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Islam a społeczeństwo otwarte

Wprowadzenie

Europa i islam mają za sobą stulecia wspólnej historii, dzieje konfliktu i wzajemnej
inspiracji – przynajmniej od czasu podboju Hiszpanii przez armie Kalifatu na początku
VIII wieku. Jednak obydwie cywilizacje rozwijały się niezależnie od siebie, a wzajem-
ny wpływ nie był dostrzegalny dla zwykłych ludzi. Islam jako europejska codzienność,
znaczące liczebnie wspólnoty muzułmańskie w europejskich miastach – to zjawisko
ciągle świeże, efekt XX-wiecznych migracji.

Rosnące znaczenie islamu w Europie rodzi wiele pytań dotyczących możliwych
modeli współżycia z tą nową, silną, hermetyczną mniejszością. Czy możliwa jest inte-
gracja przybyszy? A jeżeli z niej zrezygnujemy, czy możliwa jest harmonijna koegzy-
stencja obu wspólnot z zachowaniem ich pierwotnych tożsamości? Istnieją liczne kwe-
stie, które każą się nad tym zatrzymać.

Zastanowimy się nad nimi, wychodząc od koncepcji społeczeństwa otwartego,
przeciwstawionego społeczeństwu zamkniętemu. Karl Raimund Popper w swojej pracy
Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie stwierdził, że w historii naszej cywilizacji za-
szła fundamentalna zmiana, której korzenie sięgają antyku. Polegała ona na odejściu od
trybalizmu w stronę społeczeństwa opartego na krytycyzmie, indywidualizmie, wolno-
ści (Popper, 1993).

W tej krótkiej prezentacji zakładamy, że współczesne demokracje liberalne w du-
żym stopniu odzwierciedlają cechy popperowskiego społeczeństwa otwartego. Stwa-
rzają one mechanizmy umożliwiające otwartą i krytyczną wymianę myśli, swobodny
wybór drogi życiowej, pokojową zmianę władzy. Pozorna stabilność tego systemu
skłoniła Francisa Fukuyamę do wysunięcia słynnej tezy o końcu historii, która miała
się zakończyć wraz z upadkiem komunizmu i przyjęciem przez większość krajów de-
mokracji liberalnej (Fukuyama, 1996). Rzeczywistość okazała się jednak bardziej
skomplikowana. Okazało się, że ideały te nie są podzielane przez wszystkich. Niektó-
rzy wręcz twierdzą, że ograniczają one swój zasięg do kręgu cywilizacji zachodniej.
Mahathir bin Mohamad, premier Malezji w latach 1981–2003, negował uniwersalizm
wartości zachodnich, formułując koncepcję „wartości azjatyckich” (Donnelly, 1999).
Wśród państw odrzucających zasady liberalnej demokracji szczególnie dużą grupę
stanowią państwa muzułmańskie. W raporcie organizacji Freedom House żadne z nich
nie zakwalifikowało się do grupy krajów uznawanych za wolne pod względem swobód
obywatelskich i praw politycznych (Freedom House, 2005). W tej sytuacji pojawia się
pytanie: czy istnieje jakiś związek między religią a sytuacją polityczną w tych krajach?
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Te kwestie będziemy rozpatrywać w kontekście europejskim, biorąc pod uwagę gwał-
townie rosnącą liczbę muzułmanów na naszym kontynencie.

Rozwój społeczności muzułmańskich w Europie w ostatnich dekadach

Nowożytna Europa nie znała większych społeczności muzułmańskich – wyłączając
Bałkany po podboju tureckim oraz pozostałych po rekonkwiście w Hiszpanii Mory-
sków, których jednak ostatecznie wygnano w 1609 roku. Przez stulecia muzułmanie
rzadko mieszkali w krajach niemuzułmańskich, co Bernard Lewis przypisuje głównie
negatywnemu stosunkowi islamskich uczonych wobec emigracji do krajów rządzonych
przez niewiernych (2002). Należy przypuszczać, że wynikało to głównie z niemożności
wypełniania przez prawowiernego muzułmanina wszystkich społecznych i prawnych
nakazów islamu w kraju niemuzułmańskim.

