperować (choćby w handlu organami ludzkimi do 

przeszczepów czy ropą naftową), gdyby nie cicha „kooperacja” wielu krajów 

demokratycznych, także tych, oficjalnie walczących z „terrorystami”129. Organi-

zacja ta nie tylko werbuje w swe szeregi Europejczyków, ale zmierza do destabi-

lizacji Europy i stopniowego jej podboju130. Znamienna była też reakcja większo-

                                                           
125 Zob. D. Wildstein, Kurdystan umiera w ciszy, „wSieci” 2015.12.07-13, s. 53-55; tenże, 

Gotowi do wojny, „Gość Niedzielny” 2015.11.29, s. 70-73. Autor stwierdza, że Turcja jest 

faktycznie w stanie wojny domowej z mniejszością kurdyjską, która – tak w Syrii oraz 

w Iraku – stanowi jedyną realną (operującą na lądzie) siłę powstrzymującą Państwo Isla-

mskie.  
126 U podstaw tego programu leży wielokulturowość, całkowicie przez Turcję odrzucona. 

Mieszkający w RFN turecki intelektualista Bassan Tibi twierdzi, że obecna fali imigracji 

islamskiej jest trzecią z kolei ekspansją Turcji na Zachód; (1) pierwszą było zdobycie Hi-

szpanii, (2) drugą podboje Imperium Osmańskiego. (3) „To, co rozpoczął Sulejman, 

oblegając Wiedeń w 1683 r., my zakończymy przy pomocy naszych obywateli” – powie-

dział w 2004 r. niemiecki deputowany Vural Oger. Zob. J. Dziedzina, Lojalność samobó-

jców, „Gość Niedzielny” 2015.10.25, s. 51. 
127 Ten amerykański miliarder tureckiego pochodzenia do 2013 sojusznik Erdogana, ma     

w Turcji sieć zwolenników, skupionych w ruchu „Cemaat”. Zob. W. Repetowicz, Sułtan 

Erdogan, s. 81. 
128 Zob. J. Dziedzina, Kalifat działa, „Gość Niedzielny” 2015.10.11, s. 56-57.  
129 Zob. T. Rożek, Kasa terrorystów, „Gość Niedzielny” 2015.11.29, s. 58-59. 
130 Zob. W. Gadowski, Islam ma dziś twarz kalifatu, „wSieci” 2015.09.21-27, s. 77-79. 

Autor uważa, że Państwo Islamskie realizuje – zwłaszcza przez „bombę demograficzną”     

i selektywne ataki terrorystyczne – długofalową strategię opanowania Europy przez islam. 

Posiada znakomite służby wywiadowcze, oraz wydział propagandy. Zob. też M. G. 
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ści europejskich muzułmanów (milcząca, często akceptująca) na dokonane przez 

„delegatów” Państwa Islamskiego 13 listopada zamachy w Paryżu131.    

Znacznie rzadziej pojawia się w polskiej publicystyce „integracja pozytyw-

na”, czyli historie przybyszów ze świata islamu, którzy dobrze zaadaptowali się 

do europejskiego stylu życia i tzw. wartości europejskich132. Choć w tej kategorii 

mieszczą się miliony „starych” imigrantów wyznania islamskiego, publicyści 

koncentrują się na zagrożeniach, stwarzanych przez zradykalizowaną mniejszość. 

 

2. Mgławicowe chrześcijaństwo jest skazane na przegraną    

Drugim, bardzo niepokojącym polskich konserwatystów w kontekście „wojny 

kultur” zjawiskiem, jest kryzys chrześcijaństwa w Europie. Chrześcijaństwo, ro-

zumiane nie tylko jako organizacje religijne (Kościoły), ale jako specyficzna kul-

tura i cywilizacja, jest tu bowiem od wielu lat w odwrocie.  Inspirowane ideami 

rewolucji francuskiej elity europejskie lansują kolejne społeczne i filozoficzne 

utopie, co skutkuje – skądinąd zamierzonym – odejściem od kryterium prawdy, 

relatywizmem moralnym, narzucaniem szaleńczych projektów zmierzających do 

redefinicji osoby ludzkiej. Nieodłącznym elementem ideologii laickich jest nie 

tylko marginalizacja chrześcijaństwa (i właściwie tylko jego, z katolicyzmem na 

czele), ale czynne jego (oczywiście „miękkie”) zwalczanie133. Swoista „dyktatura 

relatywizmu” jest realizowana w wielu segmentach życia społecznego; niektórzy 

nie wahają się jej określać jako „wojnę kulturową”134. „Młot laicyzacji” uderza 

                                                                                                                                    
Bartoszewicz, Archipelag kalifatu, „Polonia Christiana” 2015, nr 47, s. 49-51; R. Machni-

kowski, S. Rybarczyk, Wszystkie fronty dżihadystów, „Do Rzeczy” 2015.09.07-13, nr 37, s. 

60-61. 
131 Zob. W. Gadowski, Atak na „Rzym”, „wSieci” 2015.11.30-12.06, s. 79-80. Autor za-

uważa, że kolejne zamachy na „Bogu ducha winnych” Europejczyków mają na celu całko-

wite zastraszenie społeczeństwa i rządów.  
132 Zob. Bilet w jedną stronę. Z Dawoodem Yousefem, Afgańczykiem, który przeprawił się 

na pontonie do Europy, rozmawia Joanna Bątkiewicz-Brożek, „Gość Niedzielny” 2015.10. 

18, s. 54-55. Bohater wywiadu osiedlił się w Italii, gdzie pracuje z niepełnosprawnymi.    

W asymilacji pomogła mu Wspólnota św. Idziego. 
133 O zaprogramowanym „wypychaniu” chrześcijaństwa poza margines publicznego dys-

kursu i promocji laicyzmu pisze – w kontekście projektu tzw. konstytucji europejskiej – J. 

H. H. Weiler, Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, 

Poznań 2003. Prof. Weiler, ortodoksyjny Żyd i prawnik o renomie międzynarodowej, 

uważa, że „wykreślenie” z Konstytucji europejskiej odniesienia do dziedzictwa chrześci-

jańskiego jest „kłamstwem”, prowadzącym do rezygnacji z fundamentów europejskiej toż-

samości.  
134 O zjawisku i jego przejawach obszernie pisze Roberto De Mattei, Dyktatura relaty-
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jednak zazwyczaj tylko w chrześcijan; „inni” chronieni są w Europie skorupą 

„mniejszości” i „tolerancji”135. Lewica, programowo lekceważąca kwestię religii 

przybyszów, widzi w nich nowe wcielenie uciemiężonego proletariatu, który 

trzeba wspierać; walczy więc tylko ze „słabszym” przeciwnikiem, czyli chrześci-

jaństwem. Stoi za tym założenie, że imigranci pomogą ostatecznie zburzyć „stary 

ład”, by potem stać się tolerancyjnymi, bezreligijnymi Europejczykami136.  

Zwraca się uwagę na fakt, że radykalna różnica między chrześcijaństwem       

a islamem nie polega jedynie na odmiennych postawach, aktach przemocy wobec 

innowierców, fobiach i uprzedzeniach. Rzetelna odpowiedź na istotę danej religii 

wymaga nie tylko obserwacji i badań socjologicznych (faktyczne zachowania, 

stopień identyfikacji z doktryną „dogmatyczną”, udział w przepisanym kulcie, 

                                                                                                                                    
wizmu, Warszawa 2009. Wyrażenia „dyktatura relatywizmu” użył Józef Ratzinger (homilia 

z 18 kwietnia 2005), mówiąc: „Wyznawanie jasno określonej wiary, zgodnej z Credo Ko-

ścioła jest często określane jako fundamentalizm. Natomiast relatywizm, to znaczy pod-

dawanie się ‘każdemu powiewowi nauki’, jawi się jako jedyna postawa godna współ-

czesnej epoki. Tworzy się swoista dyktatura relatywizmu, który niczego nie uznaje za osta-

teczne i jako jedyną miarę rzeczy pozostawia tylko własne ja i jego zachcianki”. Zob. 

tamże, s. 16. Jednym z „pomysłów” zachodnich reformatorów (twórców „nowego” społe-

czeństwa) jest utopia społeczeństwa bezreligijnego, w którym mieliby się roztopić także 

wyznawcy islamu. Zob. Na śmierć i życie. Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z prof. 

Mieczysławem Rybą, historykiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, publicystą Ra-

dia Maryja, „wSieci” 2015.11.16-22, s. 46-49.   
135 Zob. P. Semka, Młot laicyzacji. Muzułmanie są w oczach zachodniej lewicy taranem 

mającym zmienić oblicze kulturowe Europy, „Gość Niedzielny” 2015.10.04, s. 52-53. Au-

tor pokazuje całą sekwencję kroków dyskryminujących chrześcijan, a dających przywileje 

„mniejszości” islamskiej: złożony w 2003 r. w l’Aquila (Italia) przez muzułmanina Adela 

Smitha pozew o usunięcie krzyża w szkole powszechnej (odrzucony w II instancji); usu-

nięcie symboli „tylko jednej religii” ze szkół w Hiszpanii; domaganie się „podzielenia” 

katedry katolickiej w Kordobie z muzułmanami (biskup i wierni żądanie odrzucili); zakaz 

sądowy wystawiania w hallu departamentu w Wandei choinki bożonarodzeniowej (w opar-

ciu o ustawę z 1905 r. o świeckości państwa) w roku 2014; podobny zakaz wydany przez 

władze miejskie w Birmingham w 2006 r.; zakaz ozdabiania szopką sklepów Czerwonego 

Krzyża w Wielkiej Brytanii, by nie urazić uczuć religijnych muzułmanów – co wyśmiał 

muzułmański lider brytyjski Lord Ahmed. W sprzeczności z laickością państwa nie stała 

jednak wielka impreza, zorganizowana przez merostwo Paryża w 2014 r. z okazji rozpo-

częcia islamskiego ramadanu.    
136 Zob. tamże, s. 53. Jak podaje K. Grzybowska, (Szatański „master plan”, „wSieci” 

2015.12.07-13, s. 83), w opinii Victora Orbana europejska lewica zmierza – także przez 

masową imigrację – do stworzenia laickiego, ponadnarodowego „super-państwa”, które 

ostatecznie wyeliminuje nacjonalizm i chrześcijańską tożsamość kontynentu. Zob. też M. 

Jurek, Wielokulturowość bez maski, „Gość Niedzielny” 2015.06.14, s. 74. 
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zakres przestrzegania religijnych zasad moralnych, posłuszeństwo autorytetom 

religijnym), ale analizy konstytutywnych dla niej źródeł doktrynalnych. Radyka-

lizm należy do samej natury islamu. Jest tak m.in. dlatego, że traktuje on Koran 

jako „tekst podyktowany”, a nie – jak w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej 

Biblię – natchniony przez Boga. Ten drugi „sposób” przekazu objawienia impli-

kuje przestrzeń interpretacji; natomiast objawienie w islamie zakłada bezwarun-

kowe posłuszeństwo tak z zakresie prawa jak i obyczajów. Dlatego trudna do 

pomyślenia jest konwersja z islamu na chrześcijaństwo czy inną religię; krok taki 

(ale także ‘mniejsze’ gesty, np. zdjęcie burki) spotyka się nie tylko z potępieniem 

ze strony współwyznawców, ale groźbą śmierci. Nie da się więc „zmienić” isla-

mu w tym sensie, iżby możliwa była jego jakaś „pokojowa”, europejska interpre-

tacja; można co najwyżej żywić nadzieję (jak powiada Remie Brague), że jego 

wyznawcy przyjmą obyczaje zachodnie. Zwolennicy bezgranicznego „otwarcia” 

Europy na wielkie rzesze wyznawców islamu nie przyjmują do wiadomości, że  

w kulturze arabskiej przejawy humanitaryzmu traktowane są jako oznaka słabo-

ści, a okrucieństwo i stosowanie siły uchodzą za normę137. Bodźcem do przebu-

dzenia Europejczyków mógłby być odwrót Zachodu od „miękkiego” nihilizmu, 

który nie tylko utrudnia integrację, ale wzmacnia przekonanie muzułmanów o ko-

nieczności przejęcia religijnej i politycznej władzy nad upadającą, bezbożną i zde-

moralizowaną Europą138. Duchowe, religijne i moralne odrodzenie Europy wyda-

je się jednak mało realne. Podejmowane po 13 listopada 2015 akcje militarne (in-

tensyfikacja nalotów francuskich, zaangażowanie Niemiec) stanowią raczej dzia-

łania zastępcze, obliczone na uspokojenie opinii europejskiej139. Kościół katolicki 

                                                           
137 Zob. Porządek kochania. O wkładaniu głowy do paszczy lwa i ekonomii terroryzmu      

z Witoldem Gadowskim rozmawia Wiesława Lewandowska, „Niedziela” 2015.10.11, nr 41, 

s. 36-37. W. Gadowski wyraził opinię, że Europa „wyhodowała sobie islamską bombę de-

mograficzną”, a teraz wpuszczając setki tysięcy imigrantów uruchamia zapalnik tej bomby. 

Sądzi, że przyjęcie w Polsce syryjskich chrześcijan mogłoby ożywić nasz katolicyzm. J. 

Dziedzina (Półksiężyc nad Wisłą, „Gość Niedzielny” 2015.08.09, s. 33-35) podaje, że bu-

dowę Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie sfinansował szejk z Arabii Saudyj-

skiej. Wielki mufti tego kraju wzywa do zniszczenia tam wszystkich kościołów. Autory-

tetem w świecie islamu jest ideolog Bractwa Muzułmańskiego Josuf Al-Karadawi, nawo-

łujący do likwidacji Żydów i podboju Europy.    
138 Zob. D. Karłowicz, Islamski fundamentalizm to nie mit, „wSieci” 2015.10.12-18, s. 70; 

P. Wawrzyński, Groźne postchrześcijaństwo, „Do Rzeczy” 2015.07.20-26, nr 30, s. 60-61; 

J. Szygiel, „Odczep się od mego kościoła”. List otwarty w formie petycji do władz pań-

stwowych przeciw przekazywaniu opuszczonych kościołów muzułmanom wywołał we Fra-

ncji ożywioną polemikę polityczną, „Gość Niedzielny” 2015.07.26, s. 58-59.   
139 Zob. P. Semka, „Pozdrówcie od nas Syrię!”, „Do Rzeczy” 2015.12.07-17, nr 50, s. 11. 
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na Zachodzie podporządkował się bowiem politycznej poprawności. Unikając 

„denerwowania” wyznawców islamu zrezygnował z ich ewangelizacji; ważnym 

czynnikiem sprzyjającym duchowej demobilizacji katolików wydaje się być tzw. 

relatywistyczna teologia religii140. W rezultacie stroną „nawracającą” byłych/no-

minalnych/kulturowych chrześcijan jest islam. Jeśli dochodzi do konwersji wy-

znawców islamu na chrześcijaństwo, odbywa się to w sekrecie. Stawką jest bo-

wiem kara śmierci, egzekwowana na konwertytach (przy milczącej zgodzie władz 

publicznych) przez wspólnoty islamskie także w Europie141. Same czynniki ko-

ścielne (włącznie ze Stolicą Apostolską) nawracanie muzułmanów traktują jako 

wstydliwe i niewłaściwe. Mimo to co roku (choć w formie nieoficjalnej, a często 

wręcz konspiracyjnej) dziesiątki tysięcy wyznawców islamu przechodzi na chrze-

ścijaństwo142. Nie jest jednak przypadkiem, że wielu z wyjeżdżających na „świętą 

wojnę” w Syrii i Iraku młodych Europejczyków (w tym także dziewcząt i kobiet) 

to świeżo nawróceni na „prawdziwą wiarę”, fanatyczni neofici, pochodzący          

z „dobrych”, często zamożnych „białych” rodzin143. 

                                                           
140 P. Lisicki (Dżihad i samozagłada Zachodu, Lublin 2015) na wielu stronach książki wy-

kazuje, że ostatni papieże (Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek) „jak ognia 

unikają” jakiejkolwiek krytyki islamu (jako religii), a w swych allokucjach przedstawiają 

go jako religię dialogu i pokoju. Publicysta twierdzi, że kapitulancka strategia papieży, sta-

ła „spolegliwość” wobec islamu, aczkolwiek zapewne podyktowaną obawą o życie i zdro-

wie chrześcijan, zamieszkujących kraje islamskie, prowadzi do całkowitego „rozbrojenia” 

katolicyzmu i jego klęski. Por. też W. Łysiak, Defensor Fidei (o najnowszej książce 

Lisickiego), „Do Rzeczy” 2015.09.14-20, nr 38, s. 5-9; S. Cenckiewicz, Błogosławiona 

krucjata Pawła Lisickiego, „Do Rzeczy” 2015.07.13-19, nr 29, s. 54-56. 
141 Zob. J. Bątkiewicz-Brożek, Jesteśmy gotowi umrzeć za Chrystusa, „Gość Niedzielny” 

2015.11.22, s. 18-23. Autorka przeprowadziła (we Francji) wywiad z konwertytami z isla-

mu na katolicyzm. Skarżą się oni na zastraszonych księży i biskupów, którzy – ze strachu 

przed zemstą muzułmanów i z powodu „poprawności politycznej” „odradzali” im kon-

wersję na chrześcijaństwo.  
142 Zob. P. Lisicki, Nawrócenie Allama, „Do Rzeczy” 2015.06.22-28, s. 16-19; J. Dzie-

dzina, Przedmurze islamu, „Gość Niedzielny” 2015.07.05, s. 50-52. J. Dziedzina, Maho-

met spotyka Jezusa, „Gość Niedzielny” 2015.12.06, s. 52-54. M. Jakimowicz (O tym się 

nie mówi, „Gość Niedzielny” 2015.11.29, s. 30-32) opisuje sukcesy ewangelizacyjne ojca 

Jamesa Manjackala, który podróżuje po krajach arabskich (w Bahrajnie ochrzcił 3.636 osób) 

oraz proboszcza ewangelickiego kościoła św. Trójcy (ks. dr Gottfried Martens), który 

regularnie chrzci nawracających się muzułmanów z Iranu i Afganistanu. Pastor z Norwegii 

Leif Hetland, wielokrotnie narażając życie, z sukcesem głosił Chrystusa w Pakistanie.  
143 Zob. J. Bątkiewicz-Brożek, Najmłodsza córa islamu, „Gość Niedzielny” 2015.11.29, s. 

54-55. „Nawrócenie” nastolatków na fanatyczny islam często dokonuje się przez internet, 

w którym salafici prowadzą profesjonalną i skuteczną kampanię propagandową. 1 stycznia 
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Z zagadnieniem „słabnięcia” całej kultury Zachodu integralnie wiąże się prak-

tykowana przynajmniej od półwiecza, poprawność polityczna, głosząca tolerancję 

dla odmiennych ras, religii, poglądów i obyczajów. Od niedawna to, co elity 

społeczne Zachodu uważały za swą chlubę i ozdobę, okazało się niezwykle groź-

ne nie tylko dla europejskiego stylu życia, dobrobytu materialnego i wolności 

osobistych obywateli, ale także – i to bezpośrednio – dla ich życia. „Najazd mu-

zułmanów”, sprowokowany przez ślepą politykę „eksportu demokracji” do naro-

dów arabskich (interwencje USA w Iraku, tzw. arabska wiosna 2010/2011 r., 

wspieranie tzw. demokratycznej opozycji w Syrii), gdy latem 2015 r. przybrał 

bezprecedensowe rozmiary, wywołuje w całej Europie autentyczny strach „tubyl-

ców”144. Do opinii publicznej docierają nie tylko doniesienia o zamachach, ale 

coraz częściej także o narastającej radykalizacji „zasiedziałych” muzułmanów. 

Ożywienie religijne drugiego czy trzeciego pokolenia islamskich obywateli wiąże 

się z ich gotowością do przemocy145. Jednak nawet krwawe zamachy, które ostat-

nio miały miejsce we Francji (13 listopada 2015), nie skłoniły zwolenników 

„otwarcia i tolerancji” do zmiany kursu. Co więcej, wiele wskazuje na to, że 

kolejne regiony i kraje będą – pod presją swych islamskich mieszkańców i no-

wych imigrantów – jeszcze bardziej „usuwać” z przestrzeni publicznej wszystko, 

co chrześcijańskie. Najczęściej jednak do rugowania chrześcijaństwa wystarczy 

polityczna poprawność146. Mimo oficjalnych deklaracji, polityka multikulti wyda-

                                                                                                                                    
2013 r. wprowadzono we Francji prawo, które pozwala nastolatkom opuścić kraj bez zgo-

dy rodziców. Ponieważ prawo francuskie nie pozwala identyfikować obywateli według re-

ligii (wyznania), nikt nie wie, jaki odsetek obywateli wyznaje islam.   
144 Por. Nie lękajcie się! O przyjmowaniu islamskich uchodźców, straszeniu prawicą i ko-

nieczności powracania do chrześcijańskich korzeni z Andrzejem Dubielem rozmawia 

Wiesława Lewandowska, „Niedziela” 2015.10.18, nr 42, s. 36-37. 
145 Zob. A. Rybińska, Europa przechodzi na islam, s. 69. W niektórych landach Niemiec 

(jak podaje „Die Welt”) ponad połowa obywateli postrzega żyjących w swoim kraju mu-

zułmanów jako zagrożenie. 
146 T. P. Terlikowski (Nie walczyć z religią!, „Do Rzeczy” 2015.12.07-13, nr 50, s. 60-61) 

zauważa, że Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) podtrzymał francuski zakaz 

noszenia zewnętrznych znaków przynależności religijnej, zaś w Australii rozpoczęto śle-

dztwo przeciw abp Julianowi Porteous z Hobar w Tasmanii za to, że rozpowszechnia 

biblijne stanowisko w sprawie rozwodów i homoseksualizmu. Prowadzona pod hasłem tol-

erancji i walki z fundamentalizmem wojna z religią w życiu publicznym sprawia, że w wielu 

krajach Europy aresztuje się chrześcijańskich kaznodziejów, potępiających cudzołóstwo, 

aborcję czy homoseksualizm. Zob. też tenże, Kościół i nowa inwazja barbarzyńców, „Do 

Rzeczy” 2015.08.31-09.06, nr 36, s. 74-75. 
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je się nadal być stosowana np. Niemczech147. Trzeba jednak odnotować ruchy 

społeczne, które owej politycznej poprawności usiłują się – w imię zachowania 

własnej tożsamości kulturowej i wolności – przeciwstawiają. W Szwajcarii jest to 

Szwajcarska Partia Ludowa, w Niemczech Pegida i AfD (Alternatywa dla Nie-

miec), we Francji Front Narodowy pod egidą Marine Le Pen148. Po zamachach     

z 13 listopada w Paryżu, także niektóre rządy europejskie przyznały się do „na-

iwności” w swej dotychczasowej polityce wobec islamskich imigrantów i podjęły 

– raczej spóźnione i na krótka metę nieskuteczne – środki zaradcze. Oznaki pew-

nego „otrzeźwienia” obserwuje się we Francji, rząd Danii uznał wcześniejsze 

deklaracje co do przyjęcia 1 tys. uchodźców z „rozdzielnika” Unii za „nieaktual-

ne”, Niemcy doraźnie zmieniły prawo azylowe, umożliwiając deportację „nie-

chcianych” imigrantów, a premier Szwecji spuentował dotychczasową politykę 

imigracyjną swego kraju słowami „byliśmy naiwni”149.                     

