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Od dyskusji teologicznych do praktyki 

owszECHNIE wiadomo, iż współczesny 
Kościół inspirowany soborową dekla
racją Nostra aetate rozpoczął proces 
reorientacji wobec islamu. Vaticanum II 
stwierdza, że w Boży plan zbawienia 
zostali włączeni również muzułmanie 

(KK i6), a Paweł VI w encyklice Ecclesiam suam 
nazwał islam religią, która zawiera moralne 
i duchowe wartości1• 

Por. Ch.W. Troll. Nostra Aetate: Mehr ais konziliare 

}udenerklórung. Dos Verhóltnis zum Islam und die vom 

Konzil angesto/3enen Entwicklung der katholischen Leh

re liber den Islam und den christlich-islamischen Dia

log. w: H. Hermann Henrix (red.), Nostra Aetate - Ein 
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Paradoksem tego otwarcia kato
licyzmu na islam jest jednak fakt. iż 
sytuacja chrześcijan w świecie mu
zułmańskim przed Soborem Watykań
skim II była znacznie lepsza od obec
nej. Gdzie tkwi istota tego problemu? 
Czy można mówić o nieefektywności 
chrześcijańsko-muzułmańskich spot
kań? Niewątpliwie geneza eskalacji 
prześladowań chrześcijan posiada 
skomplikowane podłoże związane 
z różnorodnością w świecie islamu. 
Wydaje się jednak. że obok szybko 
rosnących w siłę radykalnych nur
tów islamu ideę dialogu nadwyrężyli 
sami katoliccy „eksperci od dialogu". 
Niektórzy z nich bowiem przyczynili 
się do ugruntowania się „naiwnego". 
tzn. niepogłębionego dialogu, który 
w sposób rażący nie liczy się z pra
wami człowieka. zasadą wzajemności 
i sprawiedliwością. a przede wszyst
kim nie bierze pod uwagę kondycji 
chrześcijan na ziemiach islamu. 

ETAP DYSKUSJI TEOLOGICZNYCH 

Impuls do teologicznych dyskusji we
wnątrz chrześcijaństwa na temat islamu 
wyraził się ogromną liczbą spotkań. 
opinii i publikacji .  Można powiedzieć, 
że dokonano swoistej inwentaryzacji 
podobieństw i różnic. Podkreślano. iż 
zarówno chrześcijanie, jak i muzułma
nie wierzą w jednego Boga. koncentro
wano się na przesłaniu pokoju, wartości 
rodziny i modlitwy2. Z czasem pojawiły 

zukunftsweisender Konzilstext. Die Hal

tung der Kirche zum ]udentum 40 ]ahre 

danach . Aachen 2006. s. 83-109. 

2 Zob. np. E. Sakowicz. Dialog kościola 

z islamem według dokumentów soboro-

się też symptomy przesunięcia akcen
tów i ekscentryczne ujęcia katolickie. 
Niektórzy autorzy skupili się tak bardzo 
na prezentowaniu podobieństw. że 
wielu katolików traciło z pola widze
nia różnice. Celem uniknięcia taniego 
synkretyzmu Jan Paweł II przypomniał 
fundamentalne różnice zachodzące 
między islamem a chrześcijaństwem. 
W książce Przekroczyć próg nadziei 

podkreślił. iż w islamie dokonał się 
proces redukcji objawienia chrześci
jańskiego. „Nie można nie dostrzec 
odejścia od tego. co Bóg sam o sobie 
powiedział. naprzód w Starym Testa
mencie przez proroków. a ostatecznie 
w Nowym Testamencie przez swojego 
Syna. Całe to bogactwo [. . .  ] zostało 
w jakiś sposób w islamie odsunięte na 
bok". Papież zauważa, że chociaż Bóg 
Koranu obdarzony zostaje najpiękniej
szymi imionami. jakie zna ludzki język. 
ostatecznie jest to Bóg poza-światowy, 
Bóg, który pozostaje tylko „Majestatem. 
a nie jest nigdy Emmanuelem. Bogiem
-z-nami". Islam nie jest religią odkupie
nia. W islamie bowiem nie ma miejsca 
dla krzyża i zmartwychwstania, cho
ciaż wspomniany jest Jezus. ale tylko 
jako prorok przygotowujący ostateczne 
przyjście Mahometa. Koran wspomina 
też Maryję, jako dziewiczą Matkę Jezu
sa. Nie ma natomiast całego dramatu 
odkupienia. Dlatego też zdaniem Jana 
Pawła II nie tylko teologia. ale również 
antropologia islamu tak bardzo różni 
się od antropologii chrześcijańskiej3. 

wych i posoborowych (196s1999). Warsza

wa 2000. 
3 Jan Paweł II. Przekroczyć próg nadziei. 

Lublin i994. s. 82. 
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Na etapie dyskusji teologicznych 
ujawniły się zatem zasadnicze rozbież
ności. Islam pojmuje siebie jako religię 
definitywną. odwieczne posłannictwo. 
Mahomet upatrywał w chrześcijaństwie 
jedynie poprzedniczkę własnej religii. 
Gdy chrześcijanie nie poparli tej idei. 
stali się obiektem ataków doktrynal
nych Mahometa. a z czasem obywa
telami drugiej kategorii we wspólnocie 
muzułmańskiej. 

Dla chrześcijan Jezus jest Bogiem 
i człowiekiem zarazem. pełnią Bożego 
Objawienia; stąd idea Mahometa. iż 
Jezus jest jedynie człowiekiem. ude
rzała w fundamenty teologii chrześ
cijańskiej. Chrześcijanie na1p1erw 
upatrywali w islamie cechy sekty po
chodzenia judeochrześcijańskiego 
(np. Jan z Damaszku. Pege gnoseos)4• 

4 Ważną część dorobku św. Jana Dama

sceńskiego stanowią pisma polemiczne 
m.in. skierowane przeciw islamowi. Autor 

ten zaliczył islam do herezji w 101 rozdziale 

swojej De haeresibus. Krytyka islamu i Ma

hometa w 101 rozdziale De haeresibus jest 

zdecydowana: Jan z Damaszku nazywa Ma

hometa ..fałszywym prorokiem". jego księgę 
przedstawia jako zawierającą nauki „śmiesz

ne". „głupie". „sprośne" i „niedorzeczne" itp. 

Jednak obok tych ironicznych ocen w dziele 

tym można znaleźć również elementy rze
telnej prezentacji islamu. który poznał od 

samych muzułmanów. Niektórzy badacze 

przypuszczają. że pewne fragmenty zawie

rające epitety antyislarnskie. a odbiegające 

od stylu autora w innych miejscach i dzie

łach. są późniejszą interpretacją. Por. K. Koś

cielniak. Grecy i Arabowie. Historia Kościola 

melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdo

bytych przez muzułmanów (634-1516). Kra
ków 2004. s. n8-119. 

a z czasem uznali religię Mahometa 
za rywala. który rzucił wyzwanie Koś
ciołowi5. Przekonanie to wzmacniała 
stosunkowo szybka i intensywna isla
mizacja Bliskiego Wschodu i Afryki. 

Na poziomie teologii dialog 
chrześcijan i muzułmanów napotyka 
więc fundamentalne trudności zwią
zane z istotą poszczególnych wyznań. 
Dlatego z chrześcijańskiego punktu 
widzenia obecność Objawienia w is
lamie jawi się jako wielki problem. Jak 
się wyraził arcybiskup Algieru Teissier 
- dla chrześcijan islam jest jedynie 
.. ludzkim przedsięwzięciem naznaczo
nym przez grzech i ludzkie słabości"6. 

Zasadniczo można stwierdzić. iż 
na poziomie teologii powiedziano już 
niemal wszystko. a zakres doktryny -
przypomniany wyraźnie przez pap1ezy 
i liderów islamu - wyznacza wyraźnie 
granicę przebiegającą między po
szczególnymi ideami religijnymi. 

ETAP PRAKTYKI: PERSPEKTYWY 

Jednak odmienność doktrynalna po
między chrześcijaństwem a islamem. 
wyraźnie dookreślone stanowiska te
ologiczne zarówno poprzez klasyczne 
szkoły muzułmańskie, jak i papiestwo. 

5 Por. K. Kościelniak. Naśladownictwo is

lamskie ideologii dżihadu w . .Tactica" cesa

rza Leona VI ( 86-912) w kontekście zmagań 

bizantyjsko-muzułmańskich od VII do X wie

ku. w: Byzantina europaea. Księga jubileu

szowa ofiarowana profesorowi Waldemaro

wi Ceranowi. seria: Byzantina Lodzensia n. 
Łódź 2007. s. 305 -320. 

6 Por. H. Tessier. Chrześcijanie wobec 

islamu .  w: „Collectanea Theologica" 69 
(1999) s. 172. 
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choćby w dokumencie Dominus Iesus, 
bynajmniej nie stoją na przeszkodzie 
dialogowi7. 

Istnieje przynajmniej kilka racji 
praktycznych przemawiających za ko
niecznością dialogu, które zarazem są 
jego perspektywami na przyszłość: 

Po pierwsze są to perspektywy an
tropologiczne, które opierają się na 
stwierdzeniu Jana Pawła IL że „otwar
tość Kościoła na dialog wynika z jego 
wierności człowiekowi". 

Pragnienia uznania własnej toż
samości. Każdy człowiek ma prawo 
do wyznawania i uzasadniania swe
go światopoglądu. 

Doświadczenia własnych ograni
czeń, co powoduje, że w dialogu 
chrześcijanie zmuszeni są do nie
ustannego oczyszczania się i dawa
nia świadectwa. 

