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STATUS OBYWATELA CZY MNIEJSZOŚCI? 
SYTUACJA I TOŻSAMOŚĆ KOPTÓW 

NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

Przetaczające się od kilku lat niepokoje i rewolucje w świecie arabskim, które 
określa się mianem Arabskiej Wiosny, przyniosły dogłębne zmiany w mentalności 
ludności arabskiej całego regionu. Jednym z efektów tych przemian jest intensywny 
wzrost siły i roli politycznej politycznego islamu w Egipcie (podobnie zresztą jak 
w całym regionie) powiązanego ze skrajnymi ruchami muzułmańskimi1. 

25 stycznia 2011 w Egipcie rozpoczęły się protesty przeciw władzy zainspiro-
wane wcześniejszymi wydarzeniami w Tunezji. W pierwszej fazie Arabskiej Wiosny 
wielu Koptów wspierało działalność ugrupowań pro-demokratycznych i obywatel-
skich. Istniały wtedy przesłanki, iż jest to rewolucyjny, oddolny ruch, który przypie-
czętuje demokratyczne zmiany ustrojowe i społeczno-polityczne2. Koptowie liczyli 
na poprawę kondycji społeczności chrześcijańskiej w Egipcie i zaprzestanie akcji 
anty-koptyjskich, które w ostatnich dziesięcioleciach boleśnie dotykały tę mniejszość 

1 Por.: Kh. Anani, M. Maszlee, Pious Way to Politics: The Rise of Political Salafi sm in Post-
Mubarak Egypt, [on:] “Digest of Middle East Politics” 22, nr 1 (2013), p. 57–73; T. Asad, Fear and the 
Ruptured State: Refl ections on Egypt after Mubarak, [on:] “Social Research” 79, nr 2 (2012), p. 271–300; 
F. Ajami, The Arab Spring at One: A Year of Living Dangerously, [on:] “Foreign Affairs” 91, nr 2 (2012), 
p. 56–65; H. Albrecht, D. Bishara, Back on Horseback: The Military and Political Transformation in 
Egypt, [on:] “Middle East Law and Governance” 3 (2011), p. 13–23; A. Amanat, The Spring of Hope 
and Winter of Despair, [on:] “International Journal of Middle East Studies” 44, nr 1 (2012), p. 147–149.

2 Por. N. Bernard-Maugiron, Egypt’s Path to Transition: Democratic Challenges in the Constitu-
tion Reform Process, [on:] “Middle East Law and Governance” 3 (2011), p. 43–59.

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
PRACE KOMISJI KULTURY SŁOWIAN PAU

TOM X



i w pewnej mierze były tolerowane przez poprzednie rządy3. Wkrótce okazało się 
jednak, że rewolucja egipska – podobnie jak inne w regionie – nie była powstaniem 
w imię wolności, demokracji i praw człowieka, lecz przewrotem politycznego isla-
mu. Władzę przejęli radykalni muzułmanie skupieni w obozach Braci Muzułmanów 
oraz salafi tów4. Partie i ugrupowania dążące do budowy obywatelskiego państwa 
w oparciu o rozdział religii od państwa okazały się zbyt słabe i niezorganizowane, 
a ich zasięg oddziaływania ograniczał się w zasadzie do dużych ośrodków miejskich5. 
Egipska prowincja pozostała w znacznej mierze w strefi e wpływów radykalnych 
ugrupowań muzułmańskich, co wyraźnie pokazały wybory z lat 2011/2012.

Niespotykane dotąd na taką skalę uaktywnienie się skrajnych ugrupowań muzuł-
mańskich, ich legitymizacja i uprawomocnienie polityczne stworzyły niekorzystny kli-
mat wokół mniejszości chrześcijańskiej w Egipcie. Muzułmańscy radykałowie stopnio-
wo, ale systematycznie wytyczyli zakres swych żądań i postulatów, odnoszących się do 
warunków i zasad życia Koptów. W sferze publicznej zaczęli ograniczać prawa Koptów 
poprzez presję na rzecz przestrzegania w sferze publicznej norm radykalnego szariatu6. 

W konsekwencji Koptowie przyjęli ambiwalentną postawę wobec wydarzeń po-
litycznych w Egipcie, tym bardziej, że od wybuchu Arabskiej Wiosny stali się celem 
szczególnie częstych ataków i zamachów ze strony muzułmańskiej. W rzeczywistości 
kondycja egipskich chrześcijan charakteryzowała się tym rozdarciem od wielu dzie-
sięcioleci. Niniejsze studium właśnie w  tych kontekstach analizuje współczesną toż-
samość koptyjską. 

Status mniejszości czy obywatela?

 Przez całe stulecia Koptowie posiadali niższy status społeczny od muzułma-
nów, co wiązało się z wdrażaniem w życie tzw. Karty Umara oraz podatkami dżizja 
i haracz. Problem równouprawnienia Koptów ujawnił się z całą mocą po I Wojnie 
Światowej. Paradoksalnie polityka brytyjska w Egipcie zmarginalizowała wpływy 
Koptów7. W 1919 r. egipski ruch patriotyczny rozpoczął pertraktacje z Brytyjczy-

3 Por.: M. Guirguis, The Copts and the Egyptian revolution, “Social Research” 79, nr 2 (2012), 
p. 511–532; P. Sedra, Reconstituting the Coptic Community Amidst Revolution, “Middle East Report” 
265 (2012).

4 Por. N. Brown, Egypt’s Failed Transition, “Journal of Democracy” 24, nr 4 (2013), p. 45–58.
5 Por.: S.A. Arjomand, The Islam and Democracy Debate after 2011, “Constellations” 20, nr 2 

(2013), p. 297–311; E. Kienle, Egypt without Mubarak, Tunisia after Bin Ali: Theory, History and the 
Arab Spring, “Economy and Society” 41 nr 4 (2012), p. 532–557. 