 

Zakończenie    

Konserwatywna publicystyka w Polsce podkreśla kilka istotnych wymiarów 

aktualnej sytuacji na styku islam-Europa:  

1. Sytuacja jest bez precedensu; mamy do czynienia z jednej strony z inwazją se-

tek tysięcy uciekinierów, imigrantów, uchodźców (z których zdecydowana więk-

szość wyznaje islam), z drugiej z niespotykaną wcześniej agresją zbrojną (terro-

rystyczną) o zasięgu ogólnoświatowym ze strony „radykalnego” islamu.                      

2. Kraje europejskie są wobec tych faktów bezradne, bezsilne, kompletnie nie-

przygotowane, zaś podejmowane kroki (rozwiązanie kwestii imigrantów, zapo-

bieganie terroryzmowi ‘u siebie’, ekspedycje zbrojne na Bliskim Wschodzie) są 

słabe, nieadekwatne, często są to działania pozorowane.  

3. W kontekście radykalizacji części obywateli-wyznawców islamu dotychcza-

sowa polityka asymilacyjna na Zachodzie kompletnie zawodzi.   

4. Duchowa pustka znacznej części „rdzennych” Europejczyków, czyli kulturo-

wych post-chrześcijan – sprzężona z dominacją ideologii laickiej i political cor-

                                                           
147 Zob. Choroba Niemiec. Elity RFN traktują imigrantów instrumentalnie, jako narzędzie 

do budowy nowego porządku społecznego – przekonuje publicysta Tomasz Gabiś w rozmo-

wie ze Stefanem Sekowskim, „Gość Niedzielny” 2015.10.25, s. 52-53.   
148 Zob. K. Grzybowska, Skręt w prawo, s. 81. 
149 Zob. J. Dziedzina, Klapki z oczu. Europa przechodzi przyspieszony kurs zdrowego ro-

zsądku w polityce imigracyjnej. W ławach szkolnych zasiadają dotychczasowi „antyra-

siści”, słuchający z uwagą wykładów niedawnych „faszystów”, „Gość Niedzielny” 2015. 

11.29, s. 56-57.  
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rectness sprawia, że realną, nieodległą w czasie perspektywą jest stopniowa isla-

mizacja Europy, aż do wprowadzenia szariatu włącznie.       

5. Istotnym elementem „przegrywającej” zmagania z kulturą islamu Europy jest 

demografia; nie widać realnych szans na ocalenie cywilizacji europejskiej, która 

nie chce mieć potomstwa.  

6. Sojusznikiem w uratowaniu tożsamości kulturowej Europy mogłoby być dy-

namiczne chrześcijaństwo, czyli powrót do żywej wiary. Tymczasem tak Kościół 

katolicki, jak i wspólnoty protestanckie znajdują się w permanentnym kryzysie. 

Kryzys żywej wiary jest skorelowany (np. we Francji) z opacznym rozumieniem 

dialogu z religiami pozachrześcijańskimi. W wielu przypadkach „tolerancja” i „dia-

log” zastąpiły – w nauczaniu Chrystusa kategoryczny – imperatyw głoszenia 

Ewangelii.                          

7. Bodaj najistotniejszym czynnikiem „napędzającym” kultury i cywilizacje jest 

religia. Przyjęte przed kilkuset laty we Francji (a później na całym Zachodzie) zało-

żenie, że religia jest „sprawą prywatną”, a życie publiczne (system społeczny, pra-

wny, edukacja, ekonomia, moralność) może czy nawet powinno być od niej „uwo-

lnione” (separacja), w starciu z dynamicznym „totalnym” islamem musi przegrać.         

8. Dramatyczna sytuacja (wielopoziomowy konflikt polityczny, kulturowy i reli-

gijny) czyni dialog między Kościołem katolickim a przedstawicielami islamu (tzw. 

umiarkowanego) trudniejszym, a jednocześnie naprawdę koniecznym. Choć w per-

spektywie historycznej i teologicznej trudno uznać islam za „religię pokoju”, 

rzetelny dialog może przysłużyć się dobru milionów chrześcijan i muzułmanów.   
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Abstrakt 

W latach 2014-2015 kontynent europejski doświadczył napływu bezprecedensowej w swej skali fali 
imigrantów z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji. Olbrzymia większość przybyszów to wy-
znawcy islamu, którzy bądź to uciekają przed wojną i przemocą, bądź też szukają w Europie dostat-
niego życia. Dla Europejczyków obcy kulturowo i religijnie przybysze stanowią nie lada wyzwanie. 
Ich przybycie odbywa się bowiem w czasie dokonywanej przez radykalny islamizm systematycznej 
eksterminacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz w kontekście eskalacji zamachów terrorystycz-
nych, organizowanych w Europie przez emisariuszy wojującego islamu. Zjawiska te są przedmiotem 
analizy polskich tygodników konserwatywnych. W niniejszym opracowaniu uwzględniono publicy-
stów piszących w periodykach: „Gość Niedzielny”, „wSieci” i „Do Rzeczy”. Autorzy dochodzą do 
wniosku, że kraje europejskie w konfrontacji z milionową „inwazją” imigrantów są bezradne. Przyjęta 
przed laty polityka asymilacyjna zawiodła; zamieszkujące (zwłaszcza w miastach) mniejszości mu-
zułmańskie szybko się radykalizują, a coraz bardziej bezreligijne społeczeństwa postchrześcijańskie 
okazują się duchowo i ideologicznie słabe w starciu z islamskim fundamentalizmem. Sytuację pogar-
sza fakt, że elity polityczne i intelektualne krajów europejskich hołdują politycznej poprawności. Ona 
każe im nie tylko bagatelizować islamskie zagrożenie, ale za największego wroga uznawać „islamo-
fobię”, czyli środowiska, które – w imię zdrowego rozsądku i dobrze pojętej miłości własnej (troski    
o zachowanie własnej tożsamości kulturowej) – próbują zagrożenie imigracją islamską rzetelnie oce-
niać, a potem ograniczać i kontrolować. Konserwatywni publicyści zauważają, że dalsza realizacja 
utopijnego projektu multikulturowej, pozbawionej „twardej” tożsamości religijnej (chrześcijańskiej)    
i kulturowej społeczności europejskiej nieuchronnie prowadzi do „końca Europy”. Co gorsza, nadzie-
ją nie napawa kondycja Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, które wydają się niezdolne tak do 
chrystianizacji przybyszów, jak i do prowadzenia z islamem rzetelnego dialogu. 
Słowa kluczowe: Europa, islam, imigracja, opinia konserwatywna, dialog. 

 

Abstract 

In the years 2014-2015 European continent experienced the influx of unprecedented wave of immi-
grants from the Middle East, North Africa and Asia. The great majority of the newcomers are follow-
ers of Islam who either escape war and violence or seek prosperity in Europe. For Europeans those 
immigrants who are culturally and religiously alien constitute a great challenge as their arrival takes 
place at the time of systematic extermination of Christians in the Middle East by radical Islamists and 
in the context of escalation of terrorist attacks organized in Europe by the emissaries of radical Islam. 
These phenomena are the subject of analysis by Polish conservative weeklies. In this article the texts 
written by columnists of Gość Niedzielny, wSieci and Do Rzeczy are taken into consideration. The 
authors come to the conclusion that European countries are helpless in confrontation with the “inva-
sion” of millions of immigrants. The policy of assimilation which was adopted many years ago failed 
and Muslim minorities living especially in European cities rapidly radicalize, while post-Christian 
societies deprived of religion seem to be spiritually and ideologically weak when facing Islamic 
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fundamentalism. To make the matters worse, political and intellectual elites in European countries 
observe political correctness. This encourages them not only to ignore the Islamic danger but also to 
perceive “Islamophobia” as the biggest enemy. The term “Islamophobia” refers here to the groups 
which in the name of common sense and well understood self-love (concern for preserving their own 
cultural identity) try to assess thoroughly and subsequently limit and control the dangers of Islamic 
immigration. Conservative columnists observe that further realization of the utopian idea of multicul-
tural European community, deprived of “hard” religious (Christian) and cultural identity will inevita-
bly lead to the “end of Europe.” What is more, the condition of Churches and Christian communities, 
unable to both the Christianization of the newcomers and genuine dialogue with Islam, does not give 
rise to optimism. 
Keywords: Europe, Islam, immigration, conservative opinion, dialogue 
 

Jan Perszon – prof. dr hab. (ur. 22.08.1958), od 1983 r. duchowny katolicki, teolog, specjalizujący 

się w teologii fundamentalnej i religiologii. W latach 2000-2005 był proboszczem parafii w Pucku. 

Stopień doktora nauk teologicznych uzyskał w 1990 r. na KUL-u, a tematem rozprawy były Wierze-
nia, zwyczaje i obrzędy doroczne w regionie wejherowskim. Sprawował urząd Dyrektora Biura Zarzą-

du Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL, w latach 1990-2000 był także Delegatem Rektora KUL 

ds. Współpracy z Zagranicą i przez 4 lata przebywał w Ameryce Północnej. Od 1998 r. był wykła-
dowcą tegoż uniwersytetu, a od 1992 r. wykłada Teologię fundamentalną w Gdańskim Seminarium 

Duchownym. W 1997 r. został asystentem w Katedrze Chrystologii KUL. W 2000 r. uzyskał habilita-

cję na podstawie rozprawy Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe  
i zaduszkowe na Kaszubach. Od 2001 r. pracownik UMK w Toruniu – Kierownik Zakładu Teologii 

Fundamentalnej i Religiologii. W latach 2005-2012 dziekan Wydziału Teologicznego UMK. W 2004 

r. otrzymał stanowisko profesora UMK, a 24.02.2011 tytuł profesora nauk teologicznych. Prowadzi 

szeroką działalność społeczną, związaną z popularyzacją języka i kultury kaszubskiej. Jest jednym  

z organizatorów kaszubskich pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Wygłasza też kazania w języku ka-
szubskim. 
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„Ofiary” czy „zagrożenie”, obraz uchodźców syryjskich  

w polskiej debacie medialnej na łamach wydawnictw niemieckich 

„Victims” or „danger”, the picture of Syrian refugees  

in Polish media debate as presented by German publishing companies 

 

 

Wstęp 

Artykuł omawia dyskurs publikacji dwóch niemieckich wydawnictw obecnych na 

polskim rynku mediów – Axel Springera, który wydaje w Polsce tabloid „Fakt” i ty-

godnik opiniotwórczy „Newsweek” oraz Passauer Noue Presse, wydającego dzie-

nnik „Polska. The Times”. Analiza obejmuje teksty, przedstawiające czytelniko-

wi polskiemu temat uchodźców syryjskich. Artykuły synchronicznie, w jednako-

wym czasie, dnia i tego samego roku, zostały zamieszczone w specjalnym doda-

tku, poświęconym problematyce syryjskich imigrantów w Europie. Analiza zosta-

ła sporządzona przede wszystkim wedle tradycyjnej laswellowskiej formuły, udzie-

lającej odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: kto mówi, co mówi, i z jakim 

skutkiem? Odpowiedź na ostatnie pytanie stanowić będzie jednocześnie zako-

ńczenie artykułu. 

 

1. Koncerny wydawnicze Axel Springer i Passauer Neue Presse w Polsce  

Do polskiego czytelnika przekaz kieruje wydawca tabloidu Axel Springer-Rin-

gier, wiodąca spółka w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce sprzedaje po-

nad 122 milionów egzemplarzy rocznie (16 proc. udziałów rynku w Polsce), sta-

nowi obecnie własność niemiecko–szwajcarskiego koncernu. Podmiot ten na pol-

skim rynku obecny jest od w 1994 roku, gdy ukazał się pierwszy numer pisma 

„Pani Domu”. Zastosowane dumpingowe ceny i wysokie nakłady, stanowiące dy-

namiczną strategię wydawcy, pozwoliły szybko zdobyć polskiego odbiorcę. Tak 

było w wypadku „Pani Domu”, jak i w polskiej wersji „Newsweeka” w 2001 
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roku150. Ten ostatni, tygodnik społeczno-polityczny, obecnie ukazuje się w nakła-

dzie 110 tys. egzemplarzy tygodniowo. Przez ostatnie lata dawało to trzecie miej-

sce w kategorii tygodników społeczno-politycznych – za „Gościem Niedzielnym" 

i „Polityką”. Według rankingu wydawców, według przychodów, w roku 2006 na 

rynku polskim Axel Springer zajmował trzecie miejsce – za Agorą SA i Wydaw-

nictwem Bauer – z przychodem 521 tys. zł151. 

Portfolio Axel Springer stanowią m.in. największy dziennik sportowy – „Prze-

gląd Sportowy" (30 tys. egzemplarzy dziennie), miesięcznik biznesowy –„For-

bes”, czasopisma motoryzacyjne – „Auto Świat", „Top Gear” oraz komputerowe 

– „Komputer Świat". Ringier-Axel Springer posiada również 49 proc. udziałów   

w spółce Infor Biznes, właścicielu „Dziennika Gazety Prawnej". 

Tabloid „Fakt” jest obecny na polskim rynku od 22 października 2003 roku, 

obecnie utrzymuje sprzedaż na poziomie ok. 315 tys. egz. dziennie. Od początku 

jest najlepiej zarabiającym tytułem koncernu: w 2005 roku przynosi 176,5 mln zł, 

podczas gdy „Newsweek Polska” 102,8 mln zł152. Wejście pisma na polski rynek 

poprzedziła potężna kampania reklamowa na łamach wydawnictw własnych, jak 

też w mediach elektronicznych głównego nurtu. Dobrą sprzedaż zapewniła naj-

niższa na rynku cena egzemplarzowa. Dopiero pół roku po debiucie, podniesiona 

została cena egzemplarzowa wydania czwartkowego z dodatkiem telewizyjnym 

ze złotówki do 1,20 aż po 1,50 zł. W latach 2005–2006 tabloid osiągnął na rynku 

stabilność, utrzymując wysokie wyniki sprzedaży i wysokie wskaźniki czytelnic-

twa153.  

Drugi wydawca, Passauer Neue Presse to kolejny potentat na polskim rynku 

prasy codziennej. Funkcjonuje jako medialny podmiot pod nazwą – Grupa Pol-

skapresse. Obecnie wśród dzienników regionalnych spółka kontroluje aż 20 spo-

śród 24 takich tytułów. Stało się tak w listopadzie 2013 r., gdy Grupa Polskapres-

se sfinalizowała zakup Mediów Regionalnych od brytyjskiego funduszu Mecom 

Group. Transakcja uzyskała zgodę polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-

sumentów. Wystosowany przez Passaeura komunikat do pracowników spółki in-

formował, iż zakup Mediów Regionalnych był najważniejszym wydarzeniem w hi-

                                                           
150 Zob. O. Dąbrowska-Cendrowska, Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 

1989-2008, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 33. 
151 Tamże, s. 70. 
152 Tamże, s. 56. 
153 Tamże, s. 154-155. 
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storii firmy. Wydawca wyraził dumę, że rozpocznie się tworzenie przyszłości je-

dnej z największych grup medialnych w Polsce154. 

W efekcie powstała grupa medialna, wydająca 20 dzienników regionalnych,   

w tym tygodniki płatne i bezpłatne oraz bezpłatny dziennik „Nasze Miasto”. 

Grupa Polskapresse posiada w Polsce także ponad 60 serwisów internetowych 

oraz kontroluje 11 drukarni. Z informacji Mecom Group, wynikało że za piony 

prasowy, internetowy i poligraficzny Mediów Regionalnych, Polskapresse zapła-

cić miała 8 mln zł (bez uwzględnienia zadłużenia i gotówki firmy). Oficjalnie 

spółki nie podały jednak wartości całej transakcji155.  

 

Podsumowanie  

Tak silna koncentracja własności prasy oznacza na każdym rynku, tym bardziej 

na rynku dopiero co organizowanym, po latach panowania systemu totalitarnego, 

ograniczenie niezależności edytorskiej redaktorów i dziennikarzy, a w efekcie, 

ograniczenie pluralizmu zewnętrznego mediów i prawa dostępu czytelników do 

informacji. Wysoki nakład i dobra kondycja finansowa dzienników wielkich kon-

cernów może oznaczać, w wielu wypadkach, brak konkurencji pobudzającej dzien-

nikarzy do zawodowego działania i monopolizację nawet całego systemu me-

diów. Istnienie tak dużych wydawnictw, dominujących cały rynek dzienników – 

polska sytuacja na rynku prasy regionalnej w Europie nie znajduje precedensu – 

powoduje w praktyce ograniczenie dostępu czytelnika do informacji i ich deficyt. 

Kupując kilka tytułów nie ma on często świadomości, że otrzymuje serwisy i ko-

mentarze jednego konsorcjum informacyjnego.  

Po przedstawieniu podmiotów wydawniczych przyjrzyjmy się więc, jakie prze-

kazy kierują do swoich odbiorców?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Media regionalne już pod kontrolą Polskapresse,  

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polskapresse-kupuje-media-regionalne-jest-zgoda-

uokik (04.11.2013). 
155 Tamże. 
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2. Publikacje tabloidu „Fakt” z 18 września 2015 

 

     
 

Czterokolumnowy dodatek do „Faktu” jest prezentowany jako informator wy-

dany pod patronatem Urzędu ds. Cudzoziemców. W centralnym miejscu kolumny 

widnieje napis: „Więcej wiedzy. Mniej strachu. Uchodźcy w Polsce”156. W pra-

wym górnym rogu kolumny czytamy: „Kiedy? Ilu? Gdzie Jak? – specjalny in-

formator pod patronatem Urzędu ds. Cudzoziemców. Wspólna akcja informacyj-

na polskich mediów”. 

Materiałem ilustrującym, otwierającym cały dodatek jest fotografia, zajmują-

ca kolumnę na szerokość trzech szpalt. Przedstawia kobietę z dzieckiem na ręku. 

Kobieta jest młoda, z odkrytą jasną twarzą, o rysach orientalnych. Jej dłoń przy-

trzymująca dziecko, została wyeksponowana i jest mocna, silna, niemal męska. 

Druga dłoń kobiety, przytrzymuje rodzaj białej plandeki przykrywającej ją samą  

i całe dziecko. Dziecko chwyta się chusty matki i zagląda niepewnie spod okry-

cia. Fotografia wzbudza emocje odbiorcy nacechowane empatią, współczuciem, 

potrzebą wsparcia i pomocy. Jednak nie znajdujemy informacji, gdzie zdjęcie 

zostało zrobione i kogo dokładnie przedstawia. Czy ma charakter dokumentalny, 

czy może zostało wykonane w atelier, na potrzeby dodatku? 

Pozostała szpalta na pierwszej stronie przedstawia podstawowe informacje , 

opatrzone nagłówkami: „Kim są uchodźcy?”, „Nie każdy uciekinier z kraju obję-

tego wojną jest uchodźcą”, „Kim są imigranci ekonomiczni?”, „Co to jest kraj 

bezpieczny?”, „Co to jest azyl?”157. 

 

                                                           
156 Ba, Więcej wiedzy mniej strachu, „Fakt” 2015.09.18, s. 11. 
157 Tamże. 
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Druga kolumna wkładki zawiera jedną fotografię – już mniejszą niż na stronie 

pierwszej, przedstawiającą maszerujących uchodźców. Są wśród nich młodzi 

mężczyźni, kobiety z dziećmi na rękach i młodzież. Umieszczona infografika, 

opatrzona nagłówkiem pyta: „Do jakich krajów trafiają uchodźcy?”158. Przedsta-

wia także główne szlaki wędrówki ludności, liczbę osób, które nielegalnie prze-

kroczyły granice, kraje strefy Schengen i główne kierunki nielegalnej imigracji. 

Na tej samej stronie, znajdziemy jeszcze trzy nagłówki opatrzone krótkimi infor-

macjami: „Jaki pomysł ma UE na przyszłość?”, „Kto i dlaczego ucieka do Unii 

Europejskiej?”, „Obecna fala to nie koniec”159. 

Sąsiednia, trzecia kolumna opatrzona jest jeszcze mniejszym zdjęciem przed-

stawiającym maszerujących o zmroku uchodźców. Główny tekst strony opatrzo-

ny został tytułem: „Czy Polska musi przyjmować uchodźców?”160. Na stronie jest 

kilka nagłówków z mniejszymi informacjami: „Jak służby sprawdzają, czy nie 

przyjmujemy terrorystów?” (tekst jest na czerwonym tle, pisany białą czcionką), 

„Ile dostaniemy pieniędzy z unii na utrzymanie uchodźców?”, „Kiedy przyjadą 

pierwsi uchodźcy?”, „Czy grozi nam fala uchodźców taka jak na Węgrzech?”, 

„W jaki sposób uchodźcy przybywają do Polski?”, „Co się dzieje z uchodźcą, 

którego zatrzyma Straż Graniczna?”, „Co się dzieje, gdy nie można ustalić, kim 

jest cudzoziemiec, z jakiego kraju pochodzi?”, „Czy dużo osób ucieka do Polski, 

licząc na status uchodźcy lub inną formę pomocy?”161.  