Wzajemnego weryfikowania się, czyli 
sprawdzania i poprawiania błędów, wal
ki z przemilczaniem prawdy i usuwania 
nieuzasadnionych uprzedzeń. 

Po wtóre, praktykę wspierają per
spektywy socjologiczne. Wynikają one 
z realiów współczesnych społeczeństw, 
szczególnie starzejącej się i wymie
rającej Europy, która przyjmuje milio
ny przybyszy z całego świata, w tym 
miliony muzułmanów. Chrześcijanie 
i muzułmanie stanowią blisko 2/ 3 ludz-

Por. Deklaracja o jedyności i po

wszechności zbawczej Jezusa Chrystusa 

i Kościoła Dominus Iesus, w: http: //www. 

opoka .org.pl/bib!ioteka/W /WR/kongre

gacje/kdwiary/dominus_iesus.html [do

stęp: 20.09. 2012] . Zob. też M.  Korniluk, 

Dlaczego jedyny? O Jezusie Chrystusie, 

dialogu międzyreligijnym i deklaracji Do

minus lesus, Warszawa 2011. 

kości, zatem od ich wzajemnych relacji 
zależy przyszłość świata. Ta perspekty
wa dialogu wyraża się w świadomości 
różnych zagrożeń, które wynikają z wy
korzystywania religii do celów politycz
nych. Przejawiają się one w: 

Świadomości pluralizmu w dzisiej
szym świecie. Fakt wielości religii jest 
faktem społecznym, który powinny 
zaakceptować poszczególne grupy 
społeczne. 

Świadomości, że wszyscy ludzie są 
braćmi, których łączą więzy ogólno
ludzkiego humanizmu. 

Świadomości różnych zagrożeń. 
Wykorzystywanie religii do celów po
litycznych i fanatyzm religijny są źród
łem licznych wojen i prześladowań. 

Ostatnio proponuje się przesu
nięcie akcentów z teologicznego na 
praktyczne przestrzenie dialogu, któ
re stanowią zasadnicze cele dialo
gu. Kościół dokonuje też nieustannie 
korekt idei dialogu, podkreślając, że 
dialog sam w sobie nie jest celem. 
Kilka fenomenów stanowi cel dialogu 
z islamem. Pierwszym jest dążenie do 
prawdy nie tylko o historycznych rela
cjach muzułmańsko-chrześcijańskich, 
ale również przybliżenie wyznawcom 
islamu postaci Chrystusa. Po wtóre 
dialog ten ma wspierać zasadę wza
jemności. Chodzi o to, by chrześcija
nie posiadali na ziemiach islamu te 
same prawa, jakie posiadają muzuł
manie na ziemiach chrześcijańskich. 
Dialog z islamem dotyka również nie
zwykle delikatnej kwestii praw człowie
ka, co w zasadzie stanowi największy 
problem, o czym za chwilę. Wreszcie 
jest rzeczą niezwykle istotną, aby róż
nice religijne nie stały na przeszkodzie 
wyznawcom poszczególnych religii do 
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wzajemnej współpracy dla dobra spo
łecznego, np. w dziedzinach takich 
jak walka z ubóstwem. bezrobociem. 
działalność na rzecz pokoju i ekologii. 
poszanowania praw człowieka8. 

ISTOTA PROBLEMÓW W DIALOGU: 

ODRZUCENIE UNIWERSALNYCH 

PRAW CZŁOWIEKA 

Powszechnie wiadomo. że w kulturze 
zachodniej godność człowieka wyra
ża się w wartościach. takich jak prawo 
do życia. wolności i bezpieczeństwa. 
Związek godności ludzkiej z prawami 
człowieka jest niekwestionowany. Jed
nym z wyrazów praw każdej jednostki 
są konwencje ONZ. a szczególnie Po
wszechna Deklaracja Praw Człowieka9. 

Kościół katolicki przyjął ten doku
ment. co wielokrotnie podkreślali pa
pieże zwłaszcza doby posoborowej . Jan 
Paweł IL niewątpliwie inspirowany De
klaracją o wolności religijnej Dignitatis 
humanae. dokumentem Soboru Waty
kańskiego II 10, poświęcił prawom czło
wieka wiele miejsca w swoim nauczaniu. 
W swej pierwszej encyklice. Redemptor 
hominis, podkreślał konieczność po
szanowania praw człowieka, wyrażając 
przekonanie, że napięcia pomiędzy 
kulturami i światopoglądami religijnymi 
ustaną. gdy prawa te będą w całości 

respektowane11. Również w Orędziu na 
XXXJI Światowy Dzień Pokoju i stycznia 
iggg roku pt. Poszanowanie praw czfo
wieka warunkiem prawdziwego pokoju 
stanowczo podkreślił. że godność ludz
kiej osoby jest wartością transcendent
ną dla wszystkich. którzy szczerze po
szukują prawdy. Więcej, Papież uznaje 
powszechność i niepodzielność praw 
człowieka. Kościół uznaje Powszechną 
Deklarację Praw Człowieka i jej fun
damentalne stwierdzenie, że „uznanie 
przyrodzonej godności oraz równych 
i niezbywalnych praw wszystkich człon
ków rodziny ludzkiej stanowi podstawę 
wolności. sprawiedliwości i pokoju na 
świecie" . Nauczanie Kościoła podkre
śla również integralny charakter praw 
człowieka. Integralność oznacza niero
zerwalną jedność wszystkich praw na
leżnych osobie ludzkiej . Zaprezentowa
ne pokrótce rozumienie praw człowieka 
obecne jest stosunkowo od niedawna 
w nauczaniu społecznym Kościoła ka
tolickiego, niemniej w naszych czasach 
jest ono stałym elementem nauczania 
Magisterium12. Zatem Kościół uznaje, 
że godność człowieka. jako kategoria 
ogólna. domaga się uszczegółowienia, 
które znajduje się właśnie w uniwersal
nej koncepcji praw człowieka13. 

I I Por. ]an Paweł IL Redemptor hominis 

B Por. K. Kościelniak. Chrześcijaństwo (4 marca 1979). 17; w: „Acta Apostolicae 
w spotkaniu z religiami świata. Kraków Sedis" 71 (1979). s. 296. 
2001, s .  212-275· 12 Por. F]. Mazurek. Prawa czlowieka w na-

g Por. R. Kuźniar. Prawa czlowieka - pro- uczaniu spolecznym Kościola (od papieża 

wo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Leona XIII do papieża fana Pawia 11), Lublin 

Warszawa 2006. 1991, s. 33-38; H. Skorowski. Problematyka 

IO Por. Sobór Watykański II. Deklaracja praw czlowieka, Warszawa 1999· s. 49· 

o wolności religijnej Dignitatis h umanae. 1 3 Por. H. Skorowski. Prawa czlowieka. w: 

Watykan 1965. A. Zwoliński (red.) .  Encyklopedia nauczania 
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Jednak taka akceptacja praw je
dnostki nie jest paralelna po stronie 
islamskiej14. Gdy muzułmanie mówią 
o godności człowieka. bardzo często 
oddzielają ją od praw człowieka. Bur
hanuddin Rabbani. były prezydent 
Afganistanu. stwierdził np .. że pojęcie 
ludzkiej godności i szacunek dla czło
wieka są ważnymi elementami wszyst
kich koncepcji rozwijanych w islamie. 
Jednak prawa człowieka są czymś 
zupełnie odmiennym. Problem leży 
w tym, że - jak twierdzą muzułmanie 
- trudno znaleźć jedną. uniwersalną 
i powszechnie obowiązującą koncep
cję praw człowieka. Każda kultura jest 
wyjątkowa i cechuje się specyficznym 
podejściem do tego zagadnienia. 
Wspomniany autor nie wyklucza jed
nak. że możemy znaleźć pewne wspól
ne elementy. które będą się pokrywać. 
niezależnie od różnic kulturowych15. 

Wypowiedzi przedstawicieli krajów 
muzułmańskich na Światowej Kon
ferencji Praw Człowieka w Wiedniu 
w czerwcu i993 roku wywołały kon
sternację. Strona muzułmańska sta
nowczo zakwestionowała uniwersalny 

społecznego fana Pawia II. Radom 2003. 

s. 394; F Compagnoni. Prawa człowieka. 

Geneza. historia i zaangażowanie chrześci

jańskie. Kraków 2000. 

14 Por. A.E. Mayer.Islam and human rights. 

Tradition and politics. London 1995. s. 19-37. 

15 Por. Rozmowa z Burhanuddin Rabbanim. 

prezydentem Islamskiego Państwa Afganista

nu w latach 1992-2001. Fajzabad. Afganistan. 

5 sierpnia 2001 r.. rozmawiał Piotr Balcero

wicz. http://www.orient.uw.edu. pl/balcero

wicz/texts/Burhanuddin _ Rabbani.htm [do

stęp: 11.10.2006]. 

charakter głównych praw człowieka 
zawartych w Powszechnej Deklara
cji Praw Człowieka ONZ. Według ich 
opinii Deklaracja ONZ-owska jest two
rem czysto europejskim i inne narody 
bynajmniej nie muszą się do niej sto
sować („nikt nie może stawiać swych 
praw ponad prawami państwa") .  
W konsekwencji, jeśli prawa jednostki 
zależą od regionalnego i narodowego 
kontekstu oraz okoliczności historycz
nych. kulturowych i religijnych, oskar
żanie jednego państwa przez drugie 
o niezachowywanie praw człowieka 
może być traktowane jako narusza
nie jego suwerenności .  Muzułmanie 
obecni na konferencji przeciwstawili 
Deklarację Praw Człowieka ONZ włas
nej, uchwalonej w Londynie w i981 
roku Uniwersalnej Deklaracji Praw 
Człowieka w Islamie16. 