6 Por. M. Tadros, Sectarianism and Its Discontents in Post-Mubarak Egypt, “Middle East Report” 
259 (2011) p. 26–31. 

7 Treści przedstawione poniżej zostały opublikowane w: K. Kościelniak, Przemiany tożsamości 
koptyjskiej, w: K. Kościelniak ed., Państwo, wspólnota i religia. Wybrane zagadnienia procesów moder-
nizacji na Bliskim Wschodzie, Kraków 2010. 
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kami, które doprowadziły do ogłoszenia niepodległości 28 lutego 1922 r. Zupełnie 
niespodziewanie w kontekście dyskusji nad złącznikiem do Deklaracji Niepodległo-
ści pojawiły się kontrowersje wokół defi nicji mniejszości religijno-etnicznych, do 
których zaliczono Koptów. Koptowie nie akceptowali statusu podobnego do pozycji 
cudzoziemców, słusznie argumentując, iż są od wieków synami egipskiej ziemi, na 
długo przed podbojami arabskimi. Z kolei muzułmanie egipscy wyrażali sprzeciw 
wobec sankcjonowania możliwości, by mocarstwa zachodnie, głównie Anglia, mo-
gły mieszać się w sprawy wewnętrzne Egiptu pod pretekstem ochrony mniejszo-
ści. Wobec wynikłego sporu, Egipska partia Wafd uznała, że wszyscy mieszkańcy 
kraju nad Nilem są w pierwszej kolejności obywatelami państwa, a dopiero później 
muzułmanami lub chrześcijanami8. W ten sposób dążono do tego, by Egipt uniknął 
konfesjonalizmu, który stał się zasadą w Libanie. W atmosferze pierwszych lat nie-
podległości idea obywatelskości zdobyła popularność, na której nie stracili Koptowie. 
Niejednokrotnie chrześcijanin wygrywał w kampanii wyborczej w okręgu zdomino-
wanym przez muzułmanów. Np. Wis Wasi, Kopt z Górnego Egiptu został wybrany 
deputowanym w dolnym Egipcie a następnie awansował nawet na przewodniczącego 
Izby Deputowanych w 1928 roku9.

Utrwalenie zasady „obywatelskości” w odmiennym kształcie nastąpiło po 1952 
roku za rządów Nasera, kiedy to dominowała idea budowy państwa świeckiego – 
obywatelskiego. Powiązana ściśle z panarabizmem idea naseryzmu, nawoływała do 
tworzenia jedności narodu arabskiego. Jednakże praktyka rozmijała się teorią. Pierw-
szym niepokojącym sygnałem przeczącym ofi cjalnej ideologii o równouprawnieniu 
był fakt, iż Koptowie nie zostali włączeni w struktury administracyjno–państwowe 
nowego establishmentu. Z drugiej strony nie spotkali się oni z otwartymi prześlado-
waniami. Niemniej wszystko wskazuje na to, że przynależność do chrześcijaństwa 
Koptów umiejscowiło ich na marginesie nowych układów społecznych. Chociaż nie 
było otwartych akcji antykoptyjskich, to jednak niektóre powszechnie akceptowane 
reformy, posiadały dyskryminacyjny charakter. Np. walka z analfabetyzmem ozna-
czała dla dzieci koptyjskich przymusową naukę Koranu na pamięć w szkołach pub-
licznych. Z kolei reforma rolna uderzyła w klasę posiadaczy ziemskich i przedsiębior-
ców, którą tworzyli przede wszystkim Koptowie10. 

Najbardziej znamiennym rysem tej epoki była migracja Koptów z regionów, 
w których byli zdecydowaną mniejszością. Osiedlając się w większych miastach, 
głównie w Kairze, Minji i miastach Górnego Egiptu: Asjucie, Beni-Suefi e tworzyli 
nowe, duże skupiska, w których czuli się bezpiecznie. Jednakże jedno pokolenie póź-
niej ośrodki emigracji koptyjskiej stały się również głównymi centrami fundamentali-
stów islamskich, którzy skierowali ostrze swych działań m. in. przeciwko religijnym 

8 Por. M. Kyriakos, Copts and Muslims under British Control, London 1911.
9 Por. B. L., Carter, The Copts in Egyptian politics: 1918–1952, Cairo 1986.

10 Por. A. Pacini, Comunita cristiane nell’islam arabo. La sfi da del futuro, Torino 1996, s. 210–211.
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mniejszościom. Na skutek wzrostu znaczenia fundamentalistów, Koptowie izolowali 
się we własnych dzielnicach lub emigrowali do Europy i Ameryki11.

W następnych dziesięcioleciach sytuacja Koptów skomplikowała się jeszcze bar-
dziej. W okresie rządów Sadata władze podsycały wzajemną niechęć grup religijnych, 
a nawet obarczały Koptów winą za niepowodzenia w polityce wewnętrznej. Róż-
ne dyskryminujące akcje spowodowały, iż w roku 1972 chrześcijańskie wspólnoty 
w Egipcie zwróciły się z memorandum do szefa rządu opisującym dyskryminację, 
której podlegali we własnej ojczyźnie. Rząd i mass media podjęły kampanie anty-
koptyjskie. Sadat polecił nawet uwięzić wszystkich domagających się swych praw 
Koptów, a działania na rzecz równouprawnienia określił jako akcje przeciw jedności 
państwa, które winny być karane z całą surowością. 29 września 1972 miały miejsce 
krwawe rozruchy wymierzone przeciw mniejszości koptyjskiej. Spalono i zdemo-
lowano liczne kościoły, a dziesiątki Koptów zostało ukamienowanych. Kampanie 
przeciw Koptom pojawiały się regularnie aż do śmierci Sadata w 1981 r.12. 