 

                                                           
158 Ba, Więcej wiedzy mniej strachu, tamże, s. 12. 
159 Tamże. 
160 Ba, Czy Polska musi przyjmować uchodźców?, jw., s.13. 
161 Tamże. 
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Ostatnia, czwarta strona wkładki, zawiera dwie infografiki i szereg drobnych 

informacji. Infografiki ilustrują tekst pt. „Czy Polska jest przygotowana na przy-

jęcie uchodźców?”162. Rysunki przedstawiają mapę Polski z oznaczonymi ośrod-

kami recepcyjnymi, w których rozpoczyna się procedura uchodźcza oraz ośrodki 

pobytowe i miejsca dla osób korzystających ze świadczeń poza ośrodkiem. Druga 

infografika przedstawia dane w milionach, przeznaczone na wydatki na utrzyma-

nie ośrodków i liczbę osób w ośrodkach w kolejnych czternastu latach. Pozostałe 

informacje opatrzono tytułami: „Ilu uchodźców przyjęliśmy?”, „Czy status 

uchodźcy jest bezterminowy?”, „Program integracyjny”, „Czy uchodźcy mogą 

ściągnąć rodziny”, „Jaką pomoc dostaje osoba starająca się o status uchodźcy?”, 

„Czy osoba starająca się o status uchodźcy może pracować?”, „Jak udowadnia 

się, że jest się uchodźcą?”, „Czy ubiegający się mogą jeździć do innych krajów 

Unii?”; „Czy każdy, kto obawia się prześladowania dostanie status uchodźcy?”, 

„Czy cudzoziemiec może odwołać się od negatywnej decyzji?”, „Kiedy i gdzie 

mogą zgłaszać się chętni, którzy chcą pomóc?”, „Co to jest ochrona uzupełniają-

ca”, „Pobyt ze względów humanitarnych”, „Czym jest zgoda na pobyt tolerowa-

ny?”, „Ochrona czasowa”163. 

 

3. Dodatek dziennika „Polska. The Times.  

Metropolia Warszawska” 18–20 wrzesień 2015 

Dodatek Dziennika „Polska. The Times. Metropolia Warszawska” ukazał się jako 

wydanie piątkowo- sobotnio- niedzielne z datą 18–20.09. 2015. 

                                                           
162 Ba, Czy Polska jest przygotowana na przyjęcie uchodźców?, jw., s. 14. 
163 Tamże. 



85 

 

 

 
Wkładka anonsowana jest na pierwszej stronie dziennika, pod logo gazety. 

Fotografia widnieje na 2/3 całej objętości, przedstawia głowę kobiety w hidżabie. 

Jednak w miejscu jej oczu widzimy czerwoną, rozciągniętą poziomo plamę,         

z wpisanym ręcznym napisem: „Strach”. Wyżej, jakby na czole kobiety zamiesz-

czono informacje o treści dodatku: „Wielki kryzys Europy. Specjalny informator 

o uchodźcach. Ilu możemy przyjąć / Syryjka o imigrantach: Wielu z nich to na-

jeźdźcy / Skąd bierze się nasz strach? Czego boją się oni / Polskie fobie i lęki      

w kampanii. Kaczyński gra o wszystko / Syryjczyk: Oni stąd wyjadą, gdy skoń-

czy się wojna, s.: 4, 8, 11-21”. Główny nagłówek zapowiadający całość dodatku 

brzmi: „Boimy się imigrantów, ale czy ten strach jest uzasadniony”. 

Na stronie drugiej znajdujemy całokolumnowy tekst o uchodźcach na Wę-

grzech pt. „Uchodźcy walczą z policją i zaporami”164. Lid wprowadzający w tekst 

brzmi: „Węgry są znowu w centrum imigracyjnego kryzysu. Po zamieszkach na 

serbsko-węgierskiej granicy Horgos brutalne zachowanie policji skrytykowała 

m.in. ONZ”165. Fotografia ilustrująca tekst przedstawiająca uchodźców opatrzona 

została podpisem: „Węgierskie zielone granice są zamknięte od wtorku”166. 

Na stronie szóstej znajdujemy tekst pt. „Unia przyśpiesza, ale ciągle nie ma 

pomysłu na kryzys”167. Wybity w tekście lid brzmi: „Komisja Europejska zamie-

rza przekazać Turcji miliard euro na pomoc w utrzymaniu uchodźców z Syrii”168. 

                                                           
164 A. Gersz, Uchodźcy walczą z policją i zaporami, „Polska. The Times” 2015.09.18-20, s. 4. 
165 Tamże. 
166 Tamże. 
167 A. Koziński, Unia przyspiesza, ale ciągle nie ma pomysłu na kryzys, jw., s. 6. 
168 Tamże. 
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Tekst stanowi omówienie problemu uchodźców przez pryzmat polityki Unii Eu-

ropejskiej. Opatrzony został fotografią roześmianego Donalda Tuska z podpisem: 

„Donald Tusk rozmawiał z sąsiadami UE o problemie uchodźców. Czy to sposób 

na zażegnanie kryzysu w Unii?”169.  

 

          
 

Na stronie jedenastej zamieszczono obszerną trzykolumnową rozmowę z Mi-

riam Shaded, prezes Fundacji Estera, zatytułowaną „Shaded: ‘Część osób, która 

dotarła do Europy to najeźdźcy”170. Wielkie zdjęcie Shaded, opatrzono podpisem: 

„Miriam Shaded: kluczowe rzeczy w mojej misji to ochrona praw człowieka, 

praw kobiet i ratowanie ludzkiego życia. Walczę też przeciwko szariatowi”171. 

Lid wywiadu: „O tym czy powinniśmy przyjmować uchodźców – mówi Miriam 

Shaded – prezes Fundacji Estera”172. Z rozmowy dowiadujemy się, że prezes 

fundacji zaangażowała się politycznie i staruje do Sejmu z list partii Janusza Kor-

win-Mikkego. Kwestie dystansowania się wobec poglądów Korwina-Mikkego 

zajmują odpowiedzi na cztery pierwsze pytania wywiadu. Lid rozmowy na kolej-

nej stronie brzmi: „Każdy wierny wyznawca Mahometa uważa, że będzie pokój 

na świecie, kiedy wszystkich opanuje, albo wyrżnie”173. W wywiadzie Shaded 

ostrzega Polaków przed imigrantami i tłumaczy, że jej misją jest ochrona chrze-

ścijan syryjskich. Wyraża wprost opinie, iż młodzi muzułmanie przyjeżdżają do 

Europy, żeby ją podbić. Uważa, że trzeba ratować osoby „z terenów bezpośrednio 

                                                           
169 Tamże. 
170 D. Kowalska, Część osób, która dotarła do Europy to najeźdźcy – rozmowa z Miriam 

Shaded, „Polska. The Time. Magazyn” 2015.09.18-20, s. 11-13. 
171 Tamże, s. 11. 
172 Tamże. 
173 Tamże, s.12. 
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zagrożonych, oczywiście z tych miejsc, z których udaje się wydostać, bo to nie-

słychanie ciężkie”174.  

Na zakończenie Shaded zapewnia, że chce masowo pomagać ludziom, kobie-

tom, chronić wartości europejskie i prawa człowieka, również do życia: „Gdyby 

Europa przyjęła 800 tys. chrześcijan, to byłoby piękne. I jeśli jestem w stanie na-

głaśniając to, że chrześcijanie najbardziej potrzebują pomocy, im pomóc, to będę 

to robić. Moja praca, moja działalność ma wtedy sens”175. 

 

        
 

Kolejny artykuł dodatku na stronach 14-15 nosi tytuł: „Muzułmanin? Nie, nikt 

taki u nas nie pracuje, nikogo nie znam”176. Jest to reportaż. Opisuje perypetie 

autorki, poszukującej w Warszawie muzułmanów. Wprowadzający w tekst lid 

brzmi: „Nie wszyscy mają brodę, wąsy i chodzą w arafatkach. Muzułmanów,      

o których tyle ostatnio się mówi postanowiliśmy poszukać w Warszawie. Tyle, że 

ostatnie wydarzenia sprawiły, że dziś wolą milczeć i nie pokazywać swoich twa-

rzy”177. W całym cyklu redaktorzy proponują czytelnikom jeszcze obszerny arty-

kuł, informacyjny o uchodźcach, stanowiący stricte informator zatytułowany 

„Uchodźców będzie przybywać. Czy i ilu, ich przyjmiemy? Jak im pomaga-

my”178, sporządzony pod patronatem Urzędu ds. Cudzoziemców.  

 

                                                           
174 Tamże, s.13. 
175 Tamże. 
176 K. Sarniewicz, Muzułmanin? Nie, nikt taki tu nie pracuje, nikogo nie znam, „Polska. 

The Time. Magazyn” 2015.09.18-20, s. 14-15. 
177 Tamże, s. 14. 
178 Tamże, s. 18-19. 
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Materiał zawiera infografiki, zestawienia liczbowe z mapkami ośrodków imi-

granckich w Polsce i szlakami migracyjnymi uchodźców. Informator pod wzglę-

dem zawartości merytoryczno-informacyjnej stanowi niemal dokładne powtórze-

nie treści prezentowanej w tabloidzie „Fakt”.  

 

        
 

Kolejnymi materiałami dodatku są dwa wywiady. W tym, jeden z psychologiem 

społecznym179, drugi z Syryjczykiem, lekarzem od lat mieszkającym w Polsce180. 

  

                                                           
179  K. Kaczorowska, Z lęku może wynikać chęć obrony kraju. Nie możemy tego 

wyśmiewać, rozmowa z psychologiem społecznym dr. Jarosławem Kulbatem, jw., s. 20. 
180 M. Mazurek, Oni wyjadą, gdy wojna się skończy, rozmowa z Ali Issą-Darwichem, jw., 

s. 21. 
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Głównym tematem rozmowy z psychologiem jest problem strachu Polaków 

przed obcymi. „Strach odbiera nam racjonalność”181 – tak o stereotypach lęku 

przed uchodźcami rozpoczyna rozmowę gazeta z wrocławskim uczonym, Jaro-

sławem Kulbatem. Jej tytuł brzmi: „Z lęku może wynikać chęć obrony kraju. Nie 

możemy tego wyśmiewać”182. To zdanie podtrzymuje także myśl wyodrębniona 

na kolumnie przez redakcję pisma. Brzmi ona: „Lęk nie wybiera. W warunkach 

narastającego strachu ludzie mają ograniczone możliwości racjonalnego myśle-

nia”183. Psycholog, zapytany o skalę agresji w mediach społecznościowych odpo-

wiada, że nie wyolbrzymiałby tego zjawiska. Raczej uspokaja, że na Facebooku: 

„(…) ludzie wiele rzeczy udostępniają i lajkują mechanicznie, często bez spe-

cjalnej refleksji nad treściami, które przekazują dalej. Fala nienawiści to poniekąd 

fakt medialny”184. Dr Kulbat zaznacza, iż w jego opinii chodzi nie tyle o niena-

wiść, ile o emocje, a te „rzeczywiście czasem pozbawiają hamulców”185. Bardzo 

podobna w swojej wymowie, także w tonie uspokającym, brzmi rozmowa z Sy-

ryjczykiem, który studiował w Polsce medycynę i pracuje jako chirurg, i ordy-

nator na Oddziale Ratunkowym szpitala w Zakopanem. Już jej tytuł jest bardzo 

znaczący: „Oni wyjadą, gdy wojna się skończy”186. Ali Issa-Darwich mówi, że 

jego miasto w Syrii zostało zrównane z ziemią. Zaś w Polsce czuje się bardzo 

dobrze, na Zachód nigdy go nie ciagnęło, tu się wyedukował, tu pracuje i Polskę 

bardzo lubi. Wcale nie odczuwa, by Poalcy byli narodem nietolerancyjnym i za-

mkniętym. W Syrii zaś pozostaje ciągle jego rodzina, dwie siostry i dwóch braci, 

                                                           
181 K. Kaczorowska, art. cyt., s. 20. 
182 Tamże. 
183 Tamże.  
184 Tamże. 
185 Tamże. 
186 M. Mazurek, art. cyt., s. 21. 
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którzy żyją w bardzo trudnych warunkach, gdzie brakuje wody, jedzenia, prądu: 

„(…) Brat został rok temu postrzelony przez snajperów. Wyszedł z domu na spa-

cer i dostał dwie kule. Z Polski załatwiałem mu operację w Damszku, żeby prze-

żył” – mówi Ali Darwich187. Jest to bardzo ciekawa rozmowa z przedstawicielem 

inteligencji syryjskiej, człowiekiem wykształconym, bardzo przyjaźnie nastawio-

nym do Polski i Polaków, mieszkającym z nimi od lat. Jego słowa o tym, że „(…) 

w Syrii codziennnie giną ludzie, głodują, nie mają wody, a świat nie traktuje tego 

poważnie i że gdyby Ameryka i Europa faktycznie chciały pomóc Syrii, gdyby 

rzeczywiście zależało im na pokoju, już dawno, by to zrobili [stanowcza inter-

wencja ONZ, rozmowy Rosji ze Stanami – HK]. A gdyby w Syrii wrócił pokój, 

nikt by nie uciekał”188 – brzmią bardzo wiarygodnie i przekonująco. Powodują 

empatię i współczucie czytelnika dla tragicznego losu ludności syryjskiej, skazanej 

na kaprysy i bezduszność wielkich imperiów – Ameryki i Rosji. 

 

 
 

Ciekawy jest redakcyjny zabieg, w którym czytelnik jako publicystyczną do-

minantę tematyczną dodatku, znajduje dwukolumnową polityczną publicystykę 

pt. „Suma wszystkich strachów tuczy PiS”189. W tekst wprowadza duży satyrycz-

ny rysunek Henryka Sawki, przedstawiający rozmowę dwóch Polek przy kawiar-

nianym stoliku o następującej treści: „A pani jest za przyjęciem uchodźców?”190, 

odpowiedź brzmi: „Zależy na kogo będą głosować”191. Nagłówek, otwierający te-

                                                           
187 Tamże. 
188 Tamże. 
189 W. Głowacki, Suma wszystkich strachów, „Polska The Times. Magazyn” 2015.09.18-

20, s. 16-17. 
190 Tamże, s. 16. 
191 Tamże. 
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kst brzmi: „Polacy wydają się mentalnie gotowi do wymiany części wolności na 

poczucie bezpieczeństwa. Jarosław Kaczyński (imię i nazwiskiem tłustym dru-

kiem) dobrze to rozumie. A jeszcze lepiej wykorzystuje polskie lęki i fobie w ka-

mpanii wyborczej”192.  

Z dwóch lidów artykułu pierwszy brzmiał: „W ciągu ostatniego roku bardzo 

mocno zmieniły się poglądy Polaków. Każda z tych zmian premiuje wyłącznie 

PiS”193. Drugi lid, zamieszczony na sąsiedniej stronie podkreślał, że: „Kaczyński 

zawsze unikał skrajnej ksenofobii. Tym razem jednak się nie zawahał – gra o na-

prawdę wysoką stawkę”194.  

Tekst polityczny stanowi główny materiał w bloku informacyjnym o imigran-

tach, gdyż jak pisze jego autor: „Gromkie ‘nie’ pod adresem imigrantów, poczu-

cie zewnętrznego zagrożenia, ciągoty do gruntownej zmiany systemu polityczne-

go, rozczarowanie Unią Europejską, brak przywiązania do demokracji jako takiej 

– to dziś polityczne nastroje polskiej większości. Tworzą one idealny grunt nie 

tylko pod wyborcze zwycięstwo PiS, lecz także pod bardzo daleko idącą przebu-

dowę państwa polskiego i sytemu politycznego po wyborach”195. Artykuł stano-

wiący polityczną analizę nastrojów politycznych Polaków i ich poparcia dla partii 

Jarosława Kaczyńskiego, oraz postaw wobec Unii Europejskiej, wpisał się w czas 

zaostrzonej trwającej kampanii wyborczej i nadchodzących wyborów parlamen-

tarnych. Jego wymowa jest bardzo jednoznaczna – Prezes PiS, jego partia i jej 

wyborcy, stanowią kwintesencję ksenofobii i wrogości wobec obcych przyby-

szów, poszukujących wsparcia w Polsce imigrantów. 

 

3. Publikacje „Newsweek. Polska” 2015, nr 38, z dnia 14-20 września  

 

 
 

                                                           
192 Tamże. 
193 Tamże. 
194 Tamże, s. 17. 
195 Tamże, s. 16. 
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Edytorial redaktora naczelnego tygodnika, Tomasza Lisa, wprowadza w lekturę    

i wprost objaśnia stanowisko redakcji wobec problemu obecności uchodźców       

z Syrii w Polsce. Redaktor w tekście „Hańba domowa” 196  opisuje „brzydką 

twarz”197 Polaków, ich „grymas nienawiści i nietolerancji”198. Te emocje wzmac-

niają wystąpienia polityków przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości , którym 

Lis zarzuca hipokryzję i fałszywą religijność. „W tej sprawie pomylił się nawet 

Bóg, bo nie powinien miłością otaczać muzułmanów, ale wyłącznie chrześcijan, 

prawdziwe dzieci boże”199 – pisze redaktor „Newsweeka”. Uzasadniając swoje 

stanowisko wyjaśnia, że dostrzega efekty powolnej islamizacji wielu europej-

skich krajów. Ale jeszcze bardziej wymawia Polakom i boi się, występując z po-

zycji wiernego Dekalogowi katolika, ich niewierności bożym przykazaniom. 

Obawia się „(…) niewierności najważniejszemu chrześcijańskiemu przykazaniu, 

przykazaniu miłości”. Oskarża polityków Prawa i Sprawiedliwości, że sprawę 

uchodźców instrumentalizują politycznie: „(…) używają ich głów jako piłek, 

którymi można strzelać gole do bramki rządu i Platformy”200. Oskarża PiS o brak 

honoru i podłość, gdy pisze na koniec: „Kiedyś szef naszej dyplomacji z tej samej 

sejmowej mównicy zapewniał, że nie zapłacimy za pokój ceny w postaci honoru. 

Dawno to było. Ta waluta w naszej polityce już nie funkcjonuje. Gdy trzeba ku-

pić głosy, płaci się podłością”201. Retorycznie, ten rodzaj wywodu to entymemat, 

który pomija we wnioskowania jedną z przesłanek zakładającą, iż politycy polscy 

mają obowiązek reprezentować polską rację stanu i zapewnić bezpieczeństwo 

przede wszystkim własnym obywatelom, bez względu na naciski i życzenia kra-

jów ościennych, w tym Niemiec, i rządu kanclerz Angeli Merkel. Przewrotność 

wstępniaka podkreśla także jego tytuł , stanowiący aluzję do głośnej książki Jacka 

Trznadla202, oskarżającej polskie elity kulturalne o sprzeniewierzenie się polskiej 

racji stanu. 

Z podobnych pozycji co edytorial, publikowane są pozostałe teksty na temat 

uchodźców syryjskich.  

 

                                                           
196 T. Lis, Hańba domowa, „Newsweek. Polska”, 2015, nr 38, s. 2. 
197 Tamże. 
198 Tamże.  
199 Tamże. 
200 Tamże. 
201 Tamże. 
202 J. Trznadel, Hańba domowa, Świat Książki, Warszawa 1996. 
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Reportaż „U nas w domu”203 przedstawia trzy rodziny syryjskie, zamieszkałe 

w trzech miejscowościach na południu Polski. Opisuje ich problemy z adaptacją 

na gruncie polskim. To potrzebujący pomocy, uczciwi, wierzących w Boga 

chrześcijanie, otwarci na otoczenie Syryjczycy. Trzeba być w istocie niegodziw-

cem, by nie pomóc w odnalezieniu się im w nowej ojczyźnie. Kolejny tekst 

„Ucieka elita”204 jest rozmową z Francescą Borri, włoską dziennikarką, korespo-

ndentką wojenną jeżdżącą do Syrii. 

 

         
 

To długi i pogłębiony wywiad, uwzględniający przede wszystkim racje i po-

trzeby poszkodowanej w wojnie ludności syryjskiej. Akcentuje, że do Europy 

przybywają najbogatsi Syryjczycy: „(…) To dziwna fala uchodźców, bo ludzie 

                                                           
203 A. Śmigulec, U nas w domu, „Newsweek. Polska” 2015, nr 38, s. 30-33. 
204 J. Pawlicki, Ucieka elita, rozmowa z Francescą Borri, „Newsweek. Polska” 2015, nr 

38, s. 34-39. 
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nie uciekają bezpośrednio ze swego kraju, tylko z Turcji, Libanu albo Iranu, jak 

w przypadku Afgańczyków. Ale łączy ich jedno – są elitą”205. Borri charakteryzu-

je świat uchodźców z różnych perspektyw, także samych Greków, którzy w ta-

nich hotelikach goszczą imigrantów: „(…) Prawdziwi biedacy w porcie to Grecy, 

a nie uchodźcy (…) Grecy nie wierzą w niemiecką bezinteresowność i szczo-

drość. Mówią, że Niemcy potrzebują młodej, taniej siły roboczej, by w przyszło-

ści było za co wypłacać emerytury starzejącemu się społeczeństwu”206. Ten inte-

resujący w sensie informacyjnym wywiad, opisujący różne strony syryjskiej 

wojny, jeśli chodzi o samych uchodźców, przedstawia ich niezmiennie jako po-

szkodowanych, i tych którzy trzymają się z daleka od wojny i nie zaciągają do 

żadnych zbrojnych grup. Trzeci tekst „Antymuslim robi się modny”207 opatrzony 

jest nagłówkiem „Raport o uchodźcach” i stanowi obszerny artykuł, opisujący 

diagnozy polskich socjologów i badaczy islamu na temat podejścia i stanowiska 

Polaków wobec uchodźców syryjskich i islamu.  