Dotykamy tutaj niezwykle funda
mentalnej kwestii. Czy prawa człowieka 
są rzeczywistością uniwersalną. czy też 
należą do pewnego kręgu kulturowe
go. Zarówno pozytywna. jak i negatyw
na odpowiedź na postawioną kwestię 
niesie bardzo ważkie konsekwencje. 
Przeciwnicy uniwersalnego charakteru 
praw człowieka. tacy jak np. H. Bie
lefeldt, uważają, że nie istnieją żadne 
ponadkulturowe wartości. takie jak np. 
prawa człowieka. Jeśli o nich mówimy. 
to mamy do czynienia z historycznie 
uwarunkowanymi sytuacjami, które 
wytworzyła dana cywilizacja17. Z kolei 

16 Por. A. Mrozek-Dumanowska (red . ), Islam 

a demokracja, Warszawa 1999. s. 28-29. 

17 Por. H. Bielleldt. Muslime im sókularen 

Rechtsstaat. Vom Recht der Muslime zur 

Mitgestaltung der Gesellschaft. „Der inter-
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B. Tibi. muzułmanin mieszkający obec
nie w Niemczech. sprzeciwia się ta
kiemu relatywizmowi. Genezy oporu 
świata islamskiego wobec respektowa
nia praw człowieka dopatruje się on 
w konflikcie pomiędzy nowoczesnością 
naznaczoną sekularyzacją a kulturą is
lamu. która nie przeszła jeszcze przez 
proces laicyzacji18. 

Zatem - mając na uwadze. że De
klaracja Praw Człowieka jest akcepto
wana przez Kościół katolicki jako uni
wersalne prawo19• a z drugiej strony 
biorąc pod uwagę fakt. że islamska De
klaracja Praw Człowieka nie pokrywa 
się ONZ-owską Deklaracją Praw Czło
wieka - zauważa się swoiste napięcie 
pomiędzy chrześcijańską a muzułmań
ską koncepcją godności człowieka. co 
ujawnia się wyraźnie w praktyce. 

NADUŻYCIA W ZAKRESIE PODSTAWOWEGO 

WYMIARU GODNOŚCI CZŁOWIEKA 

- WOLNOŚCI RELIGIJNEJ 

W prawie międzynarodowym wolność 
wyboru religii uznawana jest za jeden 
z najwyższych przejawów godności 

kulturelle Dialog" 2. Bremen 1999. s.1-24. 

18 „Angesichts der Dominanz vormoder

ner Werte und Normen in der politischen 

Kultur des Islam ergibt sich der Gegensatz 

zwischen dem Islam und dem modernen 

Konzept der Menschenrechte und darni! 
ein Konflikt zwischen islamischer und west

licher Zivilisation". Por. B. Tibi. Im Schatten 

Allahs. Der Islam und die Menschenrech

te. Mi.i.nchen-Zi.i.rich 1994. s. 48. 

19 Zob. szerzej : K.  Tomala (red . ) . Uniwer

salizm praw czlowieka. Idea a rzeczywi

stość w krajach kultur pozaeuropejskich . 

Warszawa 1998. 

osoby ludzkiej . Podobnie ujmuje to 
Kościół katolicki po wiekach dostrze
gania wolności religijnej najpierw 
w prawdzie objawionej i obiektywnych 
normach moralnych. a później w pra
wym sumieniu20. Jan Paweł II nazwał 
wolność religijną „sercem praw czło
wieka". „Prawo to - jak napisał w Orę
dziu na XXXII Światowy Dzień Pokoju i 
stycznia i999 roku - jest do tego stop
nia nienaruszalne. że domaga się na
wet uznania wolnej decyzji człowieka 
o zmianie religii. jeśli nakazuje mu to 
jego sumienie"21. 

Z kolei w myśli muzułmańskiej wol
ność związana jest ściśle z islamską 
koncepcją człowieka. Wspomniałem 
już. że człowiek w islamie jest nieja
ko teofanią boskich przymiotów. więc 
uczestniczy w wolności samego Boga. 
Według teologii muzułmańskiej wol
ność osobista jest poddaniem się woli 
Boga. Im bardziej człowiek angażuje 
się w owo posłuszeństwo Stwórcy. tym 
bardziej staje się wolny. Innymi słowy 
być wolnym oznacza uznanie Boga. 
Negacja Boga w postaci różnych form 
ateizmu teoretycznego i praktycznego 
prowadzi do zniewolenia człowieka 
przez rzeczywistości psychofizyczne. 
w których wolność staje się rzeczywi
stością pozbawioną celu i sensu. Wie
lu myślicieli muzułmańskich twierdzi. 

20 Por. P Pawan. Prawo do wolności reli

gijnej w deklaracji soborowej. w: „Conci

lium" 1-10 (1966) s.  411-419. 

21 Por. Jan Paweł IL Poszanowanie praw 

czlowieka warunkiem prawdziwego poko

ju . Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju 

i stycznia 1999 r.. w: „LOsservatore Roma

no" (wersja polska) 20 (1999) nr i. s. 5. 
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że właśnie takie jest życie człowieka 
Zachodu. Profesor Seyyed Hossein 
Nasr określa współczesną kondycję 
człowieka Zachodu mianem „rebelii 
przeciw niebu". która uczyniła człowie
ka panem ziemi. Tam gdzie występuje 
bunt przeciw odwiecznym prawom 
Boskim. nie może istnieć prawdziwa 
wolność. lecz egzystencja w świecie 
pełnym ograniczoności, względności 
i mnogości przelotnych doznań22. „Za
chód najpierw zsekularyzował swoją 
myśl - napisał - następnie stworzył 
świecką naukę. która przyczynia się 
z kolei do dalszej sekularyzacji czło
wieka. To błędne koło doprowadziło 
nas na skraj przepaści"23. 

Islam naucza. że osobista wolność 
człowieka konfrontuje się nieustannie 
z Wolą Boga, która przejawia się w pra
wach przyrody. Owo Boskie Prawo pod
daje ludzką wolność wielu ogranicze
niom. Zatem człowiek w islamie jest 
wolny tylko w Bogu. Stąd każdy wierzą
cy w Boga, nawet jeśli nie jest muzuł
maninem. posiada wolność kierowania 
się własnym kodeksem religijnym, o ile 
to nie sprzeciwia się w niczym islamo
wi. Uniwersalna Deklaracja Praw Czło
wieka w Islamie z 1981 roku podkreśla 
w preambule i w art. 10, że islam jest 
jedyną prawdziwą religią. Zatem religia 
jest czynnikiem determinującym miejsce 
jednostki w społeczeństwie muzułmań
skim. I chociaż autorzy muzułmańscy 

22 Por. W Bar. Wolność religijna w Dar al

/siam. Zagadnienia prawa wyznaniowego, 

Lublin 2003. 102. 

23 Por. Seyyed Hossein Nasr. Dialog reli

gii i cywilizacji, w: http://www.republika 

pl/yeshe/resp2.txt [dostęp: 13.10.2006]. 

podkreślają, że islam jest religią tole
rancji, to jednak pewne ograniczenia 
nakładane na niemuzułmanów stoją 
w jawnej sprzeczności z chrześcijań
skimi i ONZ-owskimi ideami godności 
i praw człowieka. Np. jeden z najnow
szych dokumentów muzułmańskich. 
Deklaracja Praw Człowieka w Islamie 
z 5 sierpnia 1990 roku. nie wspomina 
wprost o wolności religijnej i kultu. Jest 
to zrozumiałe. jeśli weźmie się pod uwa
gę zapis z art. 10 tej deklaracji. że ..Is
lam jest naturalną religią człowieka"24. 
W praktyce możliwości funkcjonowania 
w społeczeństwie wspólnot niemuzuł
mańskich są w świecie islamu bardzo 
zróżnicowane. Obraz. w jakiej mierze 
naruszane są prawa jednostki głoszo
ne przez ONZ-owskie konwencje, daje 
ro.in. relator Komisji Praw Człowieka 
w dorocznych raportach. Stale pojawią 
się sprawy z kilku krajów islamskich. Nie
które z nich są bardzo dramatyczne. Np. 
Arabia Saudyjska. która unika gwaran
cji wolności religijnej dla innowierców. 
jednocześnie posiłkuje się siłą roboczą 
w liczbie ok. miliona osób, którą stano
wią w znacznej mierze chrześcijanie 
z Filipin. 

SYSTEMATYCZNE OSŁABIANIE DIALOGU: 

FORMY SZARIATU NARUSZAJĄCE 

GODNOŚĆ CZŁOWIEKA 

Nietrudno zauważyć, że konflikt idei za
wartych w konwencjach ONZ i naucza
niu papieskim z islamską koncepcją 
godności człowieka ujawnia się w kon
tekście stosowania prawa muzułmań-

24 Por. The Cairo Declaration on Human 

Rights in Islam. Declared in Cairo at 5 Au

gust 1990. w http://www.vilp.de/E npdf/ 

e204.pdf [dostęp: 13.10.2006]. 
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skiego. Zasadniczą cechą państw mu
zułmańskich jest bowiem powszechne 
stosowanie szariatu w obszarze statusu 
osobowego. Np. Dekret o systemie fun
damentalnym z 1992 roku w Arabii Sau
dyjskiej postanawia w art. 26. że „pań
stwo chroni prawa człowieka zgodnie 
z islamskim szariatem"_ Szczególnie 
ważnym zakresem. w którym religijny 
status osoby wpływa na dwoiste stoso
wanie prawa. jest sfera karna25. 