W związku z Arabską Konferencją na temat mniejszości w 1994 r. ponownie 
powróciła dyskusja na temat, czy Koptów należy zaliczyć ich do mniejszości czy 
też nie. Znany publicysta Muhammad Hajkal opublikował dn 22 kwietnia na łamach 
„Al-Ahram” artykuł pt. Egypt´s Copts are no Minority but Part and Parcel of Egypt´s 
Human and Cultural Fabric, w którym twierdził, iż Koptowie nie są mniejszością 
lecz należy ich uważać za obywateli Egiptu. W rezultacie debaty, jaką spowodowała 
ta publikacja, punkt o Koptach został wycofany z porządku obrad, ponieważ uznano, 
że ich statusu nie można porównywać do sytuacji Berberów czy Kurdów. Ostatecznie 
problem ten nie został defi nitywnie rozwiązany13.

Egzystencja w kontekście islamizacji

W ciągu ostatniego stulecia proporcja Koptów do reszty ludności Egiptu zmniej-
szyła się z 8% do 6%14. Wszystko wskazuje na to, że w czasach imperium osmań-
skiego wskaźnik urodzeń w Egipcie był wyższy pośród chrześcijan niż muzułmanów. 
Tendencja ta uległa diametralnej zmianie w dwudziestym wieku z powodu ogranicze-
nia rozwodów w rodzinach muzułmańskich i migracji Koptów. 

Niekorzystnym zmianom demografi cznym towarzyszy nietolerancja spowodo-
wana przede wszystkim wpływami nurtów fundamentalistycznych w społeczeństwie 

11 Por. Y. Courbage, P. Fargues, Christians and Jews under Islam, London 1998, p. 181.
12 Por. Kościoły Koptyjskie w Egipcie, „Magazyn Teologiczny Semper Reformanda”, 31.03.2003 

(źródło URL http://www.magazyn.ekumenizm. pl/content/article/20030331232334745.htm), (dostęp:. 
16.01.2014).

13 Por. A. Ayalon, Egypt´s Coptic Pandora´s Box, [on:] O. Bengio, G. Ben-Dor, Minorities and the 
State in the Arab World, Boulder 1999, p. 63.

14 Por. Y. Courbage, P. Fargues, Christians and Jews under Islam…, dz. cyt., p. 181. 
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egipskim. Prześladowania rozwijały się progresywnie. Według Ibn Khaldoun Center 
w latach pięćdziesiątych XX wieku doszło do 6 przypadków przemocy względem 
Koptów, w latach sześćdziesiątych 2, w latach siedemdziesiątych 49, w latach osiem-
dziesiątcych 111, a w okresie od 1990 do 1993 roku aż 35215. Raporty International 
Religious Freedom Report regularnie rozpoczynają się od stwierdzenia, iż Egipt po-
siada ambiwalentne prawodawstwo sprzyjające dyskryminacji. Z jednej strony gwa-
rantuje on wolność wyznania, z drugiej zaś posiada konstytucyjny zapis o islamie 
jako religii państwowej16. 

Świadomość własnego religijno-kulturowego dziedzictwa, nasilająca się isla-
mizacja i niekorzystne dla chrześcijan zmiany demografi czne inspirują Koptów do 
nieustannego defi niowania swej tożsamości. Próby określenia swej identyfi kacji 
ze strony Koptów wzmacniają nie tylko brutalne ataki. Dyskryminacja bowiem 
nie jest spontaniczna lecz stanowi owoc ideologii. Przemoc generują wpływy Bra-
ci Muzułmanów i salafi tów, którzy w wyniku wyborów na początku XXI wieku 
stali się poważną siłą w parlamencie egipskim. Głoszone przez tych fundamenta-
listów hasło „Islam jest rozwiązaniem” – zdaniem egipskich chrześcijan – utwier-
dza konfesyjny podział społeczeństwa. To z kolei doprowadzi do pogłębiającej się 
marginalizacji Koptów oraz sprowokuje kolejne agresywne akcje przeciwko tej 
mniejszości.

Fundamentalizm Braci Muzułmanów i salafi tów sprawia, iż progresywnie postę-
puje polaryzacja stanowisk i idei. W rzeczywistości fundamentalistyczne grupy posta-
wiły pytanie o źródła tożsamości egipskich muzułmanów. Spowodowało to podział 
społeczny bowiem radykalni muzułmanie zaproponowali odmienne wizje państwa 
od liberalnych wyznawców islamu różnych opcji oraz Koptów. Najwięcej kontro-
wersji budzi propagowana przez radykałów islamskich idea, że ich walka ma na celu 
zbudowanie państwa opartego bezwzględnie na zasadach islamu. W konsekwencji 
Bracia Muzułmanie i salafi ci na długo przed Arabską Wiosną uprawomocnili dżihad. 
„Święta wojna” była propagowana nie tylko w klasycznym jej rozumieniu jako de-
fensywnej obronie terytorium muzułmańskiego, czy defensywnych akcji celem roz-
szerzenia panowania islamu. Dżihad wypowiedziano również egipskiemu rządowi, 
który – w mniemaniu fundamentalistów – zniekształcił prawdziwe oblicze islamu. 
Owa zwalczana „deformacja islamu” ujawnia się m.in. w propagowanej przez Za-
chód demokratyzacji społeczeństwa. Radykalni muzułmanie uważają, że właśnie taka 
demokracja przyznaje Koptom nieuzasadnioną pozycję społeczną. Według klasycz-

15 Por. P. van Dorn–Harder, Copts: Fully Egyptian, but for a Tattoo?, [on:] M. Shatzmiller (ed.), 
Nationalism and Minority Identities in Islamic Societies, Montreal 2005, p. 50. 