 

      
 

Reprezentatywny dla wymowy całego tekstu jest redakcyjny lid o treści: „Mu-

zułmanin stał się kosmitą z wrogiej planety. Robi wszystko to, czego my nie 

robimy. Dehumanizujemy go”208. Równie kluczowy dla rozumienia całego arty-

kułu jest fragment tekstu, zamieszczony tuż pod głównym tytułem artykułu o tre-

ści: „Polacy z prawicy i lewicy zjednoczeni sprzeciwem wobec muzułmanów, 

których jeszcze nie ma, wpadają sobie w wirtualne ramiona. Pojawiło się mnó-

                                                           
205 Tamże, s. 36. 
206 Tamże. 
207 A. Gumowska, Antymuslim robi się modny, „Newsweeek. Polska” 2015, nr 38, s. 40-43. 
208 Tamże, s. 42. 
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stwo platonicznych islamofobów”209. „Polacy – islamofobi” to główny bohater 

zbiorowy tego tekstu. Opisujące go emocje nacechowane są wyłącznie negatyw-

nie. Polskiego islamofoba ogarnia strach i dopadają „ciarki na skórze”210 ze stra-

chu, ma on „niepojętą kurwicę”211 przed obcymi. A imigranci to: „(…) dzicz, 

najeźdźcy, terroryści, podrzynacze gardeł, młode nieroby, ciapate szmaty, brudne 

szmaty, orda idąca przez Europę, kozojebcy, dorodne jurne samce spragnione 

nowych podniet i kasy, które napływają z Syrii, bo tam już sobie poszaleli”212. Te 

określenia pojawiają najczęściej na serwisach społecznościowych. Artykuł koń-

czy wypowiedź prof. Janusza Czapińskiego, który podkreślając ogólną i zdekla-

rowaną niechęć Polaków do uchodźców, uspokaja jednocześnie, że gdyby pre-

mier Kopacz zadeklarowała „przyjęcie 20 tys. uchodźców to i tak w skali kraju, 

który ma 37 mln mieszkańców, byliby niewidoczni”213. Autorka pisze na koniec 

także w tonie uspokajającym, przytaczając wypowiedź radnej ze Szczecina, że 

kiedy „(…) uchodźcy już zamieszkają w polskich miastach i wsiach, to się z lu-

dźmi dogadają”214. Raport „Newsweeka” o uchodźcach zamyka rozmowa z pu-

blicystą, dawniej katolickim, redaktorem nieistniejącego już kanału telewizyjnego 

TVN Religia, Szymonem Hołownią, zatytułowany „Rachunek sumienia”215.  

 

         
 

                                                           
209 Tamże, s. 41. 
210 Tamże. 
211 Tamże. 
212 Tamże, s. 41. 
213 Tamże, s. 43. 
214 Tamże. 
215 R. Kim, Rachunek sumienia, rozmowa z Szymonem Hołownią, „Newsweek.Polska” 

2015, nr 38, s. 44-47. 
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Rozmowa zaczyna się od pytania o zdjęcia małego Syryjczyka, który utonął 

podczas przeprawy do Europy. Hołownia odpowiada, że fotografia wstrząsnęła 

nim. Zapytany o uchodźców i ewentualne zagrożenie, płynące z ich obecności 

odpowiada, że przeświadczenie, iż każdy człowiek, który „do ciebie przychodzi, 

ma ukryty nóż, jest dowodem paranoi”216. W wywiadzie jest mowa o Unii Euro-

pejskiej, o jej dotychczasowym znaczeniu dla rozwoju Polski, o polskiej nie-

wdzięczności i braku współuczestnictwa Polaków w europejskiej solidarności       

z uchodźcami. Hołownia przypomina zachęty papieża Franciszka i niektórych 

hierarchów katolickich do pomocy Syryjczykom: „(…) Słyszę o hierarchach, 

którzy deklarują, że pokryją czynsz syryjskiej rodziny. To zaczyna się dziać!       

U nas też pewnie się zacznie, tylko wcześniej musimy wykonać pracę nad lęka-

mi”217. Kiedy jednak dziennikarka stawia Hołowni pytanie wprost: „Czy przyjął-

by pan uchodźców do swojego domu?”218, ten odpowiada: „W tej chwili nie mam 

do tego warunków”219. Zdanie z rozmowy, zaznaczone przez redakcję w postaci 

lidu jako szczególnie ważne brzmi: „Choć żyjemy w przeświadczeniu, że jeste-

śmy najbiedniejsi na świecie, prawda jest taka, że dla większości mieszkańców 

globu polska bieda to raj i szczyt nierealnych marzeń”220. 

 

Wnioski 

Analiza wskazuje, iż obraz uchodźców syryjskich i muzułmańskich, na łamach 

polskojęzycznej prasy wydawnictw niemieckich we wrześniu 2015 r. utrzymany 

jest w zdecydowanym jednowymiarowym charakterze i opisuje ich jako niewinne 

ofiary. Ofiary, przynajmniej, w trojakim aspekcie – najpierw terroryzmu państwa 

islamskiego, po wtóre ofiary strachu, nietolerancji i ksenofobii polskiego społe-

czeństwa i po trzecie – największej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości, 

oraz jej głównego lidera. Główną przyczyną, kreującą strach Polaków mają być 

sami Polacy, utożsamiający się w sposób skrajny z aksjologią chrześcijańską i po-

glądami politycznymi, reprezentowanymi przez polityków partii Prawo i Spra-

wiedliwość.  

Tekstom o nietolerancyjnych Polakach przeciwstawia się artykuły, opisujące 

społeczność szeroko rozumianej Unii Europejskiej, a w szczególności obywateli 

Niemiec. W tym kontekście wyraźnie zaznacza się głębokie zaangażowanie re-

                                                           
216 Tamże, s. 45. 
217 Tamże, s. 46. 
218 Tamże, s. 47. 
219 Tamże. 
220 Tamże. 
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daktora naczelnego tygodnika „Newsweek. Polska” T. Lisa. Redaktor w edytor-

ialach daje wyraz głębokiego utożsamienia się z unijną politykę imigracyjną. Staje 

w kontrze do postaw i poglądów Polaków, kontestujących obecność imigrantów 

w Polsce i w opozycji wobec partii politycznej prezentującej ich poglądy.  

Entymematy221, tropy i figury retoryczne występujące w tekstach, wskazują 

przede wszystkim na zagrożenie wobec imigrantów, płynące ze strony polskiej 

ksenofobii, nacjonalizmu oraz największej wówczas opozycyjnej partii politycz-

nej, z którą środowiska przeciwne obecności uchodźców muzułmańskich w Pol-

sce się utożsamiają.  

Analizowane publikacje wykazują silne piętno polityczności. Znaczenie ma tu 

czas, w jakim się ukazują. Ma to miejsce w drugiej dekadzie września 2015 roku, 

w okresie kulminacji politycznej kampanii do wyborów parlamentarnych, niemal 

równo miesiąc przed głosowaniem wyborczym. Zapewne, nie przypadkiem, pu-

blikacje dwóch odrębnych wydawnictw są doskonale zsynchronizowane, wyjąt-

kowo spójne i uzupełniające się merytorycznie, ukazujące się w tym samym dniu, 

jakby wyszły z jednej redakcji. 

Dyskurs tekstów kreuje dominujące emocjonalne przekazy, także w warstwie 

ikonicznej, powodujące współczucie i solidarność ze społecznością muzułmań-

skich uchodźców. Dopiero po 13 listopada 2015 roku, po  serii najbardziej krwa-

wych zamachów w historii Francji222, do których przyznało się tzw. Państwo 

Islamskie, podczas których w Paryżu zginęło 130 osób223, pojawią się publikacje, 

poświęcone zagrożeniu płynącemu ze strony państwa islamskiego224. Znajdzie to 

wyraz w retoryce artykułów oraz agendzie tematów. Wtedy także uchodźcy stop-

niowo przekształcają się z ofiar w zagrożenie. Podkreśla się w licznych tekstach 

argument, iż swoją politykę imigracyjną zmieniają także sami Niemcy225, Szwe-

dzi226 czy Duńczycy227, dotychczas bardzo przyjaźni wobec imigrantów. Publika-

cje podkreślają jednak nieodmiennie, że Polacy powinni być wciąż solidarni w pro-

                                                           
221 Zob. M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006, s. 

100-101. 
222 Zob. M. Nowicki, Paryż w stanie wojennym, „Newsweek. Polska” 2015, nr 48, s. 62-

68. 
223Zamachy w Paryżu, http://www.tvn24.pl/raporty/zamachy-w-paryzu,1025 (20.04.2016). 
224 Zob. J. Pawlicki, Terroryści z Brukseli, „Newsweek. Polska” 2015, nr 48, s. 72-73. 
225 Zob. M. Kacewicz, Niemcy pękają, „Newsweek. Polska” 2015, nr 44, s. 76-78. 
226 Zob. J. Pawlicki, Szwedzka pułapka, „Newsweek. Polska” 2015, nr 45, s. 66-69. 
227 Zob. J. Pawlicki, Dania nie tylko dla Duńczyków, „Newsweek. Polska” 2015, nr 49, s. 

54-58. 

http://www.tvn24.pl/raporty/zamachy-w-paryzu,1025
http://www.tvn24.pl/raporty/zamachy-w-paryzu,1025
http://www.tvn24.pl/raporty/zamachy-w-paryzu,1025
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cesie relokowania uchodźców na terenie Europy228. A państwo polskie zachować i 

wspierać politykę Unii Europejskiej wobec ofiar terroryzmu islamskiego. 
 
 

Bibliografia 

Druki zwarte: 

Dąbrowska-Cendrowska O., Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989–2008, Dom Wy-
dawniczy Elipsa, Warszawa 2009. 
Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2006. 
Trznadel J., Hańba domowa, Świat Książki, Warszawa 1996. 
 

Druki ciągłe: 

Ba, Więcej wiedzy mniej strachu, „Fakt” 2015.09.18. 
Ba, Czy Polska musi przyjmować uchodźców?, „Fakt” 2015.09.18. 
Ba, Czy Polska jest przygotowana na przyjęcie uchodźców?, Fakt” 2015.09.18. 
Gersz A., Uchodźcy walczą z policją i zaporami, „Polska. The Times” 2015.09.18-20. 
Głowacki W., Suma wszystkich strachów, „Polska The Times. Magazyn” 2015.09.18-20. 
Gumowska A., Antymuslim robi się modny, „Newsweeek. Polska” 2015, nr 38. 
Kacewicz M., Niemcy pękają, „Newsweek. Polska” 2015, nr 44. 
Kaczorowska K., Z lęku może wynikać chęć obrony kraju. Nie możemy tego wyśmiewać, rozmowa z 
psychologiem społecznym dr. Jarosławem Kulbatem, „Polska. The Time. Magazyn” 2015.09.18-20. 
Kim R., Rachunek sumienia, rozmowa z Szymonem Hołownią, „Newsweek. Polska” 2015, nr 38. 
Kim R., Lis E., Wcześniej się nie zdarzyło, „Newsweek. Polska” 2015, nr 48. 
Koziński A., Unia przyspiesza, ale ciągle nie ma pomysłu na kryzys, „Polska. The Times” 2015.09.18-20. 
Kowalska D., Część osób, która dotarła do Europy to najeźdźcy – rozmowa z Miriam Shaded, „Pol-
ska. The Time. Magazyn” 2015.09.18-20. 
Lis T., Hańba domowa, „Newsweek. Polska” 2015, nr 38. 
Mazurek M., Oni wyjadą, gdy wojna się skończy, rozmowa z Ali Issą-Darwichem, „Polska. The Time. 
Magazyn” 2015.09.18-20. 
Pawlicki J., Ucieka elita, rozmowa z Francescą Borri, „Newsweek. Polska” 2015, nr 38. 
Nowicki M., Paryż w stanie wojennym, „Newsweek. Polska” 2015, nr 48. 
Nowicki M, Europa nie poczeka na PiS, rozmowa z bułgarskim politologiem Ivanem Krastevem, 
„Newsweek. Polska” 2015, nr 45. 
Pawlicki J., Terroryści z Brukseli, „Newsweek. Polska” 2015, nr 48. 
Pawlicki J., Szwedzka pułapka, „Newsweek. Polska” 2015, nr 45. 
Pawlicki J., Dania nie tylko dla Duńczyków, „Newsweek. Polska” 2015, nr 49. 
Sarniewicz K., Muzułmanin? Nie, nikt taki tu nie pracuje, nikogo nie znam, „Polska. The Time. Ma-
gazyn” 2015.09.18-20. 
Śmigulec A., U nas w domu, „Newsweek. Polska” 2015, nr 38. 
 

Strony internetowe: 

Media regionalne już pod kontrolą Polskapresse,  
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polskapresse-kupuje-media-regionalne-jest-zgoda-uokik 
(04.11.2013). 
Zamachy w Paryżu, http://www.tvn24.pl/raporty/zamachy-w-paryzu,1025 (20.04.2016). 
 
 

                                                           
228 M. Nowicki, Europa nie poczeka na PiS, rozmowa z bułgarskim politologiem Ivanem 

Krastevem, „Newsweek. Polska”, nr 45, 2015, s. 62-65; R. Kim, E. Lis, Wcześniej się nie 

zdarzyło, „Newsweek. Polska” 2015, nr 48, s. 32-35. 



99 

 

Abstrakt 

Artykuł omawia dyskurs publikacji dwóch niemieckich wydawnictw obecnych na polskim rynku me-
diów – Axel Springera, który wydaje w Polsce tabloid „Fakt” i tygodnik opiniotwórczy „Newsweek” 
oraz Passauer Noue Presse, wydającego dziennik „Polska. The Times”. Analiza obejmuje teksty, prze-
dstawiające czytelnikowi polskiemu temat uchodźców syryjskich. Ich obraz we wrześniu 2015 r. utrzy-
many jest w jednowymiarowym charakterze i opisuje jako niewinne ofiary terroryzmu państwa islam-
skiego, oraz ofiary strachu, nietolerancji i ksenofobii polskiego społeczeństwa a także największej 
partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości. Analizowane publikacje wykazują silne piętno polity-
czności, szukają przyczyn nietolerancji i opresyjności w polskim Kościele katolickim.  
Słowa kluczowe: wydawnictwa niemieckie w Polsce, dyskurs medialny, obraz uchodźców w prasie 

 
Abstract 

This article analyses the discourse of publications by two German publishing companies present at the 
Polish media market: Axel Springer, the publisher of a tabloid „Fakt” and an opinion-forming weekly 
magazine „Newsweek”, and Passauer Noue Presse, the publisher of a daily newspaper „Polska. The 
Times”. The analysis includes texts reporting the situation of Syrian refugees to Polish readers. The 
author points out that the image of refugees presented in September, 2015 is one-dimensional. They 
are described as innocent victims of the Islamic State’s terrorism, as well as the victims of fear, intol-
erance and xenophobia of the Polish society and the largest opposition party Prawo i Sprawiedliwość 
(Law and Justice). The publications analysed in the article show strong political character and suggest 
that the reasons for intolerance and oppressiveness may be searched for in the Polish Catholic Church. 
Keywords: German publishing companies in Poland, media discourse, the image of refugees in press 
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Ireneusz Kamiński 

Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych  

i Parareligijnych Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu 

 

 

Sylwetka M. Fethullaha Gülena i zasadnicze tezy jego myśli 

The Personage of M. Fethullah Gülen and the Basic Theses of his Thought 

 

 

Jesteśmy dziś świadkami coraz bardziej intensywnych kontaktów Europy – w tym 

także Polski – z przybywającymi z południa wyznawcami islamu. Pewną specyfi-

ką odznaczają się emigranci z Turcji – głównie wyznawcy islamu, szczególnie 

wobec wyznawców islamu narodowości arabskiej. Być może jest to związane       

z przemianami w Turcji, która od lat 20. XX wieku dzięki reformom pierwszego 

prezydenta Atatürka (Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938) weszła na drogę, która 

zbliża ją do cywilizacji europejskiej. 

 

Postać Fethullaha Gülena – autorytet, nauczyciel i przywódca 

Wśród tureckich muzułmanów interesujący nurt prezentują osoby skupione pod 

autorytetem oraz wokół posługi i nauczania wpływowego myśliciela, pisarza, 

poety moralisty oraz filozofa i pedagoga Muhammeda Fethullaha Gülena229 (ur. 

                                                           
229  Urodził się w 27.04.1941 r. w północno-wschodniej Turcji (Anatolii) we wiosce 

Korucuk dystrykt Pasinler koło miasta Erzurum (ok. 250 km od granicy z Armenią). Jego 

ojciec Ramiz także był imamem, a matka była Jego pierwszym nauczycielem Koranu          

i odcisnęła duży wpływ na Jego duchowość i wychowanie religijne. Tradycyjną edukację 

odbył w madrasie (szkoła religijna) w Erzurum, gdzie zaczął uczęszczać od 1946 r. Zapa-

miętywanie Koranu zakończył w 1951 r., mając 10 lat. Pierwsze kazanie wygłosił w wieku 

14 lat. Młody F. Gülen analizował także dzieła takich intelektualistów muzułmańskich        

i ulemów jak: Said Nursi, Abu Hanifa, Yunus Emre. Szczególnie myśl i tezy pierwszego     

z nich zaważyły na zbudowaniu podstaw własnych koncepcji F. Gülena i określiły jego 

dalszą drogę poszukiwań. Studiował także podstawy i teorie współczesnych nauk społe-

cznych i fizycznych. Włada językiem tureckim, perskim i arabskim. 

W 1958 r. otrzymał dyplom państwowego nauczyciela religii (tzw. kaznodziei pań-

stwowego), a następnie w 1959 r. został imamem w swoich rodzinnych stronach w Edirne, 

a potem w 1966 r. w Izmirze, trzecim co do wielkości mieście Turcji. Tam ostatecznie 
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ukształtowały się jego poglądy i systematycznie powiększało się grono zwolenników i słu-

chaczy. F. Gülen większość życia spędził na podróżach po Turcji, wygłaszając kazania, 

wykłady i odczyty w meczetach, ale także w instytucjach świeckich (np. kawiarniach),      

w tym w ośrodkach akademickich. Nie ograniczał się tylko do tematów religijnych, ale 

również zwracał uwagę na aktualne problemy społeczne: edukację, naukę, ekonomię, 

sprawiedliwość, a nawet na darwinizm. Jego głównym celem stała się aktywizacja wier-

nych, zachęcał także młodzież do zharmonizowania rozwoju intelektualnego z mądrą 

duchowością zakorzenioną w tradycji religijnej oraz zaangażowaniem społecznym. Naj-

większe wrażenie na słuchaczach wywierała głębia i jakość Jego wypowiedzi na te tak 

bardzo różne tematy, co zapewniło Mu uwagę i szacunek. W czasie pełnienia posługi im-

ama w Izmirze, doszedł do wniosku o konieczności reformy i wprowadzenia nowej edu-

kacji w Turcji. Wśród jego zwolenników pojawiali się licznie pracownicy naukowi, stu-

denci i inni intelektualiści.  

W Izmirze Jego pierwsi zwolennicy – o podobnym spojrzeniu na świat, kulturę, religię 

i państwo – stali się w latach 60. zalążkiem przyszłego ruchu społecznego. Była to począ-

tkowo niewielka grupka ludzi. Za datę zawiązania się Ruchu Hizmet uchodzi rok 1974, 

kiedy to w Manisie, gdzie przebywał F. Gülen, uruchomiona pierwsze kursy przygotowa-

wcze na studia. W 1971 r. F. Gülen na kilka miesięcy trafił do więzienia za rzekome „pod-

ważanie systemu republikańskiego” w Turcji, a w 1978 r. publikuje swoją pierwszą ksią-

żkę. W 1979 r. ukazuje się pierwsze pismo Jego zwolenników pt. „Sizinti”, które posiada 

charakter naukowy. W1980 r. zostaje ponownie aresztowany na kilkadziesiąt godzin, na-

tomiast w 1981 zrezygnuje ze swoich oficjalnych obowiązków wykładowcy. W 1982 r. 

powstaje pierwsza publiczna szkoła społeczna założona przez Jego zwolenników – a jest to 

wydarzenie o tyle przełomowe, że do tej pory w Turcji w zasadzie nie było szkół spo-

łecznych za wyjątkiem kilku zagranicznych i bardzo elitarnych ośrodków edukacyjnych. 

W 1986 r. F. Gülen, po sześcioletniej przerwie, znów zaczyna głosić nauki w formie kazań 

i innego rodzaju wypowiedzi.  

W latach 1988-1991 – jako emerytowany wykładowca religii – kontynuował przekazy-

wanie swojego posłannictwa, już nie tylko w Turcji (gdzie nauczał w kilku najbardziej 

znanych meczetach w największych miastach), ale również w Europie Zachodniej. Jego 

wysiłki – szczególnie w zakresie kreowania reformy edukacji – doprowadziły do tego, iż 

stał się jedną z najbardziej znanych osobistości w Turcji.  