Różnicowanie statusu osób na mu
zułmanów i niemuzułmanów w pań
stwach islamskich. czyli ze względów 
czysto religijnych. niewątpliwie pro
wadzi do naruszania uniwersalnych 
praw człowieka. Jan Paweł II podkre
ślał. że „żadne z praw ludzkich nie 
jest zabezpieczone. jeżeli nie staramy 
się chronić wszystkich jednocześnie". 
„Kiedy godzimy się biernie z łama
niem któregokolwiek z podstawowych 
praw człowieka - nauczał - zagrożone 
zostają wszystkie pozostałe . Niezbęd
ne jest zatem całościowe podejście do 
kwestii ludzkich praw. Tylko wówczas 
gdy kultura praw człowieka. respek
tująca różne tradycje. stanie się inte
gralną częścią moralnego dziedzictwa 
ludzkości. będzie można spokojnie 
i z ufnością patrzeć w przyszłość"26. 

W pragmatyce raz po raz pojawia
ją się zarzuty o naruszanie godności 
człowieka na różnych polach przez 
stosowanie szariatu w wielu krajach 
islamskich . Trudno szczegółowo anali
zować to zagadnienie27_ Zasygnalizuję 

25 Por. W Bar. op. cit. s. 119. 

26 Por. Jan Paweł II. Poszanowanie praw 

czlowieka . . .. op. cit .. s. 6. 

27 Na ten temat zob. szerzej W Bar. op. 

tylko wybrane elementy. które przysło
wiowo spędzają sen z powiek chrześ
cijanom i obrońcom praw człowieka. 

Naruszanie wolności religijnej czło
wieka ujawnia się po pieiwsze w przy
padku małżeństw mieszanych. Chodzi 
o ciągle praktykowany zakaz mał
żeństwa muzułmanki z niemuzułma
ninem. Złamanie tego zakazu przez 
muzułmankę automatycznie skazuje 
ją na poważne represje .  Przy czym 
pojawia się w tym względzie wybiór
cze traktowanie ważności małżeństwa 
w przypadku konwersji. Jeśli chrześ
cijanin zawarł wcześniej małżeństwo. 
a następnie przyjął islam. a jego żona 
pozostaje nadal chrześcijanką. wów
czas małżeństwo uznawane jest za 
ważne. Natomiast w przypadku do
konania apostazji przez muzułmanina 
małżeństwo automatycznie uważane 
jest za nieważne. Warto dodać. że 
niejednokrotnie przypisanie komuś 
winy apostazji odbywa się uznaniowo 
i arbitralnie. Np. w raporcie sprawo
zdawcy Komisji Praw Człowieka z 1997 
roku zamieszczono przypadek egip
skiego naukowca Nasra Hamida Abu 
Zeida. który wbrew swej woli został od
dzielony od swej żony lbithal Younes. 
Profesor został oskarżony o głoszenie 
heretyckich tez. uznany winnym prze
stępstwa i zgodnie z szariatem jego 
małżeństwo unieważniono_ 

Drugim polem naruszania godności 
człowieka jest ciągle jeszcze stosowana 
w niektórych krajach islamskich prag-

cit. . 119-174; Ch. Schirrmacher. Human 

rights in Muslim understanding. w: http:/ I 
www. worthynews _com/ news-features/ 
human-rights-muslim-understanding.html 

[dostęp: q10.2006]. 
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matyka niedopuszczania do świadcze
nia innowierców w procesach. w któ
rych stroną są muzułmanie. Co prawda 
w Deklaracji Praw Człowieka w Islamie 
z 5 sierpnia 1990 roku w art. 1 znajduje 
się zapis mówiący o równości wszyst
kich ludzi „bez jakiejkolwiek dyskrymi
nacji ze względu na rasę. kolor. język, 
płeć. religię. przynależność polityczną. 
status społeczny czy jakąkolwiek inną 
przyczynę"28, to jednak dyskryminacja 
przed sądem stanowi trwałą praktykę 
m.in. w Pakistanie29. 

Kolejnym problemem jest zmiana 
czy wybór religii. Art. 12 Uniwersalnej 
Deklaracji Praw Człowieka w Islamie 
z 1981 roku stwierdza. że „muzułmanin. 
który został doprowadzony do islamu. 
nie może nawrócić się na inną religię". 
Czasami prawodawcy po stronie mu
zułmańskiej korzystają ze sformułowań 
art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw 
Politycznych i Obywatelskich uchwa
lonego przez ONZ 16 grudnia 196630, 

28 Por. The Cairo Declaration on Human 

Rights in Islam, op. cit. 

29 Por. W. Bar. op. cit . .  s. 124. 

30 Art. 18: „1. Każdy ma prawo do wolności 
myśli. sumienia i wyznania. Prawo to obej

muje wolność posiadania lub przyjmowania 

wyznania lub przekonań według własnego 

wyboru oraz do uzewnętrzniania indywi

dualnie czy wspólnie z innymi, publicznie 

lub prywatnie, swej religii lub przekonań 

przez uprawianie kultu, uczestniczenie 

w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. 

2. Nikt nie może podlegać przymusowi, 

który stanowiłby zamach na jego wolność 

posiadania lub przyjmowania wyznania 

albo przekonań według własnego wyboru. 

3. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub 

a nie art. 18 Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka z 1948 roku, celem 
ominięcia zapisu. który mówi wyraźnie, 
że wolność religijna obejmuje również 
prawo do zmiany religii. Generalnie 
w krajach, które stosują szariat. w dzie
dzinie karnej apostazja karana jest 
śmiercią. W niektórych państwach. 
np. w Arabii Saudyjskiej . Iranie, Kata
rze, Mauretanii, towarzyszy jej również 
konfiskata dóbr apostaty. W innych le
gislacjach muzułmańskich pominięto 
karanie śmiercią apostaty, lecz prze
widuje się karę więzienia. wygnania, 
lub też pozostawia się rodzinie prawo 
do zabicia apostaty. Aldeeb Abu-Sah
lieh w Le delit d 'apostasie stwierdza. 
że apostata nigdzie nie może liczyć 
na spokój, nawet gdy schroni się da
leko poza granicami swego kraju3I. 

przekonań może podlegać jedynie takim 

ograniczeniom, które są przewidziane 

przez ustawę i są konieczne dla ochrony 

bezpieczeństwa publicznego, porządku, 

zdrowia lub moralności publicznej albo 

podstawowych praw i wolności innych osób. 

4.  Państwa-Strony niniejszego Paktu zo

bowiązują się do poszanowania wolności 

rodziców lub. w odpowiednich przypad

kach, opiekunów prawnych do zapewnie

nia swym dzieciom wychowania religijnego 

i moralnego zgodnie z własnymi przeko

naniami". Por. Międzynarodowy Pakt Praw 

Politycznych i Obywatelskich otwarty do 

podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 

1966 r., w: http://www.wolfpunk.most.org. 

pl/poip.htm [dostęp: 13 . 10.2006]. 

31 Por. S.A. Aldeeb Abu-Sahlieh, Le delit 

d'apostasie aujourd'hui et ses consequences 

en dront arabe et musulman, w: ..Islamochris

tiana" 20 (1994), s. 93-116, szczególnie s. 97. 
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Każdy muzułmanin, który spotka go 
na swojej drodze, ma prawo go za
bić. Takie rozwiązania są powszechnie 
przyjmowane w Iranie, Arabii Saudyj
skiej, Jemenie, Mauretanii, Somalii, 
Sudanie, w nieco mniejszym stopniu 
w innych krajach muzułmańskich. 
Wyjątek stanowi Turcja - kraj, który 
stara się rygorystycznie egzekwo
wać swoją laickość. Tam konwertyci 
na chrześcijaństwo nie obawiają się 
reakcji państwa tureckiego, które za 
odejście od islamu nie każe śmiercią. 
Apostaci obawiają się natomiast. że 
ich rodzina w Turcji może być nara
żona na atak nieznanych sprawców, 
fanatyków islamskich. Uznanie zmia
ny religii za przestępstwo ścigane na 
mocy prawa państwowego było i jest 
przedmiotem nieustannych interwen
cji, co można prześledzić w dorocz
nych raportach sprawozdawcy Ko
misji Praw Człowieka. Konwertyci na 
chrześcijaństwo zabijani są z wyroku 
władz. wielu ginie w wyniku samosą
dów, jeszcze inni ponoszą śmierć z rąk 
„nieznanych sprawców"32. 

Na posiedzeniu Rady Ministrów 
Sprawiedliwości Ligi Państw Arab
skich w Jemenie w i981 roku zwołanym 
w celu unifikacji prawa nie pozosta
wiono złudzeń: kara śmierci dla apo-

32 Por. i szerzej zob. :  R. Peters. G. De Vries. 
Apostaty in Islam, w: „Die Welt des Islam" 
16 (1976/1977) s.  l-2s; Sytuacja chrześcijan 

w świecie islamu. w: http://www.okno1040. 

j ez u s . pl/  aktualnosci/10052005oi. html 

[dostęp: q10.2006]; Ibn Warraq, Leaving 

Islam: Apostates speak out, New York 2003: 

idem . Islam. apostasy and human right. w: 

http://www.j ihadwatch.org/dhimmiwatch/ 

archives/ 001590.php. 

staty została utrzymana bez większych 
debat (art. ifo). 