16 Por. Egypt – International Religious Freedom Report 2008 Released by the Bureau of Democra-
cy, Human Rights, and Labor, http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108481.htm, (dostęp: 15.01.2013; 
Y. Saleh, Law, the Rule of Law, and Religious Minorities in Egypt, [on:] “Middle East Review of Inter-
national Affairs” 8/4(2004), p. 74–86. 
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nych rozwiązań muzułmańskich, umma w stosunku do chrześcijan winna się kiero-
wać – wspomnianą już – Kartą Umara, która sankcjonuje niższy status wyznawców 
Chrystusa17. W swej ideologii radykalni muzułmanie (Bracia Muzułmanie, salafi ci) 
posługują się pojęciem dżahilijji, które wprowadzili do opisu polityczno-religijnej 
kondycji współczesnego Egiptu. W klasycznych teologicznych dziełach islamskich 
termin dżhilijja oznacza stan niewiedzy i ciemnoty w jakiej tkwiła przez tysiące lat 
ludzkość przed nadejściem islamu. Zdaniem fundamentalistów, taki stan był m. in. 
udziałem współczesnego Egiptu pod rządami Mubaraka. W konsekwencji uznali oni, 
iż ci, którzy popełnili ciężki grzech zdrady islamu (w tym wypadku rząd Mubaraka) 
winni być uznani za niewiernych (kafi run). W tym tonie wypowiadali się Chalid Is-
lambuli i Abd as-Salam Faradż, skazani za zamach na prezydenta Anwara as-Sadata 
w październiku 1981 roku, a także zwolennicy Islamskiej Partii Wyzwolenia (Hizb 
at-Tahrir al-Islami) założonej w 1952 roku przez absolwenta Al-Azharu szajcha Ta-
kiego ad-Dina an-Nabhaniego (1910–1977).

W kontekście ideologii fundamentalistycznych oraz powtarzających się regular-
nie aktów przemocy i nietolerancji Koptowie coraz mocniej podkreślają integralność 
chrześcijaństwa z Egiptem18 i zmuszeni są uciekać się do pomocy międzynarodo-
wych instytucji. Wzmożone wysiłki organizacji chroniących prawa człowieka przy-
niosły pewną poprawę. W ciągu 15 lat Egipt z pierwszej dziesiątki krajów represjo-
nujących chrześcijan znalazł się na końcu drugiej dziesiątki. 

Po Arabskiej Wiośnie nasiliła się dyskryminacja Koptów. Przejawia się ona w re-
presjach rodzin tych Koptów, którzy przyjęli islam. Apostazje są niejednokrotnie 
wymuszone, najczęściej w przypadku młodych dziewczyn porwanych przez muzuł-
mańskiego sąsiada. Koptowie oskarżani są również o praktykowanie prozelityzmu. 
Wydawcy chrześcijańskich książek oraz ich dystrybutorzy bywają zatrzymywani, 
torturowani (wstrząsy elektryczne, bicie) i więzieni. Raz po raz opinia publiczna do-
wiaduje się o morderstwach koptyjskich duchownych przez muzułmańskie bojówki. 
Niejednokrotnie policja nie interweniuje w obronie Koptów zaatakowanych przez 
fanatyków. Zabójcy i przestępcy Koptów nie są nigdy karani z taką samą surowością 
jak zabójcy muzułmanów. Zresztą pragmatyka dyskryminacji przed sądem posiada 
w Egipcie długą tradycję. Obrazuje to głośny przypadek terrorysty Haridiego, który 
w 1992 roku zamordował w Sanabu trzynaścioro chrześcijan, w tym małe dzieci. 
Otrzymał on wyrok niższy od przewidywanego19. Do tego dochodzą problemy ze 

17 Por. O. Carre, Juifs et chrétiens dans la société islamique ideale d’après Sayyid Qutb (m.1966), 
le maître à penser des Frères Musulmans radicaux d’aujourd’hui, [on:] “Revue des Sciences Philoso-
phiques et Théologiques” 68(1984), p. 50–72.

18 Por. Ch. van Nispen, Changes in Relations between Copts and Muslims (1952–1994) in the 
Light of Historical Experience, [on:] N. van Dorn-Harder, K. Voigt (ed.), Between Desert and City: The 
Coptic Orthodox Church Today, Oslo 1997, p. 22–34. 

19 Por. Copts Demand Equality, http://www.copts.net/demands.asp, (dostęp: 15.01.2009).
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zgodą władz na renowację, konserwację czy rozbudowę kościołów. W tej kwestii 
Egipt rządził się do 2005 roku archaicznym, osmańskim prawem. 

Za rządów Mubaraka – które charakteryzowały się korzystniejszym klimatem dla 
egipskiego chrześcijaństwa – Koptowie nie byli bynajmniej proporcjonalnie repre-
zentowani w rządzie w stosunku do swojej liczebności (na 454 deputowanych tylko 
pięciu było Koptami). Dyskryminacja już wtedy wkraczała na uniwersytety, do woj-
ska i urzędów publicznych. Chrześcijanie egipscy nie mieli prawa posiadać własnych 
uczelni, tworzyć partii politycznych, czy posiadać stacji radiowych i telewizyjnych. 
Np. w armii stosowano wtedy 5-procentowy cenzus, którego Koptowie nie mogli 
przekroczyć (w rzeczywistości nie osiągali nawet tego progu). 

Zdaniem Koptów ideologia „islam jest rozwiązaniem” od lat propagowana 
w Egipcie – i która tak mocno znalazła swój wyraz podczas Arabskiej Wiosny – 
potęguje izolacjonizm chrześcijan i muzułmanów. W rezultacie zamiast budować 
wspólną świadomość narodową i stabilne pluralistyczne społeczeństwo egipskie, 
Koptowie już od dawna mają pokusę izolacji, tworzenia swoistego „getta”20. Zdaniem 
niektórych ośrodków koptyjskich pogłębiającą się wzajemną niechęć nie zahamo-
wały działania rządu Mubaraka, które były zbyt powierzchowne. Zazwyczaj jawiły 
się one jako doraźne akcje a nie próby dogłębnej zmiany sposobu myślenia. Np. po 
atakach muzułmanów na Koptów policja wprawdzie brała kościoły pod ochronę ale 
w opinii Koptów władze nie podejmowały dostatecznych kroków, by zapobiegać 
aktom przemocy. W czasie Arabskiej Wiosny uderzający był brak silnego, publicz-
nego napiętnowania terroru względem chrześcijan oraz zbyt pobłażliwa pragmatyka 
wobec muzułmanów winnych za prześladowania i dyskryminację. Takie zachowania 
poszczególnych rządów posiadają zresztą w Egipcie długa tradycję. Tak było choćby 
po rzezi 21 chrześcijan w pierwszych dniach stycznia 2000 roku w miejscowości 
El Kosheh około 500 km na południe od Kairu21. 