W roku 1998 r. spotkał się z papieżem Janem Pawłem II, a wcześniej w 1996 r. z Bar-

tłomiejem I – patriarchą ekumenicznym Kościoła prawosławnego. Spotykał się także z pa-

triarchą ormiańskim i naczelnym rabinem żydów w Turcji, arcybiskupem Nowego Jorku 

Johnem O’Connorem oraz wieloma innymi osobistościami i liderami religijnymi. W 1999 

r. na forum Parlamentu Religii Świata w Kapsztadzie przedstawił ważny dokument Konie-

czność dialogu międzywyznaniowego.  
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1941), który jest ulemą (z j. arabskiego alim to ‘znawca islamu’), czyli teologiem 

(nie duchownym czy kapłanem, których przecież islam nie posiada), kaznodzieją 

(imam) i prawnikiem religii islamu (prawo islamu to szariat, a ulemów określa 

się również jako uczonych islamskich, są oni ekspertami i znawcami w zakresie 

islamu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa islamskiego). Jest on opiniotwór-

czym, znanym na całym świecie: przywódcą sufickim, duchowym przewodni-

kiem i wizjonerem, a także aktywistą, działaczem edukacyjnym, reformatorem 

społecznym, religijnym i w pewnym sensie politycznym, zaangażowanym w dzia-

łalność pedagogiczną, na rzecz praw człowieka, demokracji, popierającym dialog 

społeczny, międzynarodowy, międzykulturowy i międzyreligijny oraz opowiada-

                                                                                                                                    
W 1999 r. wyjechał na stałe z Turcji na dobrowolne wygnanie do USA oraz w celu le-

czenia cukrzycy. Mieszka tam w wiejskiej posiadłości w Saylorsburgu we wschodniej Pen-

sylwanii, gdzie założył „Centrum Kultu i Ucieczki Złotego Pokolenia”, które jest miej-

scem całkowicie poświęconym kontemplacji i religii. Tam naucza wartości moralnych, po-

święca się modlitwie i rozmawia ze swoimi sympatykami, także przez internet – głównie 

odpowiadając na liczne pytania. Tym samym również na emigracji nie zaprzestał swojej 

działalności, a w 2008 r. został uznany za najważniejszego światowego intelektualistę 

przez „Foreign Policy Magazine”. Po atakach z 11 września 2001 r. wydał Oświadczenie, 

w którym potępił te terrorystyczne czyny. 

Zwolennicy w oparciu o Jego przesłanie i na podstawie Jego poglądów, stworzyli w Tu-

rcji wielki społeczny ruch obywatelski zwany Ruchem Hizmet (Ruch Służby), Ruchem 

Wolontariuszy lub Ruchem Gülena. Organizacja ta nie posiada charakteru politycznego, 

jest obecna w wielu krajach świata – w tym w Polsce, a F. Gülen jest jej duchowym przy-

wódcą, cieszącym się ogromnym szacunkiem wśród zwolenników. W 1994 r. założył Fun-

dację Dziennikarzy i Pisarzy, której zadaniem jest promocja dialogu i tolerancji. Fundacja 

przyznała mu tytuł prezesa honorowego. W 2012 r. fundacja uzyskała – jako organizacja 

pozarządowa status obserwatora przy ONZ. 

W roku 2016 F. Gülen i zwolennicy zostali oskarżeni przez prezydenta Turcji o próbę 

wywołania zamachu stanu, choć zawsze odżegnywali się od angażowania się w formalną 

politykę.  

Napisał ok. 80 książek, z czego wiele jest przetłumaczonych na języki obce, np. na j. an-

gielski (znaczna większość Jego książek), niemiecki, japoński, urdu, bośniacki, hiszpański, 

albański, malajski, indonezyjski, chiński, arabski, rosyjski i polski. Jest również autorem 

licznych artykułów do wielu bardzo znanych dzienników i opiniotwórczych magazynów. 

Nagrał także bardzo wiele wystąpień radiowych, telewizyjnych i internetowych. Wygłosił 

ogromną ilość kazań, seminariów, konferencji i wystąpień zarówno w Turcji, oraz w in-

nych krajach. Ich tematy to m.in.: moralność, Bóg i boskość, Koran, prorok Mahomet, ro-

dzicielstwo, kult i modlitwa, życie duchowe, dusza i duchowość, życie społeczne, ekono-

mia, przeznaczenie, odpowiedzialność, trudności i pytania dotyczące zasad i prawa islamu. 
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jącym się za zgodną koegzystencją narodów, kultur i religii, oraz propagujący 

idee harmonijnego świata i pokoju, a także szczególnie wartości duchowych.230 

 W sposób bezkompromisowy oponuje wobec wykorzystywaniu religii do 

celów politycznych. Promuje także współpracę cywilizacyjną, która konfliktom 

przeciwstawia ideę pokoju na świecie. Sprzeciwia się wszelkiej przemocy, a zwła-

szcza oponuje wobec łączenia retoryki religijnej z przemocą. Protestuje przeciw-

ko jakimkolwiek atakom terrorystycznym, w tym samobójczym, krytykując us-

prawiedliwianie aktów terroru z politycznych, ideologicznych lub religijnych po-

budek. Wzywa do współpracy, dialogu, wzajemnego zrozumienia oraz wspólnego 

kultywowania wartości. Prezentuje postawę otwarcia wobec wszystkich ludzi.231   

 Reprezentuje szczere podejście do problemów ludzkich, głosząc miłość i współ-

czucie, empatyczną akceptację, wzajemne zrozumienie, pokojowe współżycie i ws-

półpracę: „zawarł w swych naukach idee altruistycznej służby własnej społeczno-

ści i całej ludzkości, harmonii między rozumem i sercem, szczerości, całościowe-

go spojrzenia na człowieka, dogłębnego oddania i umiłowania stworzeń. Wielo-

krotnie był wymieniany jako propagator demokracji, nauki, dialogu, a krytyk roz-

wiązań siłowych”.232 

 Jego nieprzeciętne odczytanie islamu i miejsca tej religii we współczesnym 

świecie jest bardzo twórcze, a jego interpretacja rzeczywistości okazuje się bar-

dzo pociągająca dla bardzo wielu muzułmanów, głównie Turków. Uważa się go 

za najbardziej wpływowego przywódcę religijnego i czołowego intelektualistę    

w Turcji.233 Dziś stał się jedną z najważniejszych postaci islamu w świecie.234 

Jako płodny pisarz i poeta oraz muzułmański intelektualista suficki, a także uczo-

ny zainspirował miliony osób muzułmanów i niemuzułmanów do służby dla do-

bra ludzkości.  

 Uchodzi za wybitnego – obdarzonego nieprzeciętną charyzmą – nauczyciela 

islamu i szanowanego przywódcę duchowego; nie posiada wykształcenia akade-

mickiego (również z pedagogiki lub dziedzin pokrewnych), jednak został obda-

                                                           
230 S. M. Özcan, Wkład Fethullaha Gülena w rozwój dialogu międzywyznaniowego w Tu-

rcji, [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. M. Le-

wicka, Cz. Łapicz, Toruń 2012, s. 187. 
231 Przedmowa: Dlaczego Fethullah Gülen?, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 

2015, s. 4-7. 
232 Kim jest Fethullah Gülen?, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 10. 
233 Ruch edukuje Kurdów, The Economist 2009.02.19, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, 

Kobyłka 2015, s. 129. 
234 Jak daleko zawędrowały globalne sieci muzułmańskie, The Ekonomist 2008.03.08, [w:] 

Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 110. 
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rzony przez swoich uczniów tradycyjnym, honorowym tytułem Hodża Efendi235 

(lub Hocaefendi, albo Khoja Efendi – jest to tytuł honorowy nadawany wybitnym 

nauczycielom religii; hodża oznacza w j. tur. ‘nauczyciela, duchownego, pana, 

mistrza, znawcę Koranu i prawa islamu’; zaś efendi to ‘pan, władca’ – jest to ter-

minologia wywodząca się z obszaru języka tureckiego). Tytuł ten nadaje się wy-

bitnym nauczycielom islamu, uczonym religijnym i znawcom tej religii. 

 Jednakże sam F. Gülen uważa się przede wszystkim za nauczyciela i wycho-

wawcę.236 

 

Inspiratorzy F. Gülena 

Możemy zauważyć, iż idee Tureckiego Myśliciela nie ukształtowały się w próżni, 

ponieważ pozostaje pod znacznym wpływem pewnych starszych od niego autory-

tetów, z których dorobku obficie czerpał w zakresie idei i kierunków działań. 

Można tu wymienić w pierwszym rzędzie dwie osoby, których osobowość i myśl 

odcisnęła swoje pozytywne piętno na F. Gülenie: 

● Mevlana Jalaluddeen Rumi (Maulana237 Dżalal ad-Din Rumi 1207-1273) – Pers 

i muzułmański poeta, prawnik, teolog i mistyk sufi. Głosił on przesłanie służby 

Bogu oraz wzajemnej miłości i posługi pomiędzy ludźmi, a także podkreślał zna-

czenie rzeczywistości duchowej i wagę mistycyzmu (doktryna czystej miłości mi-

stycznej) jako przeciwieństwa filozofii. 

● Said Nursi (Aziz Üstad Bediüzzaman Said Nursi 1877-1960) – Kurd i muzuł-

mański ulema, który za największe zagrożenia dla ludzkości uważał: ciemnotę, ko-

nflikty i przymus (lub ignorancję, ubóstwo oraz brak jedności). Ponad połowę 

życia spędził w więzieniu i na wygnaniu. S. Nursi zainspirował powstanie kora-

nicznego, nowoczesnego ruchu muzułmańskiego Nurcu. Ruch ten głosił potrzebę 

połączenia islamu i nowoczesności oraz wzywał do oddzielenia islamu od polity-

ki, a także propagował religię w duchu tolerancji, której podstawą jest dialog.238 

                                                           
235 „Jest to zaszczytne określenie «szanowanego nauczyciela». Stanowi wyraz szacunku 

dla ludzi uczonych i tak jak w przypadku innych uczonych, stosuje się je również wobec 

osoby Fethullaha Gülena, lecz nie jest przypisane wyłącznie jemu. Forma ta nie posiada 

absolutnie żadnych konotacji z kultowością ani z sektami”.  Zob.: M. Çetin, Hizmet. Pyta-

nia i odpowiedzi na temat Ruchu Gülena, Warszawa brw, s. 111. 
236 T. Michel, Fethullah Gülen i „szkoły Gülena”, [w] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Ko-

byłka 2015, s. 46. 
237 Mevlana lub Maulana oznacza: „nasz mistrz”, „nasz przyjaciel” lub „nasz pan”. 
238 E. Sakowicz, Dialog „kluczem do zamku”... M. Fetullaha Gülena „wizja” pedagogiki 

dialogu, [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. M. 

Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2012, s. 105. 
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R. M. Sigva, powołując się na Hakana Yavuza, dodaje, iż „Jego poglądy stały się 

podstawą religijnego odrodzenia w Turcji drugiej połowy XX, lecz także począt-

ków XXI wieku. Nursi sprzeciwiał się filozofii pozytywistycznej i materiali-

stycznej w wydaniu tureckim, cechującej się bezkrytyczną wiarą w postęp oraz 

naukę, a przy tym całkowitym negowaniem religii. Podkreślał on za to kompaty-

bilność nauki i religii, wolności i wiary, nowoczesności i tradycji. Celem jego 

filozofii była ochrona zlaicyzowanej edukacji przed brakiem wiary w Boga, jak 

również ochrona edukacji religijnej przed fanatyzmem, poprzez ponowne zespo-

lenie wartości wiary i nauki”.239 Ramazan Arslan przywołuje również głosy, które 

stwierdzają, że wbrew temu, co zazwyczaj się myśli o dzisiejszej republikańskiej 

i świeckiej Turcji, jako o modernistycznym dziele Atatürka, jest ona także – po 

części – dziełem wspomnianego wybitnego i znanego myśliciela islamskiego Sai-

da Nursi.240 W każdym razie tezy S. Nursiego Turecki Uczony przyjął jako pod-

stawę rozwijanych przez siebie koncepcji w ciągu swojego życia. 

● Inne osoby, do twórczości których, odwołuje się F. Gülen to: Abu Hanifa, Al-

Ghazali, Imam Rabbani i Yunus Emre – są to znamienici i uznani teoretycy oraz 

znawcy islamu.241 

 Zasadniczą inspirację Turecki Autorytet wywodzi wprost z Koranu i islamu 

sunnickiego w wersji duchowości sufickiej. 

 

Wrogowie i przeciwnicy F. Gülena oraz sposoby ich pokonania 

Powstaje pytanie: czy Turecki Myśliciel wskazuje wrogów?; kogo lub co uznaje 

za swoich przeciwników? Okazuje się, iż za Saidem Nursim – jasno precyzuje 

wrogów, dodając, że są to jednocześnie wrogowie wszystkich ludzi.  

 Oczywiście tymi wrogami nie są osoby ludzkie, jakieś organizacje, ale pewne 

ludzkie cechy, które możemy nazwać wadami, czy grzechami. Pisze: „Mówiąc    

w skrócie, mamy trzech naszych największych wrogów. Są to: ignorancja, ubó-

stwo oraz wewnętrzny rozłam. Można się im przeciwstawić wiedzą, ciężką pracą 

oraz zjednoczeniem. Ponieważ ignorancja jest najbardziej palącym problemem, 

                                                           
239 H. Yavuz, Toward an Islamic Enlightenment. The Gülen Movement, Oxford, NY 2013, 

s. 16; R. M. Sigva, Fethullaha Gülena koncepcja dialogu międzykulturowego, Paedagogia 

Christiana 2015, nr 36, s. 112, 

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/viewFile/PCh.2015.028/8687 

(2018.01.09). 
240 R. Arslan, Ruch Gülena i jego wpływ na edukację i dialog międzykulturowy i między-

religijny, Zeszyty Naukowe KUL 2013, nr 56, s. 217, 

https://www.kul.pl/files/102/articles/2013_2-3/Ramazan_Arslan.pdf (2018.01.09). 
241 Kim jest Fethullah Gülen?, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 10. 
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należy się jej przeciwstawiać prawidłową edukacją, od zawsze będącą najistot-

niejszą drogą służenia naszemu państwu. Teraz, gdy żyjemy w globalnej wiosce, 

edukacja stała się najlepszą drogą oddania się ludzkości oraz ustanowienia dialo-

gu między cywilizacjami. Edukacja jest przede wszystkim posługą ludziom. 

Przez nią właśnie mamy w naszym ludzkim życiu osiągnąć doskonałość”. 242 

„Naszymi największymi wrogami są: ignorancja, ubóstwo oraz wewnętrzna dez-

integracja. Wiedza, praca i zjednoczenie mogą stanąć z nimi w szranki. Ponieważ 

ignorancja jest naszym najpoważniejszym problemem, musimy jej przeciwsta-

wiać edukację. Zawsze była ona najważniejszym sposobem służenia naszemu 

krajowi. Teraz, gdy żyjemy w globalnej wiosce, najlepszym rozwiązaniem jest 

właśnie służba ludzkości oraz dialog z innymi cywilizacjami”.243  

 Warto dodać, iż – w ramach niwelowania ubóstwa – analizowany autor pro-

muje również dzielenie się i wzajemną pomoc.  

 Tak więc główni wrogowie F. Gülena, to:   

1. ignorancja; niewykształcenie; brak edukacji; ciemnota; ciasnota umysłowa, 

wąskie horyzonty myślenia; nędza intelektualna; 

2. ubóstwo; nędza, bieda materialna; 

3. wewnętrzna dezintegracja; rozłamy; separatyzm; podziały; dezintegracje, roz-

pad, rozbicie, brak jedności. 

Jednocześnie są to największe i odwieczne problemy człowieka.244 

 Turecki Autorytet tak wyraźnie i jednoznacznie dostrzega zło pochodzące od 

tych „wrogów ludzkości”, iż nawet twierdzi, że muzułmański terroryzm i inne 

wywodzą się, są jednym z zepsutych owoców tych destrukcyjnych zjawisk: „(…) 

tak w muzułmańskich, jak i w innych społecznościach, korzenie terroryzmu nie-

zmiernie wyrastają z biedy, ignorancji oraz braku wykształcenia”.245 Tak więc 

jedną z przyczyn terroryzmu jest bieda, ignorancja i brak wykształcenia. Jednakże 

odważnie i optymistycznie wskazuje, że wrogowie ci mogą być przez człowieka 

pokonani: „Ignorancja ustępuje edukacji, bieda pracy oraz zdobywaniu dóbr i kapi-

tału, a wewnętrzne rozłamy i separatyzm kapitulują wobec jedności, dialogu i to-

                                                           
242 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 210. 
243 M. F. Gülen, Tradycyjna edukacja a przywództwo we współczesnej oświacie. Niektóre 

wypowiedzi Gülena na temat edukacji zaczerpnięte z różnych wywiadów, [w] Zrozumieć 

Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 70. 
244 E. Sakowicz, Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethullaha 

Gülena, Białystok 2012, s. 149. 
245 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 

252. 
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lerancji”.246 W ten sam sposób można pokonać demona terroryzmu. Lekarstwami 

na trzeciego – bardzo groźnego i wyrządzającego ogromne szkody – w kolejności 

wroga, czyli: rozłamy, separatyzmy, brak jedności, dezintegracje, rozpad i we-

wnętrzne podziały przewidzianymi przez F. Gülena są: miłość, przebaczenie, 

współczucie, łagodność, wzajemne zrozumienie, szacunek i nadzieja oraz zjedno-

czenie, ale także kolegialność, oraz odrzucenie pychy, zawiści i zazdrości. Są to 

cnoty, które zmierzają do pojednania, zintegrowania, syntezy i jedności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzej główni wrogowie F. Gülena i sposoby ich przezwyciężenia. Rys. I. Kamiński. 

 

 

Mustafa Gurbuz słusznie zauważył, iż: „Ruch Gülena za przeciwnika obrał raczej 

«cechy» niż «przedmioty». Innymi słowy, negatywne atrybuty, takie jak egoizm, 

egocentryzm i nieuczciwość – zwiększające takie zagrożenia jak ignorancja, 

ubóstwo oraz rozłam – zwłaszcza w świecie muzułmańskim, lecz również w świe-

cie jako takim, mogą zostać przezwyciężone dzięki przymiotom «nowego czło-

wieka», takim jak miłość, świętość oraz perspektywiczne rozumowanie”.247 Do-

daje on również, iż: „W przeciwieństwie do wielu islamskich ruchów rewitali-

                                                           
246 M. F. Gülen, Tradycyjna edukacja a przywództwo we współczesnej oświacie. Niektóre 

wypowiedzi Gülena na temat edukacji zaczerpnięte z różnych wywiadów, [w] Zrozumieć 

Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 70. 
247 Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 37. 

EDUKACJA, 

WIEDZA 

ciemnota 
ignorancja 

brak wykształcenia 

 

bieda 
ubóstwo materialne 

rozłamy, wew. dezintegracja, 
separatyzm, brak jedności, 

podziały, rozpad, 

 

PRACA, 

 ZDOBYWANIE DÓBR 

JEDNOŚĆ, DIALOG, 

TOLERANCJA 



109 

 

stycznych Ruch Gülena ukształtował swą tożsamość, przeciwstawiając się zagro-

żeniu ze strony trzech przeciwników, których Nursi sto lat temu nazwał: ignoran-

cją, rozpadem oraz ubóstwem. Takie postrzeganie sprzeciwu jest kluczowe dla 

zrozumienia apolitycznego sposobu myślenia zwolenników Ruchu Gülena”.248  

 Warto tu także przywołać innych autorów piszących o tych kwestiach: „Gülen 

postrzega każdą istotę ludzką jako będącą w centrum każdego poważniejszego 

problemu ludzkości, a także jako stanowiącą jego rozwiązanie. Problemy spo-

łeczne, takie jak b r a k  e d u k a c j i ,  b i e d a  l u b  t e ż  p o d z i a ł y , nie mogą 

zostać definitywnie rozwiązane bez poświęcenia stosownej uwagi jednostce. Z tego 

względu istotę podejścia Gülena stanowią: oświata, wzajemne zrozumienie, sza-

cunek, możliwości oraz nadzieja”.249  

 Zacofanie, konflikty i przymus to główne problemy ludzkości. Turecki Peda-

gog rozwiązanie widzi w edukacji, która zlikwiduje ciemnotę, a dialog i toleran-

cja mogą zapewnić odstąpienie od walki zbrojnej i zażegnanie konfliktów i przy-

musu.250  

 

Owoc nauczania F. Gülena  

– w kierunku niwelowania konfliktów współczesności 

W nauczaniu F. Gülena widać dominującą ideę dążenia do godzenia, łagodzenia  

i niwelowania zasadniczych problemów, pęknięć, różnic, kontrastów, sprzeczno-

ści, trudności, zderzeń, czy konfliktów związanych z dualizmami i opozycjami 

charakterystycznymi dla kryzysów końca XX w i początku XXI w. Douglas Pratt 

napisał z uznaniem o mediacyjnej roli Gülena: „(…) przede wszystkim uczy 

godzić wartości materialne i duchowe, pozytywną naukę z religią, ideologie i fi-

lozofię Wschodu i Zachodu. Droga cywilizacji jest drogą demokratycznej per-

swazji, a nie wymuszania czegokolwiek siłą. Demokracja nie jest idealna, lecz to 

jedyny możliwy do realizacji system polityczny dopasowany do obecnych cza-

sów”.251 Louis J. Cantori pisząc o Gülenie – w analizowanym przez nas kontek-

                                                           
248 Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 95. 
249 Y. Alp Aslandogan, Bekir Cinar, A Sunni Muslim Scholar’s Humanitarian and Religious 

Rejection of Violence Against Civilians, [w] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, 

s. 61. 
250 R. Arslan, Ruch Gülena i jego wpływ na edukację i dialog międzykulturowy i międzyre-

ligijny, Zeszyty Naukowe KUL 2013, nr 56, s. 219, https://www.kul.pl/files/102/articles 

/2013_2-3/Ramazan_Arslan.pdf (2018.01.09). 
251 Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 8. 
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ście – zauważa, iż: „(…) stał się cenionym pośrednikiem między Sunną i Kora-

nem a myślą współczesnego Zachodu”.252 

 Turecki Myśliciel zabiega o pogodzenie odmiennych ideologii, kultur, religii   

i narodów, tak jak podnosi to w swoim ważnym dokumencie z 1999 r. Koniecz-

ność dialogu międzywyznaniowego, zaprezentowanego na forum Parlamentu 

Religii w Kapsztadzie w RPA.253 

 Ze wspomnianych wielkich konfliktów wywodzą się największe problemy na-

szego świata, które przyniosły już wiele zapaści, wojen, nieszczęść i kryzysów 

trapiących naszą ziemską cywilizację. Chodzi o następujące dualizmy, na które 

tonizująco oddziałuje nauczanie Tureckiego Wizjonera:  

● religia – nauka, 

● duch – materia (duchowość – materialność), 

● serce – rozum,254 

● ciało – intelekt, 

● tradycja – nowoczesność (współczesność), 

● biedni – bogaci,255 

● życie obecne na ziemi – przyszłość w niebie (życie przyszłe), 

● zderzenie (konflikt) cywilizacji – pokojowa (harmonijna) współpraca cywilizacji, 

● cywilizacja Zachodu – świat Wschodu (filozofia i ideologie Zachodu – warto-

ści Wschodu), 

● chrześcijaństwo – islam, 

● natura (księga natury – stworzona przez Boga) – święte księgi (Koran, Biblia – 

objawione przez Boga). 