Znamienna jest muzułmańska ar
gumentacja za karą śmierci dla apo
staty, w której nie widzi się bynaj
mniej wystąpienia przeciw godności 
i wolności człowieka. Muzułmańska 
Europejska Rada Fatw/ i Badań Na
ukowych w oświadczeniu pt. Kara 

apostaty tak uzasadnia stosowność 
kary śmierci za apostazję: „Egzeku
cję wykonuje się po to, by chronić 
żywotność religii, a społeczeństwo 
chronić przed demoralizacją (fasad). 
Egzekucja nie jest zamachem na wol
ność, czyn apostaty jest bowiem na
ruszeniem praw innych. Gdy chodzi 
o interes państwa i społeczeństwa. 
stawia się go przed interesem osobi
stym, jednostkowym"33. Tego rodzaju 
pragmatykę nazywa Ann Elizabeth 
Mayer w swoim klasycznym dziele Is
lam and human rights bodaj najwięk
szym rozziewem pomiędzy światem 
islamu a Zachodem34. 

Konfrontacja odmiennego rozu
mienia godności i praw człowieka po
między światem zachodnim a krajami 
muzułmańskimi rodzi też problemy 
na płaszczyźnie kultu. Pomijając za
kaz wstępu dla innowierców do Mekki 
i Medyny, w niektórych krajach mu
zułmańskich chrześcijanie nie mogą 
sprawować kultu publicznie. W in
nych jest on utrudniony lub ograni
czony. Przyjmuje się. że w wielu kra
jach o wolności kultu decyduje nie tyle 

33 Europejska Rada Fatwy i Badań Nauko
wych, Kara apostaty, w: http://wwwislam.net. 

pl/index.php?menu=156 [dostęp: 12.10.2006] 

34 Por. AE. Mayer. op. cit . . s. 187 . 
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prawo. lecz postawa władz i wpływy 
nurtów fundamentalistycznych .  

Wreszcie nieustannym problem są 
tzw. oskarżenia o bluźnierstwo. Cho
c1az Uniwersalna Deklaracja Praw 
Człowieka w Islamie z i981 roku przy
znaje każdemu prawo do wolności my
śli i opinii. to jednak w art. 12 stwierdza, 
że „nikt nie ma prawa propagować błę
du lub szerzyć tego. co mogłoby szko
dzić moralności lub poniżać wspólno
tę islamską". Podczas ósmego szczytu 
Organizacji Krajów Islamskich w Tehe
ranie w i997 roku przywódcy państw 
muzułmańskich odrzucili wpływy za
chodnie. domagając się zredagowa
nia międzynarodowego dokumentu 
zakazującego bluźnierstwa. Definicja 
bluźnierstwa jest jednak niedostatecz
nie sprecyzowana. niejednokrotnie 
dowolna i zbyt szeroka. co można za
obserwować u poszczególnych my
ślicieli muzułmańskich. Dla wielu au
torów bluźnierstwem jest już np. brak 
wiary czy też mówienie o Bogu w Trój
cy Świętej . Za bluźnierstwo w wielu 
krajach islamskich przewidziano naj
wyższą karę - karę śmierci. Nie czas 
i miejsce na analizowanie tej rzeczy
wistości. Warto jedynie wspomnieć, że 
oskarżenia o bluźnierstwo - częste np. 
w Pakistanie - rozpatrywane są jedynie 
na podstawie doniesień. W niektórych 
krajach muzułmańskich ekstremiści 
systematycznie rozpętują kampanie 
na rzecz karania śmiercią - ich zda
niem - bluźnierstwa. które z punktu 
widzenia komvencji ONZ nie ma z nim 
nic wspólnego�5. 

35 Por. Ch. Schirrma.cher. Human rights 

in Muslim understanding, w: http:/ /www. 

worthynews .com/news-fea. tures/huma.n-

Na podstawie tego, co dotychczas 
zostało powiedziane, widać wyraźnie. 
że procesy sekularyzacyjne, które tu 
i ówdzie próbuje się rozwijać w świecie 
islamu, nie przyniosły w krajach mu
zułmańskich emancypacji świata spod 
wpływów islamu. Wynika to ze szcze
gólnych roszczeń uniwersalistycznych 
islamu, który pragnie uchodzić jedno
cześnie za „religię. społeczeństwo i pań
stwo" (ciln wa Dunya wa dawlah). Islam 
tworzy system. który dotyczy wszystkich 
dziedzin życia. Wszyscy mieszkańcy 
muzułmańskiego państwa. w tym rów
nież chrześcijanie. chcąc nie chcąc 
zmuszeni są do uczestnictwa w życiu 
społeczności islamskiej: w jej systemie 
prawnym, bankowym, politycznym i ro
dzinnym. Często islam wkracza nawet 
w świat mody, stając się niemal wszech
obecnym w życiu społecznym36. 

Co więcej, dla zdecydowanej więk
szości myślicieli muzułmańskich - co 
podkreśla Mohamed Ferjani - szariat 
jest synonimem religii37. Dlatego próba 
reformy tego prawa dla wielu muzułma
nów jest po prostu zamachem na islam. 

Zauważa się wreszcie odmienny 
niż na Zachodzie fundament praw 
człowieka i demokracji. O ile islam na 
plan pierwszy wysuwa suwerenność 
Boga. co ujawnia się np. w preambule 
Uniwersalnej Deklaracji Praw Czło-

rights-muslim-understa.nding.html [dostęp: 

17.10.2006]. 

36 Por. K. Kościelniak. Dżihad. Święta woj

na w islamie. Kraków 2002, s.  94-95. 

37 Por. M. Ch. Ferja.ni . La liberie de 

conscience dans le champ religieux isla

mique, w: „Revue de droit Ca.nonique" 52/i 

(2002), S. 127. 
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wieka w Islamie. o tyle demokracje 
zachodnie podkreślają suwerenność 
człowieka. Wielu muzułmanów prze
konuje myśl Sayyida Qutby, że skoro 
władza należy do Boga, to rządy la
ickie, nieopierające się na szariacie, 
są bezprawne. Zatem świat islamu nie 
wypracował konsekwentnie podziału 
na sacrum i profanum, a świecka czy 
niezależna kultura zdobyła jedynie 
częściową autonomię, i to tylko w nie
których krajach muzułmańskich38. 

KU PRzyszLOŚCI DIALOGU: 

PRÓBA ZNALEZIENIA 

WSPÓLNEJ PODSTAWY DO UZNANIA 

GODNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

Jan Paweł II nauczał. „że nie wolno lek
ceważyć żadnej obrazy ludzkiej god
ności - niezależnie od tego, jaka jest 
jej przyczyna, jaką konkretną formę 
przyjmuje i gdzie się dokonuje"39. Na
uka katolicka zdecydowanie opowiada 
się za istnieniem uniwersalnych praw 
osoby ludzkiej . Przypomnę raz jeszcze 
słowa Jana Pawła Il: „Kościół uznaje Po-

38 Por. Groupe de Recherches Isla

mo-chretien, Etat et religion, w: Jslamo

christaina" 12 (1986) s. 49-72; idem, Etat 

et islam dans les textes constitutionnels 

maghrebiens, Rabat 1984; idem, Rapport 

de Bruxelles. La secularisation vue a la 

lumiere de la foi; etat. religion majoritaire 

et liberie religieuse, Bruxelles 1984; idem, 

Rapport de Tunis. Secularisation et reinter

pretation des Ecritures, Tunis 1984: idem, 

Rapport de Tunis. Pluralisme religieux et 

ideologie, Tunis 1984; K. Kościelniak, Dżi

had . . .  , op. cit., s. 94-95. 

39 Jan Paweł IL Fbszanowanie praw czlowie

ka . . .  , op.cit., s. 5. 

wszechną Deklarację Praw Człowieka 
i jej fundamentalne stwierdzenie. że 
«uznanie przyrodzonej godności oraz 
równych i niezbywalnych praw wszyst
kich członków rodziny ludzkiej stanowi 
podstawę wolności. sprawiedliwości 
i pokoju na świecie»"40. 

Z kolei ze strony muzułmańskiej -
jak już wspomniano - pojawiają się 
wypowiedzi sceptyczne, kwestionu
jące uniwersalność praw człowieka 
zawartych w Deklaracji Praw Człowie
ka ONZ jako przynależącej do świata 
zachodniego . Czy zatem porozumie
nie między tymi dwoma światami jest 
w ogóle niemożliwe? 

Wydaje się, że mimo wielu prze
szkód pojawiły się zwiastuny możliwo
ści jakiegoś przyszłego porozumienia, 
i to tam, gdzie wielu znawców proble
matyki nawet się ich nie spodziewało. 
Chodzi m.in. o wypowiedź ministra 
spraw zagranicznych Arabii Saudyj
skiej, księcia Sauda al-Faisala, który 
podczas zgromadzenia ONZ-owskiej 
Konferencji Praw Człowieka w Wied
niu 17 czerwca 1993 roku powiedział: 
..Islamskie prawa człowieka są ważne 
nie tylko dla określonej społeczności, 
są uniwersalne [. . . ] ich źródłem jest 
szariat [ . . . ] to boskie źródło jest gwa
rantem praw człowieka, ponieważ je 
uświęca i czyni je obowiązkowym"41. 