Zgoda narodowa jako podwaliny nowej tożsamości egipskiej

Mimo trudności z jakimi borykali się i ciągle zmierzają się egipscy chrześcijanie 
należy podkreślić, iż nawet w niesprzyjających okolicznościach Koptowie posiadali 
ambiwalentną pozycję społeczną w Egipcie. Z jednej strony Koptowie byli i są obiek-
tem prześladowań, z drugiej strony zaś stanowili i nadal w pewnym stopniu tworzą 
intelektualną elitę kraju nad Nilem. 

20 Por. P. Heine, Djihad am Nil: radikale Muslime, Kopten und der Staat, (w:) „Herder Korrespon-
denz“ 47(1993), s. 184–187. 

21 Por. Y. Saleh, Law, the Rule of Law, and Religious Minorities in Egypt, [on:] “Middle East 
Review of International Affairs” 8/4(2004), p. 83; Center for Religious Freedom, Egypt endangered 
Christians, Washington 1999, p. 26–29. 
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W kraju nad Nilem wielokrotnie dochodziło do wybuchów zamieszek o charak-
terze antychrześcijańskim. Niemal każde z nich stawiało na nowo pytanie o miej-
sce i znaczenie Koptów w społeczeństwie egipskim. Po krwawych wydarzeniach 
z El–Kosheh chrześcijanie egipscy rozpoczęli dyskusję na temat dyskryminacji przed 
sądem. Uniewinnienie sprawców spowodowało, iż hierarchia i organizacje koptyj-
skie rozpoczęły kampanię informacyjną i publiczną dyskusję o miejscu chrześcijan 
w Egipcie. W sposób szczególny uwidoczniła się działalność biskupa Wissy z diecezji 
Baljana, który zdecydowanie skrytykował postawę zacierania faktów. Zdaniem tego 
duchownego jeśli uniewinnieni są rzeczywiście niewinni, powstaje problem, gdzie 
należy szukać prawdziwych morderców. W przekonaniu tego hierarchy pozostawianie 
na wolności sprawców zabójstw na Koptach może być postrzegane jako cicha zgoda 
dla mordowania chrześcijan. Do akcji informacyjnej włączyły się zagraniczne ośrodki 
koptyjskie. Np. na wieść o planowanym spotkaniu prezydenta Mubaraka z papieżem, 
The American Coptic Association 7 lutego 2001 wystosowało pismo do Jana Pawła II 
z prośbą, by podczas tej wizyty poruszony został temat respektowania praw człowieka 
w Egipcie22. Ze względu na fakt, iż Koptowie nie stanowili w Egipcie wystarczająco 
mobilnej siły politycznej organizacje koptyjskie na całym świecie przejęły rolę infor-
matora o sytuacji Koptów nagłaśniając każdy z aktów nietolerancji w Egipcie23. 

Z drugiej strony warto podkreślić, że fundamentaliści islamscy byli zwalczani 
przez rząd Mubaraka, szczególnie po zamachu na prezydenta w 1981. Przez całe lata 
sytuację komplikował fakt, iż Bracia Muzułmanie stanowili frakcję w egipskim par-
lamencie. Ponadto, o czym już wspomniano, Koptowie zamieszkują te same regiony, 
w których silne wpływy posiadają fundamentaliści islamscy. Ci ostatni wykorzystują 
dawne antychrześcijańskie prawa i zwyczaje. W środowiskach wiejskich i małych 
miast ciągle pielęgnowane są odwieczne uprzedzenia. Zarówno muzułmanie jak 
i Koptowie oskarżają się wzajemnie o nakłanianie przemocą do zmiany religii. Wśród 
mniejszości koptyjskiej ciągle żywe są opowiadania o ukrzyżowanych chrześcija-
nach, zaś muzułmanie oskarżają Koptów o kolportaż pornografi i i zatruwanie wody. 
Wreszcie należy pamiętać, że nie każdy atak na Koptów jest rezultatem waśni religij-
nych. Południowy Egipt do dziś rządzi się zwyczajowym prawem zemsty rodowej. 
Solidarność klanowa jest niezwykle silna. W wyniku regionalnych „wojen” pomiędzy 
zwaśnionymi rodzinami, co roku ginie wielu ludzi. Bywa, że obydwiema walczącymi 
stronami są muzułmanie. 

Ponadto warto podkreślić, iż Koptowie stanowią nadal elitę Egiptu. Z ich szere-
gów wywodzą się nauczyciele, lekarze, prawnicy, fi lozofowie. Chociaż chrześcijanie 
egipscy bywają szykanowani, posiadając trudności w awansie zawodowym i społecz-

22 Por. The American Coptic Association, Letter to H.H. Pope John Paul II, http://www.amcoptic.
com/open_letter/open_letter_h.h.%20pope%20john%20paulI.htm (dostęp: 16.01.2009). 

23 Por. Minorities at Risk – Assessment for Copts in Egypt, http://www.cidcm.umd.edu/mar/assess-
ment.asp?groupId=65101, (dostęp: 16.01.2009).
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nym z powodu ich pochodzenia, niemal trzy czwarte egipskiej inteligencji stanowią 
Koptowie. W pewnej mierze nadal posiadają wpływ na ekonomię Egiptu24. Bodaj 
najbardziej znanymi na świecie Koptami są Butros Gali, były przewodniczący ONZ 
i profesor Azis al-Atija, redaktor ośmiotomowej Wielkiej Encyklopedii Koptyjskiej. 
Pośród Koptów właściwie nie występuje analfabetyzm25. Dzięki międzynarodowym 
kontaktom i działalności wspólnot koptyjskich na Zachodzie postępuje proces moder-
nizacji technicznej i intelektualnej w środowiskach egipskich chrześcijan26. 