Sytuacja taka trwała do połowy ubiegłego stulecia, jednak pierwsze symptomy
zmian pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Pod koniec epoki kolonialnej za-
częły powstawać muzułmańskie wspólnoty w zachodniej Europie – w Wielkiej Bryta-
nii pierwszy odnotowany w źródłach meczet powstał w 1889 roku (Nalborczyk, Sie-
klucka, 2005), a we Francji kilkaset tysięcy muzułmanów przybyłych podczas I wojny
światowej do pracy w przemyśle oraz wcielonych do wojska zdecydowało się osiedlić
na stałe (Zdanowski, 2005). Generalnie jednak imigracja muzułmańska nie przybrała
masowego charakteru do lat pięćdziesiątych XX wieku.

Lata pięćdziesiąte – a zwłaszcza sześćdziesiąte – przynoszą zdecydowaną zmianę:
liczba imigrantów spoza Europy gwałtownie rośnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech,
Francji i innych krajach Europy Zachodniej. Można wyróżnić polityczne i gospodarcze
przyczyny tego zjawiska (Buijs, Rath, 2002). Pierwsze wynikały z realiów dekoloni-
zującego się świata, w którym gwałtowne zmiany polityczne w nowo powstałych pań-
stwach zmuszały setki tysięcy ludzi do emigracji, a ich konsekwencje dotknęły byłe
państwa kolonialne, zwłaszcza Wielką Brytanię. Szerszy zasięg miała imigracja ściśle
ekonomiczna, związana z rosnącym zapotrzebowaniem rozwijających się gospodarek
europejskich na tanią siłę roboczą. Główna fala imigracji zakończyła się w 1973 roku,
kiedy kryzys paliwowy zakończył powojenną prosperity, dodatkowo wzbudzając w spo-
łeczeństwach Zachodu niechęć do muzułmanów. Nadal trwała imigracja polityczna,
związana z kolejnymi kryzysami w świecie muzułmańskim, jednak zdecydowanie mniej
liczna.

Frank Buijs i Jan Rath (2002) szacują liczbę muzułmanów w kilkunastu najwięk-
szych krajach europejskich w 2002 roku na około 13–15 milionów, z tego np. w Wiel-
kiej Brytanii 1,4 mln, we Francji 4–5 milionów, w Niemczech 3,04 miliona. Dane
przywoływane w pracy zbiorowej pod redakcją Anny Parzymies Muzułmanie w Euro-
pie (2005) mówią o 3,3 miliona w Niemczech (z tego 732 tysiące posiadają niemieckie
obywatelstwo, dane szacunkowe na 2004 rok), 1,6 miliona w Wielkiej Brytanii (2001
rok, dane ze spisu powszechnego), a we Francji, według różnych źródeł, od 3,7 do
6 milionów. Społeczności muzułmańskie w Europie składają się w zdecydowanej
większości z ludności napływowej oraz ich potomków w drugim lub trzecim pokole-
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niu, którzy często zachowują odrębność kulturową. Konwertyci, choć liczba ich rośnie,
stanowią tylko ułamek procenta europejskiej populacji.

W przypadku wszystkich krajów oznacza to wielokrotny wzrost w stosunku do lat
czterdziestych XX wieku, jednak na ogół niezbyt duży w porównaniu z początkiem lat
siedemdziesiątych, kiedy to imigracja uległa zahamowaniu. Nie było już zapotrzebo-
wania na nową siłę roboczą, miał miejsce jednak inny znaczący proces: „łączenie ro-
dzin”. Wbrew pierwotnym planom imigranci z poprzednich dekad pozostali w Europie
i sprowadzili tu swoje rodziny. Imigracja zatraciła swój tymczasowy charakter,
a silna muzułmańska obecność stała się faktem. Współcześnie na wzrost liczebności
muzułmanów w Europie wpływa głównie wyższy niż przeciętnie w całej populacji
przyrost naturalny, a także nielegalna imigracja o trudnych do ustalenia rozmiarach.