40 Por. Ibidem, s. 4-8; idem, Fbszanowa-\ 
nie praw czlowieka częścią integralną każ-

dej kultury (Przemówienie do uczestników 

I Światowego Kongresu Duszpasterstwa Praw 

Człowieka, 4 VII), w: J.:Osservatore Romano" 

(wersja polska) 19 (1998) nr 12, s. 28-29. 

41 Cytat za: A Mrozek-Dumanowska, op. cit., 

s. 30-31. 
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Wypowiedź ta. która bez wątpienia 
została odebrana na Zachodzie jako 
swoista apologia islamu. w świetle 
konwencji ONZ-owskich wypaczająca 
nawet sens praw człowieka. posiada 
jeden niezwykle pozytywny element. 
Saud al-Faisal odwołał się do „uni
wersalności" praw człowieka. Zatem 
dotychczas rozwijana przez wielu mu
zułmanów teza. że prawa jednostki 
zależą od regionalnego i narodowe
go kontekstu oraz okoliczności histo
rycznych. została podważona przez 
samych wyznawców islamu. Pozostaje 
teraz żmudna praca nad ustalaniem 
ich zakresu. W moim przekonaniu 
strona chrześcijańska. podejmując 
dialog z muzułmanami na temat uzna
nia uniwersalnych praw człowieka wy
nikających z godności ludzkiej, musi 
zdawać sobie sprawę, że te dobre 
chęci będą odbierane przez część 
muzułmanów jako nowy imperializm 
kulturowy. Dlatego należy przede 
wszystkim odwoływać się nie tyle do 
schematów zachodnich demokracji, 
ale do ponadkulturowych i ponadcza
sowych wartości. jakimi są m.in. zasa
dy wzajemności i sprawiedliwości .  Są 
one uniwersalne. np. zasada „nie czyń 
drugiemu. co tobie niemiłe" znajduje 
swój wyraz we wszystkich kulturach 
świata. Odwołując się do sprawie
dliwości i wzajemności. można m.in. 
uzasadniać. że skoro muzułmanie 
posiadają pełną wolność w świecie 
zachodnim. to słusznie oczekuje się 
jej dla chrześcijan w krajach muzuł
mańskich. 

Rzecz jasna. że prawa człowie
ka. które zawierają deklaracje ONZ. 
są wynikiem długiego rozwoju myśli 
zachodniej z istotnym wpływem my-

śli chrześcijańskiej . Niebezpiecznym 
uogólnieniem jednak byłoby przyjęcie 
tezy. iż są one wyłącznie dziedzictwem 
europejskim i amerykańskim. W tym 
miejscu należy podkreślić. że poszuki
wania uniwersalności praw człowieka 
na gruncie prawa i historii kultury42, 
jakkolwiek niezwykle ważne, nie wy
czerpują zakresu tej rzeczywistości. 
Niezwykle ważne jest odwoływanie się 
do wymiaru religijnego. 

Okazuje się. że normy praw czło
wieka nie są rzeczywistością stojącą 
w sprzeczności z najgłębszym, cało
ściowym przesłaniem Ksiąg świętych. 
takich jak Biblia czy Koran. Ich teolo
giczna ocena i opracowanie po stronie 
chrześcijańskiej przyniosło ich akcep
tację. Obecnie oczekujemy, aby nor
my praw człowieka znalazły również 
teologiczne opracowanie i przełożenie 
na praktykę w kontekście sprawiedli
wości i wzajemności po stronie muzuł
mańskiej . W samym Koranie znajdują 
się podstawy do akceptacji konwencji 
ONZ. Podstawą do formułowania pra
wa o wolności religijnej - zdaniem ot
wartych na zmiany muzułmanów - są 
słowa z sury II. 256: „Nie ma przymu-

42 Z nowszych publikacji na ten temat 
zob . : ) . Berling (ed . ) . Human rights in a plu

ralis/ world: Individuals and collectivities. 

London 1990; M .  Galenkamp, Individual

ism versus collectivism: The concept of 

collective rights. Rotterdam i993; Abdullah 

An-Na' im. Human rights and the challenge 

of relevance: The case of collective rights. 

w: M. Castermans-Holleman. F van Hoof & 
). Smith (ed . ) . The role of the nation-state in 

the 2!'1 century: human rights. intemational 

organisation and foreign policy, Boston

London 1998, s.  3-16. 
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su w religii ! "  i sury XVIII. 29: „Przeto 
kto chce. niech wierzy. a kto nie chce, 
niech nie wierzy" .  Również w surze X. 
99 znajduje się pytanie: „Czy ty po
trafisz zmusić ludzi do tego, żeby stali 
się wierzącymi?" . Zatem islam posia
da w sobie rzeczywiste przesłanki do 
budowania demokracji .  Dlatego wy
pracowywanie koncepcji o cechach 
uniwersalistycznych na temat godno
ści osoby i stosunku religii do państwa 
z uwzględnieniem prawa wolności każ
dego człowieka nie należy bynajmniej 
do sfery utopii43. Rzecz jasna oczekuje 
się dialogu w prawdzie. Zostawiając 
na boku przesadnie ugrzecznione wy
powiedzi pod adresem islamu ze stro
ny niektórych dialogistów, jak również 
przejaskrawione negatywne opinie na 
temat świata muzułmańskiego. należy 
nieustannie podejmować starania o re
alistyczną ocenę sytuacji .  

Islam nie jest monolitem. Patrząc 
na współczesny świat islamu. widzi 
się wyraźnie. że zwolennicy funda
mentalizmu i otwarci na reformy mu
zułmanie walczą o trwałą wykładnię 
islamu. Jednak o ile w pierwszej po
łowie XX wieku przewagę zyskała 
opcja nastawiona na postęp, zmiany 
i nowoczesność, wzorując się na ra
cjonalnych kierunkach z IX i X wieku, 
o tyle w ostatnich dziesięcioleciach 
dominują nurty związane z fundamen
talizmem zmierzające do zachowania 
instytucjonalnych i społecznych zasad 
wykształconych w pierwszych wiekach 

43 Por. K . Kościelniak. Relacja państwo
-religia w ujęciu islamu i katolicyzmu. Stu
dium historyczno-porównawcze na temat 

sekularyzacji, w: „Analecta Cracoviensia" 34 

(2002),  s. 329-352. szczególnie s. 347-350.  

islamu. Moderniści. zachowując rdzeń 
religijnego objawienia Koranu. próbu
ją zinterpretować islam tak. by odna
lazł się w realiach XXI wieku. 

Obecnie jednak nie brak po stronie 
muzułmańskiej autorów pragnących 
dostosować tradycyjne wartości isla
mu do realiów współczesnego świata. 
Z wielką odwagą i determinacją pod
jął się tego Mahmud Muhammad Taha 
(1909-1985), muzułmanin z Sudanu. 
stracony w Chartumie w 1985 roku 
za bluźnierstwo i apostazję_ Autor ten 
rozróżniał pomiędzy ponadczasową. 
religijną treścią przesłania Mahome
ta z Mekki a kontekstem politycznym 
i społecznym epoki. który wyrażał się 
w medyńskim okresie życia Proroka_ 
Takie podejście pozwalało mu na zre
interpretowanie islamu i zmianę ludz
kich tradycji44. 

Z kolei Fuad Zakarij ja  stwierdza 
np. że po okresie rozkwitu (VIl -XII 
w. ) w dziejach islamu powstała luka 
cywilizacyjna.  Gdy w XIX i XX wieku 
w świecie islamu doszło do pewne
go ożywienia, autorytety muzułmań
skie przystąpiły do dzieła odnowy 
za pomocą średniowiecznych me
tod. nie zdając sobie do końca spra
wy, jak wielki rozwój dokonał się na 
świecie. Fuad Zakarij ja, podobnie 
zresztą jak Hasan Hanafi. postuluje, 
aby muzułmanie. wykorzystując do
świadczenia mieszkańców Zacho
du, potrafili obiektywnie spojrzeć na 
przeszłość, aby przezwyciężyć inte
lektualną stagnację. 

44 Por. Mohamed A. Mahmoud. Quest for 

divinity. A critical examination of the thought 

of Mahmud Muhammad Taha. Syracuse 

2006. 



72  KS . P RO F . KRZY S Z T O F  KO Ś C I E L N I A K  

Inny współczesny myśliciel egip
ski. Muhammad Sa'id al-Ashmawi. 
stwierdza. że islam wcale nie jest ze 
swej natury religią totalną. Zdaniem 
tego autora Bóg jest twórcą islamu. 
a ludzie dokonali jego nadmierne
go upolitycznienia. Nadużycia po
lityczne władców uprawomocniane 
przez fatwy sprawiły - według Al
-Ashmawiego - że muzułmanie stop
niowo zaczęli wycofywać się z życia 
publicznego, skupiając się raczej na 
życiu rodzinnym. W wyniku tego na
stąpił zanik zainteresowania polityką. 
osłabł duch inicjatywy. wzmocniły 
się tendencje do egoizmu. korupcji. 
pochlebstw i oportunizmu. Na skutek 
tego, stwierdza autor. pojawiła się 
dwoista natura muzułmanów. róż
nica między tym. co się mówi. a co 
się robi. między pozorami a rzeczy
wistością. czy też pomiędzy własnym 
przekonaniem a opinią wydawaną na 
zewnątrz. Al-Ashmawi jest przekona
ny. że człowiek stanowi wartość samo
istną i należy mu się pierwszoplano
we miejsce. Prawdziwy muzułmanin 
nie może czynić krzywdy drugiemu 
i jest zobowiązany do działania na 
rzecz bliźnich45. Na podstawie tych 
wybranych przykładów można za
uważyć elementy sekularyzacji. które 

45 Por. J. Wronecka. Rodzime elementy de

mokracji w świetle źródeł arabskich. Kryzys 

czy odnowa współczesnej myśli arabsko

-muzułmańskiej?. w: A. Mrozek-Dumanow

ska (red.) .  Islam a demokracja. Warszawa 

1999. 50-6!; Fuad Zakariya. Sakularisierung 

- eine historische Notwendigkeit. w: M. 