Znaczenie kulturotwórcze i polityczne chrześcijan egipskich doceniali i nadal 
cenią niektórzy myśliciele muzułmańscy. Np. Muhammad Sayyid at-Tantawi egipski 
szejk i imam Al-Azharu, uważał, że Koptowie posiadają identyczne prawa i obowiąz-
ki jak muzułmanie27. W duchu dialogu politycznego i jedności narodowej nieustannie 
wypowiadał się również patriarcha koptyjski Szenuda III. Jego słynne powiedzenie, 
iż „Egipt nie jest ojczyzną, w której mieszkamy, lecz ojczyzną, która mieszka w nas” 
ukazywało przywiązanie Koptów do swej ojczyzny. Zaś jego gorące poparcie dla 
arabskich inicjatyw zmierzających do odzyskania Jerozolimy, zyskiwało mu sym-
patię pośród wielu muzułmanów. Patriarcha używając religijnego autorytetu zakazał 
Koptom podróżowania do Izraela. 19 marca 2006 roku wypowiedział się nawet, że 
następnym razem odwiedzi Jerozolimę tylko wraz z głównym szejkiem Muhamma-
dem Sajjidem at-Tantawim28. 

Wydaje się, że tego rodzaju postawa przełożyła się na pewne gesty życzliwości 
rządzących wobec mniejszości koptyjskiej. W grudniu 2002 roku prezydent Mubarak 
zaskoczył Egipt i cały świat, ustanawiając świętem narodowym dzień 7 stycznia, 
które według kalendarza juliańskiego jest uroczystością Bożego Narodzenia. W samą 
wigilię tego święta (6 stycznia) syn prezydenta wziął udział we mszy świętej składa-
jąc życzenia Koptom na ręce patriarchy Szenudy III. Środowiska koptyjskie oceniły 
te wydarzenia bardzo pozytywnie. Michael Meunier, Prezes Stowarzyszenia Koptów 
USA wydał oświadczenie, w którym wyrażał nadzieję, że wydarzenia te „rozpoczęły 

24 Por. A. Beshai, The place and the present role of the Copts in the Egyptian economy, [on:] 
A. Pacini (ed.), Christian communities in the Arab Middle East: the challenge of the future, Oxford 
1998, p. 191–199. 

25 Por. A. Lebet, Koptowie – tam czas się zatrzymał?, http://www.kuria.gliwice.pl/czytelnia/je-
zuszyje/index. (dostęp: 12.12.2013). 

26 Por. J. Masson Les coptes entre tradition et modernité, w: “Proche-Orient chrétien” 51 (2001), 
p. 121–136. 

27 Por. M. Viorst, In the Shadow of the Prophet, The Struggle for the Soul of Islam, New York 
1998, p. 44. 

28 Por. Pope Shenouda rejects to internationalize Copts issues, http://www.sis.gov.eg/En/Egypt-
Online/Politics/ 000007/0201000000000000006069.htm (dostęp:. 20.01.2009; M. Hannā, O dialogu 
cywilizacji czyli o potrzebie akceptowania innych, wybór i tłum. J. Zdanowski, Warszawa 2004, s. 129; 
R.P. Henderson, The Egyptian Coptic Christians: the confl ict between identity and equality, [on:] “Islam 
and Christian-Muslim Relations” 16(2005) p. 155–166; P.E. Makari, Christianity and Islam in twentieth 
century Egypt : Confl ict and cooperation, [on:] “International Review of Mission” 89(2000), p. 88–98.
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nową erę w historii Egiptu”. Stwerdził, iż „wizyta ta wywarła bardzo pozytywne wra-
żenie na zwykłych Koptach, którzy poczuli się docenieni i zauważeni przez Pierw-
szą Rodzinę jako integralna część kraju”. Wyrażono też oczekiwania dla dalszych 
„potrzebnych i oczekiwanych kroków, gwarantujących Koptom równych możliwości 
podjęcia pracy, właściwą reprezentację w parlamencie, właściwą ochronę prawną, 
właściwy czas w mediach i telewizji, właściwą pozycję przywódców, oraz zniesienie 
10 ograniczeń budowania kościołów”29.

Między separacją a świeckim nacjonalizmem

 Egipt, podobnie jak inne państwa Bliskiego Wschodu, przeżywa odrodzenie 
religijne zarówno w kręgach muzułmańskich, jak i chrześcijańskich. Temu zjawisku 
towarzyszy mocniejsza identyfi kacja religijna i poczucie tożsamości poszczególnych 
grup wyznaniowych30. Ujawniła to z cała mocą Arabska Wiosna31. Islam zaczyna 
odgrywać coraz większą rolę w życiu publicznym, co automatycznie wzmacnia 
wewnętrzne związki Koptów ze swoim Kościołem. Eskalacja konfl iktów wiąże się 
z działalnością fundamentalistów, którzy dążą do zastąpienia narodowej tożsamości 
egipskiej przez religijną tożsamość islamską. Koptowie nie mogąc identyfi kować się 
z ummą muzułmańską zaczynają – wbrew idei naseryzmu – budować swą tożsamość 
w kategoriach chrześcijaństwa. Czy urzeczywistnia się fragmentaryzacja religijna 
społeczeństwa?