Choć dynamiczny przyrost ludności muzułmańskiej w Europie odbywał się od lat
sześćdziesiątych XX wieku, uwagę opinii publicznej i naukowców przykuł dopiero pod
koniec lat osiemdziesiątych. Symbolem nowej sytuacji stały się wydarzenia związane
z publikacją Szatańskich wersetów Salmana Rushdiego, a zwłaszcza publiczne spalenie
egzemplarzy książki przez muzułmanów w Bradford 14 stycznia 1989 roku1. Zapo-
czątkowało to debatę na temat obecności islamu w Europie oraz modelu integracji
nadal napływających imigrantów. Szeroko komentowane wystąpienia odzwierciedlały
przemiany, które zmieniły charakter społeczności muzułmańskich w Europie. Przemia-
ny te miały kilka przyczyn. Po pierwsze, wielu muzułmanów czuło się zepchniętych na
margines życia społecznego, choć przecież jako urodzeni na miejscu nie byli już imi-
grantami. Po drugie, dodatkowym elementem była gettoizacja nowych mniejszości,
która była zarówno skutkiem, jak i przyczyną ich wyobcowania. Po trzecie, wyraźnym
trendem stała się reislamizacja młodego pokolenia. Młodzi muzułmanie znaleźli się w
Europie, która sama przeżywała kryzys tożsamości. Dlatego też chętnie wracali oni do
swych religijnych i kulturowych korzeni, co dodatkowo wzmacniało ich poczucie
wspólnoty. Wszystko to sprawiło, że obecność mniejszości muzułmańskiej stała się
bardziej widoczna, a różnice kulturowe zaczęły być odczuwalne w życiu codziennym.
Dotyczy to przede wszystkim przestrzeni publicznej w krajach o dużej populacji mu-
zułmańskiej, takich jak Francja czy Niemcy, gdzie dochodziło do różnorodnych kon-
fliktów na tle kulturowym i religijnym. Szczególnie narażona na nie okazała się sfera
edukacji, zwłaszcza że w niektórych szkołach dzieci imigrantów zaczęły stanowić
większość, przez co konflikty dotyczące sposobu ubierania się czy żywienia w szkol-
nych stołówkach przybrały niejednokrotnie gwałtowny charakter (Parzymies, 2005).
Wszystkie te zmiany doprowadziły do tego, że coraz częściej komentatorzy i politycy
zadają pytania o miejsce islamu w Europie i o najlepszy sposób stawienia czoła nowym
wyzwaniom.

                                                          
1 Szerzej o kontrowersjach związanych z publikacją Szatańskich wersetów pisze P. Brians (2004)

w Notes for Salman Rushdie: The Satanic Verses.
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Islam a społeczeństwo otwarte

Jak już wspominaliśmy, społeczeństwo otwarte, według Karla Poppera, charakteryzuje
się możliwością wewnętrznej debaty i krytyki, pewną swoistą kulturą polityczną i kul-
turą prawa. Kwestia prawa jest w rzeczy samej bardzo istotna. U podstaw cywilizacji
zachodniej leży rozróżnienie praw stanowionych i praw naturalnych. Brak takiego roz-
różnienia charakteryzuje, według Poppera, społeczeństwo zamknięte – „magiczne,
plemienne, kolektywne” (Popper, 1993: 196). Używanie przez człowieka jego intelek-
tualnych władz krytycznych nieodmiennie prowadzi do rozpadu społeczeństwa za-
mkniętego.

Społeczeństwo zamknięte ma charakter kolektywny, dominują w nim więzy krwi,
zwyczaj, bezrefleksyjnie przyjmowane tabu. Społeczeństwo otwarte ulega postępującej
indywidualizacji, więzi społeczne słabną, a relacje międzyludzkie zostają w znacznym
stopniu zdepersonalizowane. Przed jednostką otwierają się nieistniejące w społeczeń-
stwie zamkniętym możliwości wyboru i decydowania o własnym życiu, jednak za cenę
zburzenia poczucia bezpieczeństwa, utraty silnych więzi emocjonalnych charakteryzu-
jących poprzednią wspólnotę. Jak zauważa Wnuk-Lipiński (2005: 27–29), koszt tego
przejścia jest wysoki.