Ludem (Hg.) .  Der Islam im Aufbruch ? Per
spektiven der arabischen Welt. Munchen
-Zurich 1992. s. 228-245 

próbują się przebić we współczes
nym islamie46. 

Muzułmańscy moderniści i zachodni 
zwolennicy uniwersalnych praw czło
wieka w dyskusji ze światem islamu 
mają do przezwyciężenia zawężoną 
koncepcję muzułmańskiej antropolo
gii. Chodzi tutaj o obraz relacji zacho
dzących pomiędzy Bogiem a człowie
kiem. który w islamie przybiera postać 
bezwzględnej teokracji. Większość 
muzułmanów dopatruje się woli Boga 
we wszystkich zjawiskach. co prowa
dzi do predestynacji boskiej i odrzu
cenia niezawisłości człowieka. 

Przeciwieństwem predestynacji jest 
sekularyzacja. Sekularyzacja. której to
warzyszy desakralizacja. oznacza wy
pieranie pewnych wartości sakralnych 
(sacrum) na rzecz wartości świeckich 
(profanum). ale to nie oznacza zmniej-

46 Zob. szerzej na ten temat: R. Wielandt. 

Zeitgenóssische ógyptische Stimmen zur 

Sakularisierungsproblematik. w: „Die Welt 

des Islams" 22 (1982) s. 117-133; M. Jamee

lah. Islam and modem man. The pros

pects for an Islamie renaissance. The call 

of Islam to modern man. Lahore 1976, s. 
1-18; S.M.  Atlas. Islam. secularism and the 

philosophy of the future. London 1985; H. 

Algar. Islam and the intellectual challen

ge of modem civilization . w: A. Gauhar 

(ed . ) .  The challenge of Islam . London 

1978. s.  284-296; T. Asad. Formations of 

the secular: Christianity. Islam. modemity. 

Stanford 2003; J. Casanova. Civil society 

and religion: Retrospective reflections on 

Catholicism and prospective reflections on 

Islam . w: .  „Social Research" 68/ 4 (2001). 
S. 1041-1080. 
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szama się uświęcającego działania 
Boga. które obejmuje zarówno sacrum. 
jak i profanum. Sobór Watykański II 
w konstytucji Gaudium et spes przyznał 
słuszną autonomię sprawom doczesnym. 
Kościół zdecydowanie odróżnia sekula
ryzację od sekularyzmu. O ile sekulary
zacja - wyrażająca się w najprzeróżniej
szych formach47 - może być zjawiskiem 
neutralnym, o tyle sekularyzm jako wal
ka z religią jest skrajną formą sekulary
zacji. jej „zepsutym owocem". W myśli 
muzułmańskiej takowe rozróżnienia po
jawiają się stosunkowo rzadko i dlatego 
dla większości teologów muzułmańskich 
laicyzacja jest ruchem antyreligijnym. 

W dialogu chrześcijańsko-muzuł
mańskim jedynie podkreślanie istnie
nia po obu stronach wspólnych war
tości czy odmienianie przez przypadki 
słowa „dialog" - co z wielką wprawą 
czynią niektórzy autorzy - nie rozwią
zuje nabrzmiałych problemów zwią
zanych z przestrzeganiem praw czło
wieka. Sama jednomyślność po obu 
stronach co do pewnych wartości nie 
spowoduje zwiększenie przestrzega
nia praw człowieka. 

Przy okazji ataku na wypowiedź pa
pieża Benedykta XVI z 12 września 2006 
roku ujawniła się też prawda. jak mało 
owocny okazał się dotychczasowy dia
log z islamem. Coraz większe otwarcie 
Kościoła nie przekłada się na sytuacje 
w świecie islamu. Odkryły się też kru
che podstawy dialogu, który zapomina 

47 Por. R. Potz. Die Religionsfreiheit in 

Staaten mit westlich-christlicher Tradition. 

w: J. Schwartlander (Hg. ). Freiheit der Reli

gion. Christentum und Islam unter dem An

spruch der Menschenrechte. Mainz i993, 

s.  ng-134. 

o prawdzie i wzajemności. Zasygnalizo
wał to świemie Magdi Allan, muzułmanin 
z Egiptu. politolog i znawca religii. Ko
mentując wykład papieski z Ratyzbony, 
powiedział: „Niepokojący i zatrważają
cy jest widok muzułmanów tworzących 
międzynarodowy. zjednoczony front. by 
atakować papieża i domagać się jego 
publicznych przeprosin. [. .. ] Dlaczegóż 
to muzułmanie, zwłaszcza ci. których 
uważamy za umiarkowanych, nie po
wstają z tą samą siłą przeciwko prawdzi
wym profanatorom islamu: terrorystom 
islamskim?"48. Cała skomplikowana sytu-

48 Niektórzy wyznawcy islamu poczuli 

się dotknięci przemówieniem papieskim 

z Ratyzbony. Jednak ich oburzenie na sło

wa Benedykta XVI zostało w znacznej czę

ści wywołane sztucznie akcjami polityków. 

dziennikarzy, interpretacjami z „drugiej 

ręki". które pojawiły się wraz z nieprzychyl

nymi. uproszczonymi komentarzami. Rzadko 

przytaczano cały tekst przemówienia, zada.

walając się fragmentem. Niewielu komenta

torów muzułmańskich zdobyło się na to, by 

odkryć filozoficzno-teologiczne przesłanie 

papieskiego przemówienia. Benedykt XVI 
zacytował wypowiedź XIV-wiecznego ce

sarza bizantyński.ego Manuela II Paleologa 
z jego dyskusji z pewnym uczonym Persem. 

Manuel Paleolog twierdził. że wiara chrześ

cijańska jest racjonalna - a rozumność jest 

istotą Boga. natomiast idea islamskiego 

dżihadu. nawracania silą. wydała mu się 

nieracjonalna - a więc przeciwna Bogu. 

Wszystko to miało miejsce w kontekście zdo

bycia Konstantynopola. Wielu muzułmań
skich przywódców politycznych i religijnych 

zaprotestowało. uznając słowa papieża za 

obraźliwie fałszywą charakterystykę islamu. 

Tymczasem Benedykt XVI nie zamierzał by

najmniej nikogo atakować. lecz postawił nie-
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acja przełomu wieków mobilizuje nas. 
chrześcijan, aby na nowo podjąć trud 
spotkania z muzułmanami. Wydaje się po 
latach doświadczeń. że Kościół zaczyna 
wycofywać się nie z dialogu. który jest 
trwałą i niepodważalną wartością. lecz 
z pewnego sposobu uprawiania dialogu. 
za którym niewiele stoi. Zaczyna się mniej 
podkreślać drugorzędne fakty. np. że pa
pież przehoczył próg meczetu. C'Z'f de
lektować jakimś ugrzecznionym spotka
niem. Przesuwa się zdecydowanie punkt 
ciężkości na dialog życia z niepodważal
nym postulatem zachowania wzajemno
ści. Niewątpliwie taki dialog w prawdzie 
więcej kosztuje. Jednak prowadzony 
w atmosferze głębokiego szacunku. lecz 
bez unikania najtrudniejszych spraw. sta
je się mniej spektakularny. przemienia się 
w mozolnie osiągany cel. niosąc nadzie
ję na realne zmiany. 

W kontekście naruszania przez część 
muzułmanów godności i praw człowieka 
coraz częściej postuluje się. by w miej
sce abstrakcyjnych debat przedmiotem 
dialogu stawały się konkretne sytuacje 
i problemy w ich danym kontekście re
ligijnym. kulturowym. społecznym i po
litycznym. Tym bardziej że ostatnio tzw. 
Wiosna Arabska ukazała w dużej mierze 
tryumf radykalnych nurtów islamu. które 
niewiele mają wspólnego z prawdziwym 
dialogiem i zasadą pełnej tolerancji. 
Dla chrześcijan orientalnych przemiany 
te stały się katastrofalną „zimą arabską" 
stulecia. W kontekście licznych masakr 

zwykle trudne. ale fundamentalne dla każdej 

religii pytanie: „czy przekonanie. że działa

nie wbrew rozumowi pozostaje w sprzecz

ności z naturą Boga. jest tylko myślą grecką. 

czy też ma wartość zawsze ze względu na 

nią samą?". 

chrześcijan w Egipcie i Syrii dokonywa
nych na tle religijnym widać. jak wiele 
jest do zrobienia nie w teorii. ale na 
płaszczyźnie codziennego życia. Wielka 
liczba dramatycznych przypadków ob
nażyła też z mocą naiwność i brak rea
lizmu części ludzi Kościoła katolickiego 
w Europie prowadzących dialog mu
zułmańsko-chrześcijański. Tymczasem 
w miejsce niejednolaotnie nadinterpre
towanej teologii warto wziąć pod uwagę 
realizm z raportów międzynarodowych 
organizacji monitorujących stan mniej
szości religijnych. Np. Komisja Stanów 
Zjednoczonych ds. Międzynarodowej 
Wolności Religijnej stwierdziła niedaw
no. że ucieczka chrześcijan z Bliskiego 
Wschodu jest precedensowa i nasila się 
z roku na rok. a „chrześcijanie mogą 
zniknąć całkowicie z Iraku. Afganistanu 
i Egiptu". Oderwanie dialogu chrześ
cijańsko-muzułmańskiego od kondycji 
chrześcijan na ziemiach islamu czyniło
by dialog muzułmańsko-katolicki kary
katuralnym. 