Wydaje się, że tylko częściowo. Pietrnella van Dorn–Harder przekonuje, iż oży-
wienie świadomości koptyjskiej nie wynika z  separacji muzułmanów od Koptów. 
Autorka wykorzystując teorię etnicznego potencjału przetrwania Antoniego Smitha32 
doszła do wniosku, że ożywienie w łonie Kościoła koptyjskiego zaowocowało róż-
nymi akcjami, które zmierzają do odnowy relacji muzułmańsko–chrześcijańskich 
w Egipcie. Jednakże nowa świadomość posiada również elementy nacjonalistyczne, 
wyrażające się w walce o równość wszystkich obywateli Egiptu33. Wydaje się, że 

29 M. Meunier, Koptyjskie wiadomości, http://www.arabia.alleluja.pl/tekst.php?numer=13058: 
(dostęp: 16.01.2009).

30 Por. A. O’Mahony, From survival to revival: The Copts of Egypt, [on:] “The Month” 27(1994) 
298–303.

31 Por. E. Dalmasso, F. Cavatorta, Democracy, Civil Liberties and the Role of Religion after the 
Arab Awakening: Constitutional Reforms in Tunisia and Morocco, [on:] “Mediterranean Politics” 18, 
nr 2 (2013), s. 225–241; Ch. Davenport, W. Moore, The Arab Spring, Winter, and Back Again? (Re)
Introducing the Dissent-Repression Nexus with a Twist, [on:] “International Interaction” 38 nr 5 (2012), 
p. 704–13; N. Brown, Contention in Religion and State in Postrevolutionary Egypt, [on:] “Social Re-
search” 79, nr 2 (2012), p. 531–552.

32 Por. A. Smith, National Identity, Reno 1991.
33 Por. P. van Dorn-Harder, Copts: Fully Egyptian, but for a Tattoo?, [on:] M. Shatzmiller (ed.), 

Nationalism and Minority Identities in Islamic Societies, Montreal 2005, p. 48–57. 
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wszelkie zabiegi o respektowanie praw człowieka powoduje coraz większy rozziew 
pomiędzy fundamentalistami a egipskimi chrześcijanami. Antychrześcijańskie działa-
nia fundamentalistów są więc głównym wyzwaniem dla Koptów. Jednakże uzyskanie 
pełnych praw jest uzależnione od rozwoju egipskiej demokracji, a ten proces w znacz-
nej mierze nie jest możliwy do kontrolowania przez egipskich chrześcijan. 

Temat jedności państwa jest obecny wśród intelektualistów egipskich od kilku 
dziesięcioleci. Wielu myślicieli obawia się radykalnej polaryzacji religijnej, która 
może spowodować głębokie pęknięcie społeczne34. Koptowie są wiernymi sojuszni-
kami budowania świeckiego nacjonalizmu egipskiego widząc w nim szansę pełnego 
równouprawnienia. Wydaje się jednak, że sam nacjonalizm nie jest jedynym pana-
ceum na egipskie bolączki społeczne. Jak pokazują napięcia religijne z ubiegłych lat 
atakowana odrębność religijna Koptów nakłada się na problemy natury ekonomicz-
nej i demografi cznej. Właśnie dlatego stosunek do mniejszości koptyjskiej stanowi 
swoisty barometr problemów społecznych, a zapobieganie konfl iktom stanowi jeden 
z kluczowych aspektów polityki egipskiej35.

Ciekawe spostrzeżenia w tej materii przedstawił Charles Smith, który przeana-
lizował rolę państwa w defi niowaniu koptyjskiej tożsamości. Defi nicja etniczności 
w kontekście nacjonalizmu, jako postrzeganie siebie pod względem kulturowym 
i rasowym, którą przedstawił Thomas Hyland Eriksen36 nie sprawdza się dokładnie 
w przypadku Koptów ponieważ poza religią nie posiadają oni wyraźnej cechy rasowej 
i kulturowej m. in. z powodu wymieszania ludności i arabizacji37. 

Wydaje się, że do opisu sytuacji Koptów nie sprawdza się teoria świeckiego 
nacjonalizmu Benedykta Andersona, który stwierdza, że nowoczesne technologie 
komunikacji społecznej, takie jak np. internet sprzyjają laicyzacji. Paradoksalnie 
w Egipcie najnowsze osiągnięcia techniczne nie sprzyjają rozwojowi idei świeckie-
go państwa lecz religijnej tożsamości. Również idea terytorialnego nacjonalizmu 
świeckiego Andersena nie stanowi odpowiedniej kategorii do zrozumienia kondy-
cji egipskich chrześcijan. Przypadek Koptów nie jest paralelny do sytuacji Kurdów 
w Iraku czy Berberów z Kabylii. Koptowie bowiem nie walczą o własne państwo 
lecz o równouprawnienie i przestrzeganie fundamentalnych praw człowieka. Nie chcą 
zostać wtłoczeni w status zimmich, czyli poddanych według klasycznych rozwiązań 

34 Por. A. Schlicht, Le renouveau de l’Islam et les Coptes, ou l’unite égyptienne, [en:] “Afrique et 
l’Asie Modernes” 142(1984), p. 26–32.

35 Por. M. Assad, Coptic Christianity – the process of inculturation and shaping the Coptic iden-
tity, (w:) N. Greinacher, N Mette (ed.), Christianity and cultures: a mutual enrichment, London 1994, 
p. 41–55.

36 Por. T.H. Eriksen, Ethnicity, Race, Class, Nation, Oxford 1996, s. 28–34. 
37 Por. Ch. D. Smith, The Egyptian Copts: Nationalism, Ethnicity, and Defi nition of Identity for 

a Religious Minority, [on:] M. Shatzmiller (ed.), Nationalism and Minority Identities in Islamic Societ-
ies, Montreal 2005, p. 59. 
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muzułmańskich, które przez wieki wdrażano w kraju nad Nilem38. Zatem zasadniczy 
problem w dialogu społecznym pomiędzy Koptami i muzułmanami egipskimi doty-
czy podstaw świeckiego państwa39. 