Według Poppera, wielu myślicieli próbowało ratować ideę pierwotnej wspólnoty,
tworząc rozmaite utopie. Austriacki filozof uważa tę ścieżkę za błędną – utopia zawsze
bowiem prowadzi do tragedii większej niż zło, któremu starała się zaradzić. Oto, jak
ujmuje on ten paradoks:

„Dla tych, którzy jedli z drzewa poznania, raj jest utracony. Im bardziej staramy się wrócić do
heroicznego wieku trybalizmu, tym pewniej wracamy do Inkwizycji, do tajnej policji i do ro-
mantycznego gangsterstwa. Zaczynając od prześladowania rozumu i prawdy, musimy skończyć
na najbardziej brutalnym niszczeniu wszystkiego, co ludzkie. Nie ma powrotu do harmonijnego
stanu natury. Jeżeli zawrócimy, to musimy przejść tę drogę do końca – musimy wrócić do stanu
zezwierzęcenia” (Popper, 1993: 224).

Źródeł społeczeństwa otwartego dopatrujemy się w antyku, który zrodził ideały re-
publikańskie i demokratyczne, a także postać obywatela. Niebagatelną rolę spełniło
również chrześcijaństwo. Religia ta, przez pierwsze 300 lat swego istnienia, była moc-
no antypaństwowa, a samemu Chrystusowi przypisuje się zasadę „Oddajcie cesarzowi
co cesarskie, a Bogu co boskie”. Od początku obecne było w nim więc rozróżnienie
między sferą sacrum a profanum. Jak pisze Peter Berger, sfera profanum z czasem
obejmowała coraz większe obszary życia społecznego (2005). Wraz z nadejściem
oświecenia to człowiek, zamiast Boga, stał się suwerenem i przyjął rozumienie praw
naturalnych na gruncie utylitarystycznym. W Europie rzeczywistość społeczna została
podzielona na część świecką i religijną – religia straciła monopol na tworzenie definicji
rzeczywistości. Czy bezpowrotnie?

W odróżnieniu od chrześcijaństwa w islamie nie ma rozróżnienia na sferę świecką
i religijną. Dla wyznawców islamu religia stanowi odpowiedź na wszystkie potrzeby
życia, reguluje wszystkie jego dziedziny. W islamie nie ma podziału na prawo natural-
ne i stanowione, istnieje natomiast jedno prawo szaria, którego źródłem jest Bóg (Le-
wis, 2002: 96–116; Nasr, 1988: 92–118). Wywodzi się ono z interpretacji Koranu oraz
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sunny – czyli czynów i słów proroka Mahometa, zapisanych w hadisach. Szariat jest
prawem boskim, nie jest ustalony przez ludzi. Prawoznawstwo islamskie, które zaj-
muje się interpretacją szariatu, nazywa się fiqh. Prawo szariatu reguluje czynności czy-
sto religijne, takie jak post, modlitwa, jałmużna (szczegółowo zresztą wyliczana we-
dług specjalnych algorytmów), ale również inne sfery życia: małżeństwo, transakcje
finansowe, spadki, sposób uboju zwierząt, prawo karne, wojnę i pokój. Choć nigdy nie
stosowane w całej rozciągłości, zasady boskiego prawa są oczywiście niezmienne
(Lewis, 2003: XII i 210–220).