Dlatego nieodzowną rzeczą wydaje 
się tworzenie struktur dialogu z takimi si
łami danego społeczeństwa muzułmań
skiego. które same walczą o poprawę sta
nu przestrzegania praw człowieka w ich 
własnym środowisku. W końcu żadnego 
społeczeństwa w mozaice świata islamu 
nie można zreformować z zewnątrz po
przez apele i przesyłanie instrukcji. Za
sadniczy wysiłek w tym względzie leży na 
barkach danej społeczności muzułmań
skiej. Jedyną nadzieją dialogu chrześ
cijańsko-muzułmańskiego jest szczere 
przyjęcie przez WS'Z'fstkich muzułmanów 
zasady wzajemności i sprawiedliwości 
w kontaktach międzyludzkich. Przy jej 
braku - dialog nawet najbardziej rozre
klamowany staje się „sztuką dla sztuki". 
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l!L\VENllł. ET l„ES l11łftlłl„EMES 
J)(T J)lt\l"ftł;(TE 
ENTRE. l"ES ClłR.ETIENS 
ET l"ES MłTSłTl"ML\NS 
Des discussions theologiques a la pratique 
R E S U M E  

UJOURD' HUI l'Eglise est 
en train de changer son 
attitude a r egard de l'Is
lam. Le Concile Vatican 
II a proclame que les 

' musulmans, eux aussi. 
sont inclus dans le projet divin du salut 
et le pape Paul VI a nomme l'Islam «la 
religion empreinte de toutes valeurs 
morales et spirituelles». On a souligne 
que les musulmans comme les chre
tiens proclament la foi en un seul Dieu. 
agissent pour la paix, reconnaissent 
le role primordial de la lamille et de 
la priere. Le pape Jean-Paul II a aussi 
rappele les differences fondamen
tales entre !'islam et le christianisme. 
Le Dieu du Coran, c' est un Dieu hors 
du monde. un Dieu enferme dans sa 
Majeste. Dans !' islam il n'y a pas de 
place a la croix ni a la resurrection. 
Bien que Jesus soi! mentionnee dans 
le Coran. il n'est qu'un des prophetes 
qui preparent la venue finale de Maho
met. Pour les chretiens. Jesus est Dieu 
et homme a la fois. plenitude de la 

revelation divine. c'est pourquoi !' idee 
de Mahomet selon laquelle Jesus n'est 
qu'un homme frappe en plein cceur 
de la theologie chretienne en ebran
lant ses fondements. Tout au debut. 
l'Islam etait considere par !es chretiens 
comme une secie venue du milieu 
judeo-chretien. mais ensuite les chre
tiens se son! apen;us que la religion de 
Mahomet est un concurrent qui lance 
un defi a l'Eglise. Pourtant la necessite 
du dialogue se justifie par quelques 
raisons pratiques qui en meme temps 
ouvrent !es perspectives pour l'ave
nir commun. I.:Eglise souligne que le 
dialogue n' est pas un but en soi. mais 
qu'il doit surtout viser la verite. Grace 
au dialogue il faut renforcer le prin
cipe de reciprocite et permettre que 
les diversites doctrinales ne nuisent 
pas aux efforts des fideles de deux reli
gions visant a realiser ensemble le bien 
commun. Dans la culture occidentale 
la dignite de l'homme s' exprime dans 
!es valeurs telles que le droit a la vie. 
a la liberte et a la securite de sa per-
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sonne. Les conventions de l'ONU et 
surtout la Declaration universelle des 
droits de J'Homme sont des expres
sions des droits de chaque entre hu
main. l.:Eglise catholique a bien ratifie 
ces documents. ce que les papes ant 
souvent souligne. surtout les papes de 
l'epoque postconciliaire. La dignite 
de l'homme comme chaque catego
rie generale demande une specifica
tion qui se trouve dans la Declaration 
universelle des droits de J 'Homme.  
En  parlant de  la  dignite de l'homme 
les musulmans la separent netlement 
de droits de l'homme: au cours de la 
Conference mondiale des droits de 
l'homme a Vienne en juin i993. ils ant 
proteste contre le caractere univer
sel des droits de l'homme. Selon eux. 
la Declaration universelle des droits 
de J'Homme n'est qu'un produit de la 
culture europeenne et !es autres na
tions ne sont pas obligees de la respec
ter. En consequence. si les droits de la 
personne dependaient du contexte 
regional. national ainsi que des cir
constances historiques. culturelles et 
religieuses. r accusation d' un pays par 
r autre de ne pas respecter les droits 
de l'homme pourrait etre consideree 
comme l'atleinte a sa souverainete. 
Dans la lai internationale. la liberte 
de choisir et de pratiquer une religion 
donnee est consideree comme I' ex
pression. la plus elevee, de la dignite 
humaine. l.:Eglise catholique pense de 
la meme fac;;on. Dans la pensee mu
sulmane la liberte est etroitement liee 
a la conception islamique de l'homme. 
l.:homme participe clone a la liberte de 
Dieu lui-meme. La liberte individuelle 
consiste a la soumission a la volonte de 
Dieu. ainsi en islam l'homme n' est libre 

qu' en Dieu. Chacun qui croit en Dieu. 
meme s'il n' est pas musulman. possecie 
la liberte de se diriger selon son code 
religieux, si cela n' est pas contraire 
a !'islam. Le conflit des idees procla
mees par !es conventions de l'ONU 
et le magistere de l'Eglise catholique 
avec la conception islam1que de la 
dignite de l'homme se manifeste dans 
le contexte de l'application de la lai 
musulmane. Le caractere specifique 
des pays musulmans consiste a exercer 
la charia et accorder un statut different 
aux musulmans et non-musulmans en 
restant sur les positions religieuses, ce 
qui est contraire aux droits universaux 
de l'homme. Cetle confrontation entre 
deux differentes conceptions de la di
gnite humaine et des droits de l'homme 
dans le made occidental et les pays 
musulmans cree des problemes dans 
la sphere du culte. Dans certains pays 
musulmans. les chretiens ne peuvent 
pas celebrer leur culte publiquement. 
dans d' autres il est limite ou subit des 
restrictions. l.:islam cree un systeme qui 
entre dans tous les spheres de la vie. 
Tous les habitants du pays musulman. 
y compris !es chretiens. a ou contre 
leur gre. doivent participer a la vie de 
la societe islamique. Pour la plupart 
des penseurs la charia est synonyme 
de la re ligi on, c' est pourquoi chaque 
essai de reformer cetle lai est compris 
par eux comme l'atlentat a !'islam. Sur 
le premier plan !'islam pose la souve
rainete de Dieu tandis que les demo
craties occidentales la souverainete de 
l'homme. Apres l'expose du ministre 
des affaires etrangeres de !'Arabie 
Saoudite au cours de la Conference 
mondiale des droits de l'homme or
ganisee par ONU a Vienne le i7 juin 



i993. la. these selon la.quelle !es droits 
de la. personne dependent du contexte 
regiona.l et nationa.l a.insi que des cir
consta.nces historiques a. ete eca.rtee 
par !es musulma.ns eux-memes. il reste 
pourta.nt de definir minutieusement 
!es contextes. En entra.nt dans le dia
logue a.vec !es musulma.ns, la. partie 
chretienne doit etre consciente que la. 
bonne volonte sera. comprise de I' a.utre 
cote comme un nouvel imperia.lisme 
culturel. C' est pourquoi il fa.ut d' a.bord 
se referer non pas a.ux modeles de 
la. democra.tie occidentale. ma.is a.ux 
va.leurs tra.nsculturelles et tra.nstem
porelles qui sont !es principes de 
la. reciprocite et de la justice. En s'y 
refera.nt il est possible de justifier que 
si !es musulma.ns beneficiaient plei
nement de la. liberte dans le monde 
occidental. il sera.it juste d'a.ssurer la. 
meme liberte a.ux chretiens dans !es 
pa.ys musulma.ns. Dans la. discussion 
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a.vec le monde de l'Isla.m. !es musul
ma.ns modernes et !es pa.rtisans des 
droits universa.ux de l'homme doivent 
surmonter la. conception trop reduite 
de l'a.nthropologie musulma.ne. Les 
liens entre l'homme et Dieu en islam 
prennent le ca.ra.ctere d\me theocra.tie 
tyra.nnique. Munie d'une experience 
des a.nnees de dialogue. l'Eglise ca.tho
lique change a.ujourd'hui le discours et 
met le point centra.I sur le dialogue de 
la. vie avec le postulat incontouma.ble 
de mettre en pra.tique le principe de 
reciprocite. Bien que ce dialogue de
ma.nde bea.ucoup plus d' effort, rea.lise 
dans I' a.mbia.nce de respect mutuel sa.ns 
ba.sculer !es sujets difficiles. il a.tteindra. 
pa.isiblement son but. a.pporta.nt I' espoir 
des reels cha.ngements possibles. Il est 
a.ussi necessa.ire de mener le dialogue 
a.vec ces forces de la societe musulmane 
qui se ba.ttent pour le respect des droits 
de l'homme dans leur propre milieu. 
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