Moc sprawczą pogodzenia tych – wydawać się by mogło pozornie nie do rozwi-

kłania problemów – F. Gülen widzi w ogromnej potencjalności związanej nie tyle 

z religią,256 co wiarą (moc wiary). Jego zdaniem rozwiązaniem tych problemów    

i kryzysów jest wiara, która w sposób doskonały wyjaśnia i niweluje wszelkie 

konflikty współczesnego świata, także te przyszłe – nie tylko te wskazane wyżej. 

                                                           
252 Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 10. 
253 M. F. Gülen, Eseje. Perspektywy. Opinie, Somerset 2007, s. 13; M. F. Gülen, W kie-

runku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 20. 
254 E. Sakowicz, Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethullaha 

Gülena, Białystok 2014, s. 164. 
255 E. Sakowicz, Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethullaha 

Gülena, Białystok 2014, s. 167. 
256  M. Lewicka, Między teorią a praktyką. Gülenowski model dialogu międzywyzna-

niowego, [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. 

M. Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2012, s. 131. 



111 

 

Wiara posiada ogromną moc jednoczącą i godzącą te dualizmy. Próby elimino-

wania wiary i religii, jako ważnego elementu ludzkiej kultury, ostatecznie dopro-

wadziły do wynaturzeń i powstania wyniszczających sprzeczności i konfliktów. 

Problem jest tylko w tym, aby ludzie zechcieli odważnie sięgnąć do tego lekar-

stwa, które podsuwa im Bóg. 

 Ukierunkowanie ostrza nauczania Tureckiego Myśliciela na zniwelowanie 

współczesnych wielkich konfliktów ludzkości, które sprowadzają na świat de-

strukcję i dualizmy, można uznać za niezwykle wartościowy wkład w budowanie 

ogólnoświatowego pokoju, pracę nad stabilizacją rozwoju ludzkiej cywilizacji, co 

twórczo prowadzi w kierunku osiągania przez ludzi poczucia bezpieczeństwa, 

jedności, harmonii i ostatecznie prawdziwego szczęścia (celu ludzi) – na ile to 

możliwe na poziomie tej cielesno-duchowej, ziemskiej egzystencji. Można go 

uznać za twórcę teorii niwelowania głównych konfliktów ludzkości. 

 

Cel F. Gülena – globalna cywilizacja miłości i tolerancji 

Zniwelowanie głównych i zasadniczych, dziś dominujących konfliktów – zda-

niem F. Gülena – będzie jednym z warunków i podstawą doprowadzenia do zbu-

dowania fundamentów moralnej odnowy człowieka. Ma pojawić się, jeszcze      

w XXI w, pewna – jak to określa – „dynamika duchowa”, czyli odnowienie 

uśpionych wartości moralnych. W ten sposób narodzi się „epoka tolerancji”, 

„wzajemnego zrozumienia” i „międzynarodowej współpracy”. Co ostatecznie do-

prowadzi – za pomocą (1) dialogu międzykulturowego i (2) wspólnych wartości – 

do powstania jednej, ogólnoświatowej, wspólnej wszystkim cywilizacji. Będzie 

to cywilizacja globalna.257   

 W tym sensie Tureckiego Myśliciela można określić jako wizjonera globali-

zmu, ale jest to wizja swoista, albowiem niezwiązana z materią, handlem i go-

spodarką, ale dotycząca głównie kultury, cywilizacji wartości moralnych. Nie ma 

tu także mowy o powstaniu wspólnej ogólnoświatowej religii – wyznawcy róż-

nych religii mają żyć w pokoju, dialogu i twórczej współpracy. Globalna cywili-

zacja przewidywana i projektowana przez Tureckiego Wizjonera jest – zgodnie    

                                                           
257 „W swoich mowach i pismach Gülen snuje rozważania na temat nadchodzącego XXI 

stulecia, w którym mielibyśmy być świadkami pojawienia się takiej dynamiki duchowej, 

która przywróciłaby do życia długo uśpione wartości moralne. Miałaby to być epoka 

tolerancji, wzajemnego zrozumienia i międzynarodowej współpracy, która ostatecznie 

doprowadziłaby, dzięki dialogowi międzykulturowemu i wspólnym wartościom, do jednej, 

obejmującej wszystkich cywilizacji”. Zob.: M. F. Gülen, Eseje. Perspektywy. Opinie, So-

merset 2007, s. 12; M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, 

Białystok 2006, s. 19. 
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z tytułem jednej z Jego książek – „globalną cywilizacją miłości i tolerancji”. 

Twórcą tej cywilizacji jest oczywiście „nowy człowiek”: nowa kobieta i mężczy-

zna, zmierzający ku wartościom duchowym, a nie materialnym. „Nowy czło-

wiek” pozbawiony jest egoizmu, pełen poświęcenia, porzuca swoje pragnienia     

i oczekiwania dla spraw niebiańskich, czy duchowych i myśli o wszystkim w kon-

tekście wieczności. Służy i kieruje się miłością do Boga i ludzi oraz do wszelkie-

go stworzenia. Jednak dzisiejszy człowiek jeszcze nie osiągnął tego ideału, należy 

więc takich ludzi wychować. Należy dokonać przemiany człowieka, tak aby nie 

stawiał on siebie w centrum swoich zainteresowań, ale nauczył się służyć innym 

w duchu samopoświęcenia się.258 

 Tak wiec – d ą ż e n i e  d o  p o w s t a n i a  j e d n e j ,  g l o b a l n e j  c y w i -

l i z a c j i  m i ł o ś c i ,  m o r a l n o ś c i  i  t o l e r a n c j i  o r a z  w y c h o w a n i e  

„ n o w e g o  c z ł o w i e k a ” ,  b u d o w n i c z e g o  t e g o  ś w i a t a  – należy 

uznać za zasadniczy cel nauczania i ideałów Tureckiego Wizjonera. 

 

Ruch Hizmet, czyli Ruch Służby,  

albo Ruch Wolontariuszy lub Ruch Społeczności 

Działalność i świadectwo życia tego skromnego, pokornego i cichego ulemy do-

prowadziła do powstania niezwykle prężnego, żywotnego, dynamicznego i auten-

tycznego ruchu społecznego, skupiającego bardzo liczne organizacje, inicjatywy, 

projekty i programy, które łącznie noszą nazwę Ruch Wolontariuszy, Ruch Po-

sługi259 lub Ruch Hizmet (z j. tureckiego oznacza ‘służbę’ – w sensie służba in-

nym ludziom – ale też oznacza ‘wolontariat’), czy Ruch Cemaat260 (z j. tur. ‘spo-

łeczność’) albo po prostu nazywany jest od Jego nazwiska Ruchem Gülena. Hod-

ża Efendi zjednał do swojego przesłania dialogu, tolerancji i współczucia poprzez 

edukację i pracę nad sobą bardzo wiele osób. Ruch ten jest rzeczywiście zbudo-

wany na głoszonych przez niego ideach i poglądach; jest praktycznym przeja-

wem, uzewnętrznieniem Jego nauczania i przedłużeniem Jego posługi. Miliony 

osób, uwierzyło w głoszone przez niego idee i zaangażowało się w ten ruch za 

                                                           
258 M. Enes Ergene, Wstęp, [w:] M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości       

i tolerancji, Białystok 2006, s. 15. 
259 M. Çetin, Hizmet. Pytania i odpowiedzi na temat Ruchu Gülena, Warszawa brw, 4 

strona okładki.  
260 T. Stefaniuk, Muzułmańska edukacja i wychowanie. (Recenzja: Eugeniusz Sakowicz, 

Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethullaha M. Fethullaha 

Gülena, Białystok 2014), Kultura i Wartości 2014, nr 3, s. 149. 
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pośrednictwem niezliczonych, osiągających sukcesy organizacji pozarządowych 

czy różnych innych instytucji (np. fundacje i stowarzyszenia non profit).  

 F. Gülen jest niekwestionowanym duchowym przywódcą tego międzynaro-

dowego ruchu społecznego, którego członkowie utożsamiają się z Jego naucza-

niem i wizją islamu. Mimo oczekiwań i próśb milionów zwolenników odmówił 

objęcia oficjalnego kierownictwa nad ruchem. 

 Członkowie ruchu prowadzą działania w różnych obszarach: w mediach, 

instytucjach biznesowych, organizacjach międzynarodowych, szkolnictwie, służ-

bie zdrowia i działalności charytatywnej; propagując turecką kulturę, promują 

dialog, prowadzą sieć szkół i uniwersytetów, fundują wiele różnorakich stypen-

diów. Ruch zazwyczaj kojarzony jest z edukacją, ale promuje edukację zarówno 

umysłu, jak i serca i duszy, mający na celu ożywienie i aktywizację całego czło-

wieka, tak aby dostarczać dobro i różne usługi użyteczne dla innych ludzi.261   

 Warto podkreślić, iż o ile poszczególne osoby przynależące do Ruchu są po-

bożnymi muzułmanami, to już na poziomie całego Ruchu ta muzułmańskość nie 

jest akcentowana – w zasadzie nie istnieje, dlatego można go uznać za sieć orga-

nizacji i projektów o charakterze świeckim. Jest to bardzo interesujące rozłożenie 

akcentów: „mimo wierności islamskiemu charakterowi na poziomie indywidual-

nym – w wymiarze ogólnym w s p ó l n o t a  s t a ł a  s i ę  ś w i e c k i m  r u -

c h e m  s p o ł e c z n y m ”.262 

 Ruch liczy według różnych szacunków do 7 milionów osób,263 głównie w Tu-

rcji oraz w postradzieckich republikach turkofońskich: Azerbejdżanie i Azji Środ-

kowej (Kazachstanie, Kirgistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie), czy w Tatar-

stanie należącym do Federacji Rosyjskiej. Ruch obecny także jest w Indochinach, 

Indonezji i Afryce, ale działa także na Bałkanach i w tureckiej diasporze w Euro-

pie (głównie w Niemczech), w tym i w Polsce.  

                                                           
261 M. F. Gülen, Eseje. Perspektywy. Opinie, Somerset 2007, s. 16. 
262 Ruch Gülena lub Hizmet (służba), [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 

80. 
263 Ramazan Arslan przywołuje w tym kontekście liczbę do 10 milionów osób. Zob.: R. 

Arslan, Ruch Gülena i jego wpływ na edukację i dialog międzykulturowy i międzyreligijny, 

Zeszyty Naukowe KUL 2013, nr 56, s. 217, https://www.kul.pl/files/102/articles/2013_2-

3/Ramazan_Arslan.pdf (2018.01.09). 

Zbigniew Kubacki natomiast podaje, że w Turcji bezpośrednio z ruchem związanych jest 2 

miliony ludzi, a 2/3 populacji jest jego sympatykami. Zob.: Z. Kubacki, Bohaterowie 

pokoju. Islam, [w:] Z. Kubacki, Religie w myśleniu o bezpieczeństwie współczesnych 

państw, Studia Bobolanum 2016, nr 2, s. 163. 
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 Przykładem polskich inicjatyw ruchu są m.in.: szkoły Meridian otwarte         

w Warszawie i Łodzi (tu już nie istnieje), Uniwersytet Vistula (Grupa Uczelni 

Vistula w Warszawie i Wrocławiu, choć ostatnio zaprzeczają, ze są związani        

z Ruchem Hizmet), Fundacja Dunaj Instytut Dialogu oraz Fundacja Mevlana.264 

Fundacja Dunaj Instytut Dialogu, przedstawiając swoją działalność, pisze: „Dunaj 

Instytut Dialogu jest organizacją non-profit, której celem jest budowanie życzli-

wości i porozumienia pomiędzy ludźmi o różnych przekonaniach. Z tej właśnie 

racji instytut promuje partnerstwo, współpracę oraz służbę społeczeństwu po-

przez dialog międzykulturowy, międzyreligijny i dyskusję światopoglądową,        

a także rozmowy z zakresu różnych nauk. Instytut zachęca do poznawania i stu-

diowania duchowych tradycji różnych społeczeństw świata, okazując im przy tym 

szacunek i uwagę. W swoich wysiłkach zmierzających do propagowania dialogu 

oraz zachowania obiektywizmu instytut nie wspiera żadnej krajowej ani zagra-

nicznej organizacji politycznej bądź rządowej. W celu realizacji zadań statuto-

wych Fundacja Dunaj Instytut Dialogu inicjuje różnego rodzaju seminaria, konfe-

rencje, wykłady, spotkania kulturalne czy wydarzenia sportowe. Wydaje także 

książki o tematyce pro-tolerancyjnej, organizuje kursy językowe, jak również 

                                                           
264 Fundacja Mevlana tak przedstawia siebie: 

„O Nas 

Fundacja Mevlana została założona w 2005 roku z misją promowania dialogu między-

religijnego i międzykulturowego. Celem naszej Fundacji, do której należą przede wszy-

stkim Turcy, jest integracja z innymi społecznościami międzynarodowymi, w tym ze spo-

łeczeństwem polskim. Nasza Fundacja zachęca do wymiany poglądów i myśli na temat 

rozwoju i wsparcia demokracji, wolności myśli, praw człowieka i pokoju dla wszystkich 

ludzi. 

Jesteśmy organizacją społeczeństwa obywatelskiego non-profit. Realizując naszą misję 

organizujemy wiele rodzajów wydarzeń i aktywności dedykowanych obcokrajowcom ży-

jącym w Polsce. 

Edukacja 

Mamy świadomość, że realna integracja nie będzie możliwa bez zróżnicowanej edukacji. 

Z tego powodu organizujemy kursy zawodowe, językowe, seminaria, nauki i warsztaty dla 

różnych grup, w tym dla pracowników administracyjnych, organizacji pozarządowych, 

obcokrajowców, ochotników, uczniów oraz dzieci i młodzieży. 

Kultura 

Działalność kulturowa pomaga ludziom bardziej zbliżyć się do siebie. Aby nas bliżej 

poznać, przyjdź i bądź naszym gościem!   

Więcej informacji o naszej działalności mogą państwo znaleźć na naszej stronie 

internetowej”. Zob.: https://fundacjamevlana.pl/about-us/ (2018.10.25). 
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warsztaty kulinarne. Poszukuje nowych sposobów docierania ze swoim przesła-

niem do coraz szerszego grona odbiorców”.265 

                                                           
265 E. Sakowicz, Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethul-

laha Gülena, Białystok 2014, s. 182. 

 Natomiast na swojej stronie internetowej poszerzają te informacje: 

„Nasz Instytut 

Dunaj instytut Dialogu jest organizacją non-profit, której zasadniczym celem jest 

uczestniczenie w budowaniu mostów pomiędzy społecznościami, promując współpracę, 

partnerstwo i służbę społeczeństwu poprzez dialog między-kulturowy i dyskusję. Dunaj 

Instytut Dialogu jest zdeterminowany zachęcać do poznawania i studiowania duchowych 

tradycji różnych społeczeństw świata, okazując im przy tym szacunek, uwagę i uznanie. 

Nasza Misja  

W swoich wysiłkach promocji pełnego dialogu pomiędzy społeczeństwami i dla zacho-

wania obiektywizmu Dunaj Instytut Dialogu nie popiera żadnej organizacji politycznej ani 

rządowej – krajowej, ani zagranicznej. Dunaj Instytut Dialogu jest zdeterminowany 

utrzymywać swoje stanowisko oparte na wzajemnym szacunku i swobodnym wyrażaniu 

duchowości przez poszczególne wspólnoty. 

Reguły 

Dunaj Instytut Dialogu realizując swoje cele kieruje się następującymi regułami: (1) 

zaufanie, (2) niezależność, (3) przywiązanie do wartości, (4) odpowiedzialność społeczna, 

(5) przejrzystość, (6) uniwersalność. 

Nasze cele 

● Wspieranie różnorodności i dążenie w ten sposób do polepszenia relacji pomiędzy 

ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur oraz środowisk religijnych; 

● Tworzenie warunków umożliwiających dialog i zrozumienie w społecznościach 

wywodzących się z różnych zakątków świata; 

● Dążenie do poprawy zrozumienia różnych tradycji religijnych przez społeczność 

lokalną; 

● Podkreślanie łączących ludzi podobieństw i wspólnych wartości, takich jak miłość, 

współczucie, cnoty oraz wysokie standardy moralne; 

● Umożliwianie wszystkim chętnym prezentacji własnych poglądów religijnych i du-

chowych; 

● Dążąc do realizacji tych zadań, organizujemy różnego rodzaju spotkania, wykłady, sem-

inaria, kursy językowe, warsztaty artystyczne i kulinarne, inicjatywy społeczne, oraz wiele 

innych wydarzeń. 

Dlaczego dialog 

Dlatego, że wierzymy w konstruktywny potencjał wiary i religii dla dobra społeczeństwa. 

Jesteśmy przy tym świadomi, że ta sama siła jest wykorzystywana obecnie również do 

celów destrukcyjnych. Nie jest to jednak naturalna cecha religii. Przekonania religijne są 

niezbywalną i nieuniknioną częścią natury człowieka. Istoty ludzkie nie mają innej mo-

żliwości, jak tylko wykorzystać te przekonania dla dobra wielkiej rodziny ludzkiej. 

Wykorzystywanie religii do celów niszczycielskich jest zjawiskiem nowym. XIX i XX 

wiek były świadkami zmiany paradygmatów pomiędzy kulturami Wschodu i Zachodu, od 
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paradygmatu ignorancji do paradygmatu współzawodnictwa i zmagań. Zmiana parady-

gmatu zabiera całe dziesięciolecia ludzkiego wysiłku, a Dunaj Instytut Dialogu usiłuje 

doprowadzić do nowej zmiany w międzynarodowym paradygmacie w kierunku pokojowej 

koegzystencji i współpracy między-kulturowej. 

Dunaj Instytut Dialogu zdaje sobie sprawę z wielkiej trudności tego nałożonego na 

siebie obowiązku. Zdaje sobie jednak również sprawę z tego, że jeśli nikt nie podejmie tej 

powinności, to przyszłość ludzkości będzie ciemniejsza, niż jej przeszłość. A przecież 

przeszłość jest trudna do zniesienia ze względu na wspomnienia wojen światowych i ludo-

bójstwa. Najgorszym scenariuszem przyszłości bez dialogu nie jest jedynie starcie cywili-

zacji. To tylko jedna z możliwości. 

Są jeszcze gorsze. Naukowe przewidywania odnoszące się do globalnego ocieplenia, 

rosnąca podatność społeczności ludzkich na uleganie katastrofom naturalnym, a także 

rozprzestrzeniające się choroby ery post-technologicznej czynią koniecznością współpracę 

międzykulturową, międzypaństwowa oraz ontologiczną. Współpraca ta jednak zakłada 

wcześniejszy dialog. My nim się zajmujemy. 

Jedną rzecz należy wyjaśnić. W naszym słowniku dialog między kulturami nie sta-

nowi sztucznego remedium na choroby nowoczesnego społeczeństwa. Wierzymy w zasa-

dniczą dobroć istot ludzkich. Sądzimy, że dialog stanowi zagubioną i zapomnianą cnotę 

człowieczeństwa. Z tego względu postrzegamy dialog pomiędzy kulturami jako konie-

czność egzystencjalną. Promujemy dialog, jako niezbywalną cnotę ludzką, którą się przy-

pomina, a nie uczy. 

Raz ustanowiony, dialog wyda owoce praktyczne, społeczne i etyczne. Przyczyni się 

do zdrowszego społeczeństwa, które będzie wychowywać mocniejsze jednostki. Wyelimi-

nuje wpojone samym sobie lęki związane z „innością”. Otworzy i poszerzy nasze hory-

zonty pojmowania. Doda mądrość do naszej mądrości, rozsieje w naszym społeczeństwie 

nasiona zaufania, wzajemnej odpowiedzialności, troski i szacunku. Dialog uczynieni du-

chowe kontakty bardziej akceptowalne, a ocenę i docenianie innej kultury łatwiejszym i bar-

dziej produktywnym. To wszystko z czasem doprowadzi do zmiany w międzynarodowym 

paradygmacie w kierunku „dialogu cywilizacji”; zachód zacznie doceniać autentyczne 

kultury Wschodu, zamiast lekceważyć te „kultury zacofane i prymitywne”. Wschód za-

cznie rozumieć różnice kulturowe Zachodu, zamiast demonizować jego „materializm”. 

Dunaj Instytut Dialogu jest świadom długiej drogi, która musi być pokonana, jednak 

ma również świadomość tego, że ta podróż nigdy się nie skończy, jeśli się jej nie zacznie. 

Do tego potrzebujemy współpracowników i ludzi myślących tak samo, którzy wierzą w za-

sadniczą dobroć istot ludzkich. 

Chodźcie z nami. Droga jest daleka. Jednak podczas tej drogi mamy do opowiedzenia 

piękną historię. 