Warto pamiętać również o pewnym wątku teologii koptyjskiej, który ekspono-
wany jest niemal po każdych prześladowaniach Koptów. Mianowicie chrześcijanie 
egipscy postrzegają islam jako szczególny dopust Boży, czyli dana od Boga możli-
wość, by świadczyć o prawdzie Chrystusa, umierać i cierpieć za wiarę jak pierwsi 
chrześcijanie w czasach rzymskich. Zatem do dziś odradza się klasyczne rozumienie 
tożsamości Koptów, które związane jest z Kościołem egipskim. Ta podstawowa baza 
raz po raz ulega poszerzeniu do pojęcia „egipskiego narodu”. Można to było zaobser-
wować w ofi cjalnych wypowiedziach części muzułmanów tuż przed Arabską Wiosną. 
Np. broszura ministra turystyki rządu Mubaraka pt. The Holy Family in Egypt stwier-
dza, iż zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie są równouprawnymi obywatelami 
Egiptu40. Obok samych deklaracji praktycznym wymiarem oczekiwanej tolerancji 
jest postulat zaktywizowania i dowartościowania koptyjskiej części społeczeństwa 
w polityce i nauce, gdyż – jak to już było wspomniane – stanowią oni kompetentną, 
zasadniczą część inteligencji egipskiej41. 

* * *

W kontekście wydarzeń XX wieku i Arabskiej Wiosny identyfi kacja Koptów 
wydaje się więc sytuować między statusem mniejszości a pozycją obywateli, wy-
znających inną religię niż ofi cjalny, państwowy islam. Owa wspólnota odmienna od 
ofi cjalnego sunnityzmu posiada zbieżne cele odnośnie do budowy pozycji politycz-
no–gospodarczej Egiptu. Relacje pomiędzy mniejszością koptyjską a muzułmanami 
stanowią złożony kompleks interakcji, który jest wynikiem burzliwej historii dwóch 
ostatnich wieków. Tożsamość Koptów kształtują pamięć minionych wydarzeń, świa-
domość odrębności religijnej oraz różne trendy polityczne i religijne. 

W Egipcie islam przez wieki stanowił ideologię państwową przyznając Koptom 
status poddanych („podopiecznych”  – zimmich). Przez stosunkowo krótki okres od 
końca XIX wieku do lat 20. XX wieku z sukcesem budowano egipską identyfi kację 
narodową w oparciu o świecką i liberalną koncepcję państwa. Narodowo–liberalna 
ideologia zdobyła wielką popularność stając u podstaw programu partii Wafd i przy-
czyniając się do uzyskania przez Egipt niepodległości. Począwszy do roku 1930 po-

38 Por. Ch. D. Smith, The Egyptian Copts…, dz. cyt., s. 60–84. 
39 Por. B. Botiveau, The law of the nation-state and the status of non-Muslims, [on:] A. Pacini (ed.), 

Christian communities in the Arab Middle East: the challenge of the future, Oxford 1998, p. 111–126. 
40 Por. P. van Dorn-Harder, Copts: Fully Egyptian…, dz. cyt., s. 50.
41 Por. D. Khawaga, The political dynamics of the Copts: giving the community an active role, 

[on:] A. Pacini (ed.), Christian communities in the Arab Middle East: the challenge of the future, Oxford 
1998, p. 172–190.
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stępował systematyczny wzrost znaczenia fundamentalistów. W latach 70-tych XX 
wieku zakwestionowany został dorobek ideologiczny Wafd, tworzenie państwa naro-
dowego w oparciu o egipską, laicką tożsamość narodową. Od tej pory do dziś coraz 
większe znaczenie zaczęły odgrywać ruchy promujące islam jako podstawę identy-
fi kacji Egipcjan.

W dialogu społecznym pomiędzy Koptami i muzułmanami ujawnia się konfl ikt 
pomiędzy ideą świeckiego państwa popieraną przez chrześcijan a koncepcją państwa 
wyznaniowego (islamskiego) kreowaną przez salafi tów i Braci Muzułmanów. W tej 
sytuacji tożsamość Koptów przejawia swoistą ambiwalencję. Z jednej strony środo-
wiska egipskich chrześcijan podkreślają swą odrębność, z drugiej zaś akcentują orga-
niczny związek z egipskim społeczeństwem. Tożsamość ta wyraża się m.in. w prote-
stach a zarazem w elementach pozytywnych rozwiązań. Dobrym tego przykładem są 
inicjowane przez Koptów szkoły międzywyznaniowe, w których obok siebie uczą się 
zarówno dzieci chrześcijańskie, jak i muzułmańskie. Koptowie winni jednak bardziej 
dynamicznie uczestniczyć w życiu politycznym wnosząc pozytywny wkład w proces 
demokratyzacji. Ich stosunkowo duża liczba posiada możliwość wspierania takich 
sił na scenie politycznej, które na drodze demokratycznej sprzeciwiają się przejęciu 
władzy przez fundamentalistów. Jednocześnie koptyjscy liderzy i działacze łącznie 
z patriarchą winni dbać o jedność wspólnoty, nie atakując tych, którzy zdecydowali 
się popierać inne partie. Obecnie toczy się walka o przyznanie Koptom równych praw 
i tworzenie trwałych demokratycznych struktur. Bowiem całkowite równouprawnie-
nie może mieć miejsce wraz z ustanowieniem prawdziwego systemu demokratyczne-
go, na który – jak się zdaje – Egipt musi jeszcze długo poczekać. 

Na horyzoncie bieżących wydarzeń w Egipcie kładzie się cieniem jednak maso-
wa migracja Koptów. Coraz większa liczba egipskich chrześcijan – szczególnie tych, 
którzy posiadają środki fi nansowe – wyjeżdża z kraju, głównie do USA. W kraju nad 
Nilem pozostają ci najbiedniejsi, którzy po Arabskiej Wiośnie są rugowani z życia 
publicznego. W tym kontekście przyszłość najliczniejszej mniejszości chrześcijań-
skiej na Bliskim Wschodzie musi budzić troskę oraz inspirować wsparcie na arenie 
międzynarodowej. W przeciwnym razie, ta ciągle żywa wspólnota, która symbolizuje 
tradycyjny pluralizm na Bliskim Wschodzie, w najbliższych dziesięcioleciach może 
przestać istnieć lub zostać całkowicie zmarginalizowana. 

337Status obywatela czy mniejszości?
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