Dlaczego Dunaj 

Dunaj jest drugą, co do długości rzeką Europy oraz jedyną łączącą w tak wyraźny sposób 

Wschód z Zachodem. Odnajdując swe źródła w górach Szwarcwaldu, łączy swym nurtem 

krainy Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Mołdawii, Ukrainy 

oraz Rumunii. Spoglądając na mapę, łatwo zauważyć, że jest to rzeka potężna. Od nie-

pamiętnych czasów służyła ludziom za środek transportu oraz źródło pożywienia. Stano-
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 Tępo i zakres dokonań Tureckiego Wizjonera – w zakresie podejmowanych 

przez Niego i Jego zwolenników działań organizacyjnych – jest naprawdę impo-

nujące. 
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wiła również jeden z najważniejszych szlaków handlowych Europy. Jednak dla nas ta 

wspaniała rzeka jest czymś więcej. Dunaj to także symbol jedności, wspólnoty, tolerancji, 

oraz pojednania między ludźmi. Dlatego też uznaliśmy, że jej nazwa idealnie oddaje cel 

naszej działalności. Jako fundacja, pragniemy wspierać różnorodność, nawiązywać nić 

porozumienia pomiędzy kulturami Wschodu i Zachodu, jak również promować wartości 

miłosierdzia, współczucia oraz szacunku, dając w ten sposób możliwość zapoznawania się 

z bogactwem cywilizacyjnym Europy oraz Azji”. Zob.: http://www.dialoginstytut.pl/o-nas/ 

(2018.10.25). 



118 

 

Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015. 
Ruch edukuje Kurdów, The Economist 2009.02.19, [w:] Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015. 
https://fundacjamevlana.pl/about-us/ (2018.10.25). 
http://www.dialoginstytut.pl/o-nas/ (2018.10.25). 
 
Abstrakt 

Artykuł przybliża postać M. Fethullaha Gülena i jego inspiratorów. Prezentowani są również „wro-
gowie” F. Gülena, czyli: ciemnota, bieda i wewnętrzna dezintegracja oraz sposoby ich „pokonania”. 
Wskazuje się także na główne owoce nauczania tego filozofa i teologa islamskiego, które sprowadzają 
się do niwelowania największych konfliktów, kryzysów współczesnego świata. 

Zakończenie tych niszczycielskich procesów, doprowadzić ma do powstania globalnej cywilizacji 
miłości, moralności i tolerancji, którą stworzą „nowi ludzie”. Przedstawiony jest także w zarysie ruch 
zapoczątkowany przez tureckiego myśliciela – Ruch Hizmet (Ruch Służby). 

 
Abstract 

The article describes the personage of M. Fethullah Gülen and his inspirers. It presents also „enemies” 
of F. Gülen, namely: ignorance, poverty and internal desintegration, and the ways of „overcoming” 
them. It points also to the main fruit of that Islamic philosopher’s and theologian’s teaching, which 
may be summarised as straightening the biggest conflicts and crises of the modern world.    

The ending of those destructive processes should bring the rise of the global civilisation of love, 
morality and tolerance, created by „new people”. The arcticle also sketches the movement initiated by 
Turkish thinker – Hizmet movement (the movement of service). 

 
Ireneusz Kamiński – w centrum jego uwagi znajdują się zagadnienia związane z sektami i nowymi 
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DEKLARACJA O STOSUNKU KOŚCIOŁA 

DO RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH Nostra Aetate 

SOBÓR WATYKAŃSKI II 
Rzym, 28 października 1965 r. 

 

  

1. W naszej epoce, w której ludzkość coraz bardziej się jednoczy i wzrasta wzajemna 

zależność między różnymi narodami, Kościół tym pilniej rozważa, w jakim pozostaje 

stosunku do religii niechrześcijańskich. W swym zadaniu popierania jedności i miło-

ści wśród ludzi, a nawet wśród narodów, główną uwagę poświęca temu, co jest lu-

dziom wspólne i co prowadzi ich do dzielenia wspólnego losu. 

 Jedną bowiem społeczność stanowią wszystkie narody, jeden mają początek, ponie-

waż Bóg sprawił, że cały rodzaj ludzki zamieszkuje cały obszar ziemi, jeden także mają 

cel ostateczny, Boga, którego Opatrzność oraz świadectwo dobroci i zbawienne zamysły 

rozciągają się na wszystkich, dopóki wybrani nie zostaną zjednoczeni w Mieście Świę-

tym, które oświeci chwała Boga, gdzie narody chodzić będą w Jego światłości. 

 Ludzie oczekują od różnych religii odpowiedzi na głębokie tajemnice ludzkiej 

egzystencji, które jak niegdyś, tak i teraz do głębi poruszają ludzkie serca; czym jest 

człowiek, jaki jest sens i cel naszego życia, co jest dobrem, a co grzechem, jakie jest 

źródło i jaki cel cierpienia, na jakiej drodze można osiągnąć prawdziwą szczęśliwość, 

czym jest śmierć, sąd i wymiar sprawiedliwości po śmierci, czym wreszcie jest owa 

ostateczna i niewysłowiona tajemnica, ogarniająca nasz byt, z której bierzemy począ-

tek i ku której dążymy 

 

2. Od pradawnych czasów aż do naszej epoki znajdujemy u różnych narodów jakieś 

rozpoznanie owej tajemniczej mocy, która obecnie jest w biegu spraw świata i wyda-

rzeniach ludzkiego życia; nieraz nawet uznanie Najwyższego Bóstwa lub też Ojca. 

Rozpoznanie to i uznanie przenika ich życie głębokim zmysłem religijnym. Religie 

zaś związane z rozwojem kultury starają się odpowiedzieć na te same pytania za 

pomocą coraz subtelniejszych pojęć i bardziej wykształconego języka. Tak więc       

w hinduizmie ludzie badają i wyrażają boską tajemnicę poprzez niezmierną obfitość 

mitów i wnikliwe koncepcje filozoficzne, a wyzwolenia z udręk naszego losu szukają 

albo w różnych formach życia ascetycznego, albo w głębokiej medytacji, albo w ucie-

kaniu się do Boga z miłością i ufnością. Buddyzm, w różnych swych formach, uznaje 

całkowitą niewystarczalność tego zmiennego świata i naucza sposobów, którymi 



122 

 

ludzie w duchu pobożności i ufności mogliby albo osiągnąć stan doskonałego wyzwo-

lenia, albo dojść, czy to o własnych siłach, czy z wyższą pomocą, do najwyższego 

oświecenia. Podobnie też inne religie, istniejące na całym świecie, różnymi sposoba-

mi starają się wyjść naprzeciw niepokojowi ludzkiego serca, wskazując drogi, to 

znaczy doktryny oraz nakazy praktyczne, jak również sakralne obrzędy. 

 Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest        

i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do 

owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad 

przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej 

Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Głosi zaś i obowiązany jest głosić bez prze-

rwy Chrystusa, który jest "drogą, prawdą i życiem" (J 14,6), w którym ludzie znajdują 

pełnię życia religijnego i w którym Bóg wszystko z sobą pojednał. 

 Przeto wzywa synów swoich, aby z roztropnością i miłością przez rozmowy i wspó-

łpracę z wyznawcami innych religii, dając świadectwo wiary i życia chrześcijańskie-

go, uznawali, chronili i wspierali owe dobra duchowe i moralne, a także wartości 

społeczno-kulturalne, które u tamtych się znajdują. 

 

3. Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedy-

nemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba 

i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom ca-

łym sercem usiłują się podporządkować, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, 

do którego wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie 

za Boga, oddają cześć jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz 

pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie wy-

mierzał sprawiedliwość wszystkim ludziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powo-

du cenią życie moralne i oddają Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużny i post. 

 Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało sporów i wrogości między chrze-

ścijanami i mahometanami, święty Sobór wzywa wszystkich, aby wymazując z pa-

mięci przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej 

ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz 

pokój i wolność. 

 

4. Zagłębiając tajemnicę Kościoła, święty Sobór obecny pamięta o więzi którą lud 

Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama. 

 Kościół bowiem Chrystusowy uznaje, iż początki jego wiary i wybrania znajdują 

się według Bożej tajemnicy zbawienia już u Patriarchów, Mojżesza i Proroków. Wy-

znaje, że w powołaniu Abrahama zawarte jest również powołanie wszystkich wy-

znawców Chrystusa, synów owego Patriarchy według wiary, i że wyjście ludu wy-

branego z ziemi niewoli jest mistyczną zapowiedzią i znakiem zbawienia Kościoła. 

Przeto nie może Kościół zapomnieć o tym, że za pośrednictwem owego ludu, z któ-

rym Bóg w niewypowiedzianym miłosierdziu swoim postanowił zawrzeć Stare Przy-
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mierze, otrzymał objawienie Starego Testamentu i karmi się korzeniem dobrej oliwki, 

w którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów. Wierzy bowiem Ko-

ściół, że Chrystus, Pokój nasz, przez krzyż pojednał Żydów i narody i w sobie uczynił 

je jednością. 

 Zawsze też ma Kościół przed oczyma słowa Apostoła Pawła odnoszące się do 

jego ziomków, „do których należy, przybrane synostwo i chwała, przymierze i zakon, 

służba Boża i obietnice; ich przodkami są ci, z których pochodzi Chrystus wedle 

ciała” (Rz 9,4-5), Syn Dziewicy Maryi. Pamięta także, iż z narodu żydowskiego po-

chodzili Apostołowie, będący fundamentami i kolumnami Kościoła, oraz bardzo 

wielu spośród owych pierwszych uczniów, którzy ogłosili światu Ewangelię Chrystu-

sową. 

 Według świadectwa Pisma świętego Jerozolima nie poznała czasu nawiedzenia 

swego i większość Żydów nie przyjęła Ewangelii, a nawet niemało spośród nich 

przeciwstawiło się jej rozpowszechnieniu. Niemniej, jak powiada Apostoł, Żydzi 

nadal ze względu na swych przodków są bardzo drodzy Bogu, który nigdy nie żałuje 

darów i powołania. Razem z Prorokami i z tymże Apostołem Kościół oczekuje zna-

nego tylko Bogu dnia, w którym wszystkie ludy będą wzywały Pana jednym głosem i 

„służyły Mu ramieniem jednym” (Sf 3,9). 

 Skoro więc tak wielkie jest dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom, 

święty Sobór obecny pragnie ożywić i zalecić obustronne poznanie się i posza-

nowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz 

przez braterskie rozmowy. 

 A choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci 

Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane 

ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. Cho-

ciaż Kościół jest nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzu-

conych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma świętego. Nie-

chże więc wszyscy dbają o to, aby w katechezie i głoszeniu słowa Bożego nie naucza-

li niczego, co nie licowało z prawdą ewangeliczną i z duchem Chrystusowym. 

 Poza tym Kościół, który potępia wszelkie prześladowania, przeciw jakimkolwiek 

ludziom zwrócone, pomnąc na wspólne z Żydami dziedzictwo, opłakuje – nie z pobu-

dek politycznych, ale pod wpływem religijnej miłości ewangelicznej – akty nienawi-

ści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokol-

wiek kierowane były przeciw Żydom.  

 Chrystus przy tym, jak to Kościół zawsze utrzymywał i utrzymuje, mękę swoją      

i śmierć podjął dobrowolnie pod wpływem bezmiernej miłości, za grzechy wszystkich 

ludzi, aby wszyscy dostąpili zbawienia. Jest więc zadaniem Kościoła nauczającego 

głosić krzyż Chrystusowy jako znak zwróconej ku wszystkim miłości Boga i jako 

źródło wszelkiej łaski. 
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5. Nie możemy zwracać się do Boga jako do Ojca wszystkich, jeśli nie zgadzamy się 

traktować po bratersku kogoś z ludzi na obraz Boży stworzonych. Postawa człowieka 

wobec Boga Ojca i postawa człowieka wobec ludzi, braci, są do tego stopnia z sobą 

związane, że Pismo święte powiada: „Kto nie miłuje, nie zna Boga” (1 J 4,8). 

 Stąd upada podstawa do wszelkiej teorii czy praktyki, które między człowiekiem   

a człowiekiem, między narodem a narodem wprowadzają różnice co do godności lu-

dzkiej i wynikających z niej praw. 

 Toteż Kościół odrzuca jako obcą duchowi Chrystusowemu wszelką dyskrymina-

cję czy prześladowanie stosowane ze względu na rasę czy kolor skóry, na pochodze-

nie społeczne czy religię. Dlatego też święty Sobór, idąc śladami świętych Apostołów 

Piotra i Pawła, żarliwie zaklina chrześcijan, aby „dobrze postępując wśród narodów” 

(1 P 2,12), jeśli to tylko możliwe i o ile to od nich zależy, zachowywali pokój ze 

wszystkimi ludźmi, tak by prawdziwie byli synami Ojca, który jest w niebie. 

 

 

 
Rzym, 28 października 1965 r.  

 

Ja Paweł, Biskup Kościoła Katolickiego  

oraz Ojcowie Soboru 
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DEKLARACJA O WOLNOŚCI RELIGIJNEJ Dignitatis Humanae 

O PRAWIE OSOBY I WSPÓLNOT DO WOLNOŚCI SPOŁECZNEJ 

I CYWILNEJ W SPRAWACH RELIGIJNYCH 

SOBÓR WATYKAŃSKI II 
Rzym, 7 grudnia 1965 r. 

 

 

1. W naszej epoce ludzie coraz więcej uświadamiają sobie godność osoby ludzkiej       

i coraz bardziej rośnie liczba tych, którzy się domagają, aby w działaniu ludzie cie-

szyli się i kierowali własną rozwagą oraz odpowiedzialną wolnością, nie przymusza-

ni, lecz wiedzeni świadomością obowiązku. Domagają się również prawnego określe-

nia granic władzy publicznej, aby nie była nadmiernie uszczuplona godziwa wolność 

zarówno osoby, jak i stowarzyszeń. Ów postulat wolności w społeczeństwie ludzkim 

odnosi się głównie do humanistycznych dóbr duchowych, przede wszystkim zaś do 

swobodnego wyznawania religii w społeczeństwie. Zwracając pilną uwagę na owe 

dążenia i zamierzając wyjaśnić, w jakim stopniu są one zgodne z prawdą i sprawiedli-

wością, obecny Sobór Watykański bada świętą tradycję i naukę Kościoła, z których 

wydobywa rzeczy nowe, zawsze zgodne z dawnymi. 

 Najpierw więc oświadcza święty Sobór, że sam Bóg ukazał ludzkości drogę, na 

której Jemu służąc ludzie mogą osiągnąć w Chrystusie zbawienie i szczęśliwość. 

Wierzymy, że owa jedyna prawdziwa religia przechowuje się w Kościele katolickim   

i apostolskim, któremu Pan Jezus powierzył zadanie rozszerzania jej na wszystkich 

ludzi, mówiąc Apostołom: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je         

w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, cokolwiek 

wam przykazałem” (Mt 28,19-20). Wszyscy ludzie zaś obowiązani są szukać prawdy, 

zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego Kościoła, a poznawszy ją, przyjąć         

i zachowywać. 

 Zarazem też Sobór święty oświadcza, iż obowiązki te dotykają i wiążą sumienie 

człowieka i że prawda nie inaczej się narzuca jak tylko siłą całej prawdy, która wnika 

w umysły jednocześnie łagodnie i silnie. Następnie, ponieważ wolność religijna, której 

ludzie domagają się dla wypełnienia obowiązku czci Bożej, dotyczy wolności od 

przymusu w społeczeństwie cywilnym – pozostawia ona nienaruszoną tradycyjną 

naukę katolicką o moralnym obowiązku ludzi i społeczeństw wobec prawdziwej re-

ligii i jedynego Kościoła Chrystusowego. Poza tym, rozważając ów problem wolności 

religijnej, Sobór święty zamierza rozwinąć naukę ostatnich papieży o nienaruszalnych 

prawach osoby ludzkiej, jak również o prawnym ustroju społeczeństwa. 
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I. Ogólna zasada wolności religijnej 

 

2. Obecny Sobór Watykański oświadcza, iż osoba ludzka ma prawo do wolności 

religijnej. Tego zaś rodzaju wolność polega na tym, że wszyscy ludzie powinni być 

wolni od przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecz-

nych i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo nie 

przymuszano do działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu w działa-

niu według swego sumienia prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w łączno-

ści z innymi, byle w godziwym zakresie. Poza tym oświadcza, że prawo do wolności 

religijnej jest rzeczywiście zakorzenione w samej godności osoby ludzkiej, którą to 

godność poznajemy przez objawione słowo Boże i samym rozumem. To prawo osoby 

ludzkiej do wolności religijnej powinno być w taki sposób uznane w prawnym ustroju 

społeczeństwa, aby stanowiło prawo cywilne. 

 Z racji godności swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami, czyli istotami wy-

posażonymi w rozum i wolną wolę, a tym samym w osobistą odpowiedzialność, na-

gleni są własną swą naturą, a także obowiązani moralnie do szukania prawdy, przede 

wszystkim w dziedzinie religii. Obowiązani są też trwać przy poznanej prawdzie        

i całe swoje życie układać według wymagań prawdy. Tego zaś zobowiązania nie 

zdołają ludzie wypełnić w sposób zgodny z własną swą naturą, jeśli nie mogą korzy-

stać zarówno z wolności psychologicznej, jak i wolności od zewnętrznego przymusu. 

A więc prawo do wolności religijnej ma fundament nie w subiektywnym nastawieniu 

osoby, ale w samej jej naturze. Dlatego prawo do owej wolności przysługuje trwale 

również tym, którzy nie wypełniają obowiązku szukania prawdy i trwania przy niej; 

korzystanie zaś z tego prawa nie może napotykać przeszkód, jeśli tylko zachowywany 

jest sprawiedliwy ład publiczny. 

 

3. Wszystko to jeszcze jaśniej ukazuje się temu, kto bierze pod uwagę, iż najwyższą 

normą ludzkiego życia jest samo prawo Boże, wieczne, obiektywne i uniwersalne, 

którym Bóg, wedle planu mądrości i miłości swojej, porządkuje, kieruje i rządzi ca-

łym światem i losami wspólnoty ludzkiej. Tego to prawa uczestnikiem czyni człowie-

ka Bóg, aby za miłosiernym zrządzeniem Bożej Opatrzności mógł on coraz lepiej 

poznawać niezmienną prawdę. Przeto każdy ma obowiązek, a stąd też i prawo szuka-

nia prawdy w dziedzinie religijnej, aby przez użycie właściwych środków urobił sobie 

roztropnie słuszny i prawdziwy sąd sumienia. 

 Prawdy zaś trzeba szukać w sposób zgodny z godnością osoby ludzkiej i z jej 

naturą społeczną, to znaczy przez swobodne badanie przy pomocy magisterium, czyli 

nauczania, przez wymianę myśli i dialog, przez co jedni drugim wykładają prawdę, 

jaką znaleźli albo sądzą, że znaleźli, aby nawzajem pomóc sobie w szukaniu prawdy; 

skoro zaś prawda została poznana, należy mocno przy niej trwać osobistym prze-

świadczeniem. 
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 Nakazy Bożego prawa człowiek dostrzega i rozpoznaje za pośrednictwem swego 

sumienia, do którego jest obowiązany wiernie się stosować w całym swym postępo-

waniu, aby dotrzeć do swego celu – Boga. Nie wolno więc go zmuszać, aby postępo-

wał wbrew swemu sumieniu. Ale nie wolno mu też przeszkadzać w postępowaniu 

zgodnie z własnym sumieniem, zwłaszcza w dziedzinie religijnej. Praktykowanie 

bowiem religii polega z samej jej istoty przede wszystkim na wewnętrznych aktach 

dobrowolnych i swobodnych, przez które człowiek bezpośrednio się ustosunkowuje 

do Boga; aktów tego rodzaju żadna władza czysto ludzka nie może ani nakazywać, 

ani zabraniać. Sama zaś społeczna natura człowieka wymaga, aby człowiek we-

wnętrzne akty religijne ujawniał na zewnątrz, aby łączył się z innymi ludźmi w dzie-

dzinie religii, wyznawał swą religię na sposób społeczny. 

 Zadaje się więc gwałt osobie ludzkiej i samemu porządkowi ustanowionemu dla 

ludzi przez Boga, jeśli odmawia się człowiekowi swobodnego, przy zachowaniu 

sprawiedliwego ładu społecznego, wyznawania religii w społeczeństwie. 

 Przy tym akty religijne, którymi ludzie prywatnie i publicznie zwracają się z oso-

bistego przekonania do Boga, przekraczają swą naturą ziemski i doczesny porządek 

rzeczy. A zatem władza cywilna, której właściwym celem jest troszczenie się o wspó-

lne dobro doczesne, powinna uznawać życie religijne obywateli i sprzyjać mu, ale 

jeśli pozwala sobie kierować aktami religijnymi albo przeszkadzać im, to należy 

stwierdzić, iż przekracza wyznaczone dla niej granice. 

 

4. Wolność, czyli zabezpieczenie od przymusu w sprawach religijnych, przysługująca 

poszczególnym osobom, powinna być im przyznana również wtedy, gdy działają 

wspólnie. Zarówno bowiem społeczna natura człowieka, jak i społeczna natura samej 

religii wymagają istnienia wspólnot religijnych. 

 Wspólnotom tym więc, dopóki słuszne wymagania porządku publicznego nie są 

naruszone, należy się prawnie wolność, aby rządzić się mogły według własnych 

norm, czcić najwyższe Bóstwo kultem publicznym, pomagać swym członkom w pra-

ktykowaniu życia religijnego i wspierać ich nauczaniem oraz rozwijać takie instytu-

cje, w których członkowie mogliby ze sobą współpracować przy układaniu własnego 

życia według wyznawanych zasad religijnych. 

 Podobnie przysługuje wspólnotom religijnym prawo do tego, by władza cywilna 

nie przeszkadzała im środkami prawnymi czy działalnością administracyjną w wybie-

raniu, kształceniu, mianowaniu i przenoszeniu swych własnych kapłanów, w komuni-

kowaniu się z władzami i wspólnotami religijnymi znajdującymi się w innych kra-

jach, we wznoszeniu budowli religijnych, a także w nabywaniu i użytkowaniu odpo-

wiednich dóbr. 

 Wspólnoty religijne mają też prawo do tego, aby nie przeszkadzano im w pu-

blicznym nauczaniu i wyznawaniu swej wiary słowem i pismem. W rozpowsze-

chnianiu zaś wiary religijnej i wprowadzaniu praktyk trzeba zawsze wystrzegać się 

wszelkiej działalności, która miałaby posmak przymusu albo nieuczciwego czy niedo-
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statecznie usprawiedliwionego nakłaniania, zwłaszcza w stosunku do ludzi prostych 

czy ubogich. Taki sposób postępowania należy uznać za nadużycie własnego prawa     

i naruszenie prawa innych. 

 Poza tym wymaga wolność religijna, aby wspólnotom religijnym nie przeszka-

dzano w swobodnym okazywaniu szczególnej wartości ich nauki dla organizowania 

społeczeństwa i ożywiania całej aktywności ludzkiej. A wreszcie w społecznej natu-

rze człowieka i w samej istocie religii ma fundament prawo, przysługujące ludziom 

do tego, by kierując się własnym zmysłem religijnym, mogli swobodnie odbywać 

zebrania i zakładać stowarzyszenia w celach wychowawczych, kulturalnych, charyta-

tywnych i społecznych. 

 

5. Każdej rodzinie, jako społeczności cieszącej się własnym i pierwotnym prawem, 

przysługuje uprawnienie do swobodnego organizowania życia religijnego w ognisku 

domowym pod kierunkiem rodziców. Rodzicom zaś przysługuje prawo do tego, aby 

według własnych swych poglądów religijnych rozstrzygali, jaki rodzaj nauczania 

religijnego ma być udzielany ich dzieciom. Dlatego władza cywilna powinna uznać 

prawo rodziców do wybierania naprawdę swobodnie szkół lub innych środków wy-

chowania i nie powinna nakładać na nich za tę wolność wyboru niesprawiedliwych 

ciężarów, czy to bezpośrednio czy pośrednio. Naruszane są również prawa rodziców, 

jeśli zmusza się dzieci do uczęszczania w szkole na wykłady, które nie są zgodne          

z przekonaniem religijnym rodziców, albo jeśli się narzuca jedyny system wychowa-

nia, z którego całkowicie usunięta zostaje formacja religijna. 

 

6. Ponieważ wspólne dobro społeczeństwa, będące ogółem takich warunków życia 

społecznego, w których ludzie mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość, 

polega głównie na przestrzeganiu praw i obowiązków osoby ludzkiej, troska o respek-

towanie prawa do wolności religijnej należy do obywateli, do grup społecznych, do 

władz cywilnych, do Kościoła i innych wspólnot religijnych, do każdego z tych czyn-

ników we właściwy mu sposób, w zależności od ich obowiązków wobec dobra 

wspólnego. 

 Strzeżenie i wspieranie nienaruszalnych praw człowieka jest istotnym obowiąz-

kiem każdej władzy państwowej. Powinna więc władza państwowa przez sprawie-

dliwe prawa i inne odpowiednie środki otoczyć skutecznie opieką wolność religijną 

wszystkich obywateli i stwarzać dobre warunki do rozwoju życia religijnego, aby 

obywatela naprawdę mogli korzystać z praw religijnych i wypełniać wyznaczone 

przez religię obowiązki i aby samo społeczeństwo korzystało z dóbr sprawiedliwości   

i pokoju, które wynikają z wierności ludzi wobec Boga i Jego świętej woli. 

 Jeśli zważywszy na szczególne sytuacje narodów, zostaje przyznana jednej wspól-

nocie religijnej wyjątkowa pozycja cywilna w prawnym ustroju społeczeństwa, ko-

nieczne jest, aby jednocześnie było uznawane i respektowane prawo wszystkich oby-

wateli i wspólnot religijnych do wolności w dziedzinie religijnej. 
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 Wreszcie władza cywilna winna troszczyć się o to, by nigdy, czy w sposób otwar-

ty, czy ukryty, nie była naruszana z powodów związanych z religią równość obywate-

li w dziedzinie prawa, należąca przecież do wspólnego dobra społeczności, i żeby 

wśród obywateli nie miała miejsca dyskryminacja. 

 Wynika z tego, iż niegodziwie postępuje władza publiczna, jeśli za pomocą siły 

albo strachu, albo innych środków chce narzucić obywatelom wyznawanie albo od-

rzucenie jakiejkolwiek religii albo przeszkodzić komukolwiek we wstąpieniu do 

wspólnoty religijnej albo w opuszczeniu jej. Tym bardziej wykracza się przeciwko 

woli Bożej oraz świętym prawom osoby i rodziny narodów, kiedy w jakikolwiek 

sposób używa się siły w celu zniszczenia albo ograniczenia religii czy to w całej 

ludzkości, czy w którymś kraju albo w określonej grupie ludzi. 

 

7. Prawo do wolności w dziedzinie religii realizuje się w społeczności ludzkiej, dlate-

go też korzystanie z niego nie podlega pewnym określającym je regułom. 

 Przy korzystaniu z wszelkich rodzajów wolności należy przestrzegać moralnej 

zasady odpowiedzialności osobistej i społecznej; stąd w realizowaniu swych praw 

poszczególni ludzie i grupy społeczne mają moralny obowiązek zwracania uwagi i na 

prawa innych, i na swoje wobec innych obowiązki, i na wspólne dobro wszystkich. 

Wobec wszystkich należy postępować sprawiedliwie i humanitarnie. 

 Poza tym, ponieważ społeczeństwu cywilnemu przysługuje prawo do bronienia 

się przeciwko nadużyciom, jakie mogłyby się pojawiać pod pretekstem korzystania z 

wolności religijnej, troska o taką obronę jest szczególnym obowiązkiem władzy cy-

wilnej; musi się to jednak dokonywać nie w sposób arbitralny, ani nie przez niespra-

wiedliwe sprzyjanie jednej tylko ze stron, ale wedle norm prawnych, dostosowanych 

do obiektywnego porządku moralnego; przestrzeganie tych norm jest niezbędne dla 

skutecznego zabezpieczania praw wszystkich obywateli i ich harmonijnego współży-

cia, dla właściwej troski o godziwy pokój publiczny, polegający na uporządkowanym 

współżyciu w atmosferze prawdziwej sprawiedliwości, oraz dla należytego strzeżenia 

moralności publicznej. Wszystko to stanowi podstawowy element dobra wspólnego     

i wchodzi w skład pojęcia porządku publicznego. Poza tym trzeba strzec obyczaju 

zachowywania integralnej wolności w społeczeństwie, według którego to obyczaju 

należy przyznać człowiekowi jak najwięcej wolności, a ograniczać ją tylko wtedy       

i tylko w takim stopniu, jak jest to konieczne. 

 

8. W naszych czasach ludzie doznają różnego rodzaju ucisku i grozi im pozbawienie 

możliwości postępowania według własnej woli. Z drugiej zaś strony wielu zdaje się 

skłaniać do tego, by pod pozorem wolności odrzucić wszelką zależność i zlekceważyć 

konieczne zasady posłuszeństwa. 

 Przeto obecny Sobór Watykański wzywa wszystkich, zwłaszcza zaś tych, do 

których należy troska o wychowanie innych, aby starali się urabiać takich ludzi, co 

respektując ład moralny, byliby posłuszni prawowitej władzy i zarazem miłowali 
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autentyczną wolność, a zatem ludzi, którzy by własnym sądem rozstrzygali problemy 

w świetle prawdy, działali z poczuciem odpowiedzialności i usiłowali podążać za 

wszystkim, co prawdziwe i sprawiedliwe, chętnie zespalając swój wysiłek z pracą 

innych. 

 Wolność więc religijna winna również służyć i prowadzić do tego, aby ludzie przy 

spełnianiu swoich obowiązków w życiu społecznym postępowali z większą odpowie-

dzialnością. 

 

 

II. Wolność religijna w świetle Objawienia 

 

9. To, co obecny Sobór Watykański oznajmia o prawie człowieka do wolności religij-

nej, ma fundament w godności osoby, której to godności wymagania uświadomiły się 

pełniej rozumowi ludzkiemu dzięki doświadczeniu wieków. Co więcej, owa nauka o 

wolności ma korzenie w boskim Objawieniu, wobec czego chrześcijanie z tym większą 

czcią powinni jej przestrzegać. Wprawdzie Objawienie nie formułuje wyraźnie prawa 

do wolności od zewnętrznego przymusu w sprawach religijnych, ale za to ujawnia w 

pełnych wymiarach godność osoby ludzkiej, ukazuje szacunek Chrystusa dla wolno-

ści człowieka przy wypełnianiu przezeń obowiązku uwierzenia Słowu Bożemu,          

a przy tym poucza nas, w jakim duchu powinni podejmować i wykonywać wszystkie 

swoje czyny uczniowie takiego Mistrza. Wszystko to dobrze uwydatnia ogólne zasa-

dy, na których opiera się nauka tej Deklaracji o wolności religijnej. A przede wszyst-

kim wolność religijna w społeczeństwie pozostaje w pełnej zgodzie z wolnością aktu 

wiary chrześcijańskiej. 

 

10. Jednym z zasadniczych punktów nauki katolickiej, zawartym w słowie Bożym       

i nieustannie głoszonym przez Ojców, jest zdanie, że człowiek powinien dobrowolnie 

odpowiedzieć Bogu wiarą; nikogo więc wbrew jego woli nie wolno do przyjęcia 

wiary przymuszać. Z własnej swej bowiem natury akt wiary ma charakter dobrowol-

ny, gdyż człowiek, odkupiony przez Chrystusa Zbawiciela i powołany przez Jezusa 

Chrystusa do przybranego synostwa, może sobie oddać objawiającemu się Bogu tylko 

wtedy, jeśli pociągany przez Ojca okazuje Bogu rozumne   i wolne posłuszeństwo 

wiary. Z całą więc istotą wiary jest jak najpełniej zgodne, aby w sprawach religijnych 

wykluczony był jakikolwiek rodzaj przymusu ze strony ludzi. Dlatego też zasada 

wolności religijnej w znaczny sposób przyczynia się do takiego pomyślnego układu 

stosunków, w którym ludzie mogą być bez przeszkód zachęcani do przyjęcia wiary 

chrześcijańskiej, dobrowolnie ją przyjmować i całym swoim życiem czynnie ją wy-

znawać. 

 

11. Bóg wzywa ludzi, aby Mu służyli w duchu i prawdzie; wezwanie takie wiąże ich 

w sumieniu, ale nie zmusza. Zważa On bowiem na godność osoby ludzkiej, przez 
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siebie stworzonej, która powinna kierować się własnym rozeznaniem i korzystać         

z wolności. W najwyższym stopniu przejawiło się to w Jezusie Chrystusie, w którym 

Bóg w doskonały sposób ukazał siebie samego i swoje zamierzenia. Chrystus bo-

wiem, który jest Mistrzem i Panem naszym, łagodny i pokornego serca, cierpliwie 

przyciągał do siebie i zapraszał uczniów. Nauczanie swoje wspierał i umacniał cuda-

mi, by wzbudzić i utwierdzić wiarę słuchaczy, a nie po to, aby stosować wobec nich 

przymus. Prawdą jest, że ganił niedowiarstwo słuchaczy, ale wymierzenie kary zo-

stawił Bogu na dzień sądu. Wysyłając Apostołów na drogi świata, rzekł im: „Kto 

uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 

16,16). Sam zaś wiedząc, że razem z pszenicą zasiano kąkol, pozwolił obojgu róść aż 

do żniwa, które dokona się u kresu czasów. Nie chcąc być Mesjaszem politycznym, 

panującym za pomocą siły, wolał nazywać siebie Synem Człowieczym, który przy-

szedł, „aby służyć i dać duszę swoją jako okup za wielu” (Mk 10,45). Okazał się 

doskonałym Sługą Bożym, który „trzciny zgniecionej nie złamie i dymiącego lnu nie 

dogasi” (Mt 12,20). Uznawał władzę cywilną i jej uprawnienia, nakazując dawać 

daninę cesarzowi, wyraźnie jednak upomniał, że należy przestrzegać wyższych praw 

Bożych: „Oddajcież tedy, co jest cesarskie – cesarzowi, a co jest Bożego – Bogu” (Mt 

22,21). Dokonując wreszcie na krzyżu dzieła odkupienia, aby zdobyć dla ludzi zba-

wienie i prawdziwą wolność, dopełnił swego objawienia. Dał bowiem świadectwo 

prawdzie, ale zaprzeczającym nie chciał jej narzucać siłą. Królestwa Jego bowiem 

broni się nie za pomocą ciosów; umacnia się ono przez dawanie świadectwa prawdzie 

i słuchanie prawdy, a wzrasta miłością, przez którą Chrystus wywyższony na krzyżu 

ludzi do siebie pociągnął. 

 Apostołowie, pouczeni słowem i przykładem Chrystusa, poszli tą samą drogą. Od 

samych początków Kościoła uczniowie Chrystusa pracowali nad tym, aby skierować 

ludzi do wyznawania Chrystusa Pana, nie przez stosowanie przymusu ani sposobami 

niegodnymi Ewangelii, ale przede wszystkim przez moc słowa Bożego. Mężnie 

oznajmiali wszystkim zamiar Boga Zbawcy, „który chce, aby wszyscy ludzie byli 

zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4), jednocześnie jednak z szacunkiem 

odnosili się do słabych, choćby żyli w błędzie, okazując tym, że „każdy z nas z same-

go siebie zda sprawę Bogu” (Rz 14,12) i dlatego jest obowiązany być posłusznym 

własnemu sumieniu. Jak Chrystus, tak i Apostołowie zawsze poświęcali się gorliwie 

dawaniu świadectwa prawdzie Bożej, nieustraszenie głosząc wobec ludu i książąt 

„słowo Boże z ufnością” (Dz 4,31). Silną bowiem wiarą wierzyli, że sama Ewangelia 

jest naprawdę mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego. Przeto pogardziwszy 

wszelkim „orężem cielesnym” naśladując łagodność i skromność Chrystusa, głosili 

słowo Boże, w pełni ufając w boską moc tego słowa, zdolną do niszczenia potęg 

przeciwnych Bogu i pociągnięcia ludzi do wiary i posłuszeństwa wobec Chrystusa. 

Jak Mistrz, tak i Apostołowie uznawali prawowitą władzę państwową: „Nie masz 

bowiem władzy, jeno od Boga” – uczy Apostoł i wobec tego nakazuje: „Każdy nie-

chaj będzie poddany władzom wyższym;... kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się 
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postanowieniu Bożemu” (Rz 13,1-2). Zarazem jednak nie bali się przeciwstawiać 

władzy publicznej, jeśli sprzeciwiała się świętej woli Boga: „Bardziej trzeba słuchać 

Boga niż ludzi” (Dz 5,29). Poszli tą drogą niezliczeni męczennicy i wierni przez 

wszystkie wieki i na całym świecie. 

 

12. Kościół więc, wierny prawdzie ewangelicznej, idzie śladami Chrystusa i Aposto-

łów, kiedy uznaje i popiera zasadę wolności religijnej jako harmonizującą z godnością 

ludzką i objawieniem Bożym. W ciągu wieków przechował i przekazał potomności 

naukę otrzymaną od Mistrza i Apostołów. Chociaż w życiu Ludu Bożego, pielgrzy-

mującego przez zmienne koleje ludzkich dziejów, nieraz pojawiał się sposób postę-

powania nie dość zgodny z duchem ewangelicznym, a nawet mu przeciwny, zawsze 

jednak trwała w Kościele nauka, że nikogo nie wolno przymuszać do wiary. 

 Zaczyn ewangeliczny długo tak działał w umysłach ludzkich i w wielkim stopniu 

przyczynił się do tego, że z upływem czasu ludzie zaczęli szerzej rozumieć godność 

swej osoby i że dojrzało przekonanie, iż w sprawach religijnych powinna ona zacho-

wać w społeczeństwie wolność od wszelkiego przymusu ludzkiego. 

 

13. Wśród czynników, które sprzyjają dobru Kościoła, a nawet dobru samej społecz-

ności ziemskiej, i które wszędzie i zawsze należy zachowywać oraz bronić od wszel-

kiego naruszenia, najważniejsze jest z pewnością to, aby Kościół miał taką wolność 

działania, jakiej wymaga troska o zbawienie ludzi. Jest to bowiem święta wolność, 

którą jednorodzony Syn Boży obdarzył Kościół nabyty przez Niego własną krwią. 

Wolność ta tak dalece przysługuje Kościołowi, że ci, którzy ją zwalczają, sprzeciwia-

ją się woli Bożej. Wolność Kościoła jest podstawową zasadą w stosunkach pomiędzy 

Kościołem i władzami publicznymi oraz całym porządkiem cywilnym. 

 W społeczeństwie ludzkim i wobec wszelkiej władzy publicznej Kościół domaga 

się dla siebie wolności, jako autorytet duchowy, ustanowiony przez Chrystusa Pana, 

obowiązany z Bożego nakazu iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stwo-

rzeniu. Podobnie domaga się dla siebie Kościół wolności także jako społeczność 

ludzi, którym przysługuje prawo do życia w społeczeństwie świeckim według naka-

zów wiary chrześcijańskiej. 

 Gdzie istnieje zasada wolności religijnej, nie tylko słowami głoszona i nie tylko 

sankcjonowana prawami, ale również szczerze realizowana w praktyce, tam dopiero 

ma Kościół stałe, zarówno prawne, jak i faktyczne warunki niezależności niezbędnej 

dla pełnienia boskiego posłannictwa, której autorytety kościelne coraz usilniej doma-

gały się w społeczeństwie. Jednocześnie zaś chrześcijanom, tak samo jak wszystkim 

innym ludziom, przysługuje prawo cywilne do tego, by nie doznawali przeszkód        

w prowadzeniu swojego życia według sumienia. Istnieje więc zgodność między wol-

nością Kościoła i ową wolnością religijną, która wszystkim ludziom i wspólnotom 

musi być przyznana jako prawo oraz usankcjonowana w ustroju prawnym. 
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14. Aby sprostać boskiemu nakazowi: „Nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19), 

Kościół katolicki ze wszystkich sił musi starać się o to, „aby nauka Boża się szerzyła            

i była wysławiana” (2 Tes 3,1). 

 Żarliwie więc prosi Kościół swoich synów o to, aby przede wszystkim zanosili 

„prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia za wszystkich ludzi... Jest to bowiem 

dobre i miłe Zbawicielowi naszemu Bogu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zba-

wieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,1-4). 

 Chrześcijanie zaś w kształtowaniu swego sumienia powinni pilnie baczyć na 

świętą i pewną naukę Kościoła. Z woli bowiem Chrystusa Kościół katolicki jest nau-

czycielem prawdy i ciąży na nim obowiązek, aby głosił i autentycznie nauczał Praw-

dy, którą jest Chrystus, a zarazem powagą swoją wyjaśniał i potwierdzał zasady po-

rządku moralnego, wynikające z samej natury ludzkiej. Ponadto chrześcijanie, mądrze 

postępując wobec tych, którzy są na zewnątrz, „w Duchu Świętym, w miłości nieob-

łudnej, w mówieniu prawdy” (2 Kor 6,6-7) powinni starać się szerzyć światło żywota 

z całą odwagą i z całym męstwem apostolskim, aż do wylania krwi. 

 Uczeń bowiem ma wobec Chrystusa Nauczyciela ścisły obowiązek coraz pełniej-

szego z każdym dniem poznawania prawdy od Niego otrzymanej, wiernego jej gło-

szenia i usilnego bronienia, z wykluczeniem środków sprzecznych z duchem ewange-

licznym. Zarazem jednak miłość Chrystusa przynagla go, aby wobec ludzi, którzy 

trwają w błędzie albo niewiedzy co do spraw wiary, postępował z miłością, roztrop-

nością i cierpliwością. Trzeba więc brać pod uwagę tak obowiązki wobec Chrystusa, 

Słowa ożywiającego, które winno być głoszone, jak prawa osoby ludzkiej, a także 

miarę łaski udzielonej przez Boga za pośrednictwem Chrystusa, człowiekowi, który 

zostaje wezwany do dobrowolnego przyjęcia i wyznawania wiary. 

 

15. Jest rzeczą znaną, że w naszych czasach ludzie pragną mieć możność swobodnego 

wyznawania religii prywatnie i publicznie; co więcej – że w wielu konstytucjach 

wolność religijna proklamowana jest już jako prawo cywilne i uroczyście uznawana 

w dokumentach międzynarodowych. 

 Nie brak jednak państw, które chociaż uznają w swojej konstytucji wolność kultu 

religijnego, to jednak ich władze publiczne usiłują odciągać obywateli od wy-

znawania religii, a życie wspólnot religijnych bardzo utrudniać i wystawiać na nie-

bezpieczeństwo. 

 Witając z radością pomyślne znaki, jakie przynosi nasza epoka, a ze smutkiem 

zwracając uwagę na owe fakty godne ubolewania, Sobór święty wzywa katolików,      

a jednocześnie prosi wszystkich ludzi, aby z największą uwagą zastanowili się nad 

tym, jak bardzo potrzebna jest wolność religijna, zwłaszcza w obecnej sytuacji rodzi-

ny ludzkiej. 

 Oczywistą bowiem jest rzeczą, że wszystkie narody w coraz większym stopniu 

stają się jednością; powstają coraz ściślejsze związki między ludźmi różnych kultur      
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i religii; zwiększa się wreszcie w każdym człowieku świadomość jego własnej odpo-

wiedzialności. Aby zaś kształtowały się i umacniały w ludzkości pokojowe stosunki    

i zgoda, niezbędne jest, by we wszystkich krajach wolność religijna obwarowana była 

skuteczną ochroną prawną i by respektowane były najwyższe obowiązki i prawa ludzi 

do swobodnego prowadzenia w społeczeństwie życia religijnego. 

 Oby sprawił Bóg, Ojciec wszystkich ludzi, by rodzina ludzka, pilnie przestrze-

gając zasady wolności religijnej w społeczeństwie, przez łaskę Chrystusa i moc Ducha 

Świętego doprowadzona została do owej wzniosłej i wieczystej „wolności chwały 

synów Bożych” (Rz 8,21). 

 

 

 
Rzym, dnia 7 grudnia 1965 r. 

 

Ja Paweł, Biskup Kościoła Katolickiego  

oraz Ojcowie Soboru 
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