Konsekwencje różnic w postrzeganiu prawa można zaobserwować, analizując kwe-
stię praw człowieka. W połowie XX wieku międzynarodowy konsensus doprowadził
do powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Gwarantuje ona prawo do
wolności i własności, prawo do sądu i sprawiedliwego procesu, wolność zrzeszania się,
zakaz tortur i niewolnictwa. Inne wartości wymienione w deklaracji to wolność sumie-
nia, wyznania i równość płci. Otwarta opozycja wobec tak rozumianych praw człowie-
ka pojawiła się na forum ONZ ze strony Iranu po rewolucji islamskiej 1979 roku.
Przykładem argumentacji przeciwko Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest
stanowisko przedstawiciela Islamskiej Republiki Iranu Saida Rajaie-Khorassaniego.
Stwierdził on, iż koncepcji praw człowieka nie można ograniczyć do Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka i, ponieważ człowiek ma boskie pochodzenie, ludzka god-
ność nie może być ograniczona do zespołu świeckich norm. Wedle jego słów, Iran nie
uznaje żadnej władzy czy zwierzchności, oprócz samego Boga wszechmogącego,
i żadnej tradycji prawnej, prócz prawa islamskiego (Littman, 1999). Powszechna De-
klaracja Praw Człowieka (dalej PDPC), która wyrażała świeckie rozumienie tradycji
judeochrześcijańskiej, nie może być przyjęta przez muzułmanów, a jego kraj nie zawa-
ha się złamać jej postanowień, jeżeli miałyby one być sprzeczne z prawem boskim.
Takie stanowisko spotkało się z poparciem grupy państw muzułmańskich, które pod-
jęły wysiłki na rzecz sformułowania alternatywnej, zgodnej z islamem, deklaracji praw
człowieka. 5 sierpnia 1990 roku wszystkie 45 państw Organizacji Konferencji Islam-
skiej podpisało Kairską Deklarację Praw Człowieka (dalej KDPC) w islamie (Wikipe-
dia, 2006). W brzmieniu poszczególnych artykułów wydaje się ona podobna do PDPC,
jednak wyraźną różnicą jest wielokrotnie podkreślana nadrzędność i nienaruszalność
prawa szariatu. Nacisk położony jest raczej na równą godność i obowiązki niż na rów-
ne prawa. Porównajmy sposób, w jaki obie deklaracje odnoszą się do ludzkiego życia:

PDPC: (3) Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej
osoby (Wikisource, 2006)

KDPC: (2a) Życie jest darem Boga i prawo do życia jest zagwarantowane każdemu
człowiekowi. Bronić tego prawa jest obowiązkiem jednostek, społeczeństw i państw,
i odebranie życia jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji przepisanej przez szariat
(University of Minnesota Human Rights Library, 2006).

Podobnie odnosi się KDPC do kwestii wolności i godności ludzi:
PDPC: (1) Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności

i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec
innych w duchu braterstwa.

KDPC: (1a) Wszyscy ludzie tworzą jedną rodzinę, której członkowie są zjednocze-
ni w swoim poddaństwie Bogu i pochodzeniu od Adama. Wszyscy ludzie są równi
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w wymiarze podstawowej ludzkiej godności oraz podstawowych obowiązków i odpo-
wiedzialności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, język,
wierzenia, płeć, religię, poglądy polityczne, status społeczny czy inne kwestie. Prawdzi-
wa religia jest gwarantem utrwalenia takiej godności w drodze do ludzkiej uczciwości.

Konsekwencją tych sformułowań jest praktyczne zanegowanie zachodniego rozu-
mienia praw człowieka. Do takiego stanowiska przychyla się w swoim orzecznictwie
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Oddalił on skargę partii Refah,
która została zdelegalizowana w Turcji za plany wprowadzenia prawa islamskiego.
W uzasadnieniu napisano, że „szariat jest nie do pogodzenia z fundamentalnymi zasa-
dami demokracji” (Hudoc Database, 2006). Kwestia prawa islamskiego jest również
obecna w państwach, w których muzułmanie stanowią mniejszość. Pierwszym nasu-
wającym się przykładem jest wspomniana już sprawa Salmana Rushdiego. Mieliśmy
do czynienia z sytuacją, w której tysiące brytyjskich muzułmanów domagało się kary
śmierci dla pisarza, stawiając szariat ponad fundamentalną w Europie zasadę wolności
wypowiedzi (Ibn Warraq, 2003). W lutym 2006 w sondażu przeprowadzonym
w Wielkiej Brytanii przez grupę ICM, 40% muzułmanów opowiedziało się za wpro-
wadzeniem szariatu w miejscach, gdzie przeważa islam (Daily Telegrach, 20 lutego
2006)2.

Najgłośniejszym konfliktem ostatnich lat w Europie na tle islamu była sprawa ka-
rykatur Mahometa, opublikowanych w duńskiej gazecie „Jyllands-Posten”. Skandal
wybuchł kilka miesięcy po publikacji, kiedy grupa przywódców miejscowych muzuł-
manów, wobec braku reakcji władz Danii na ich protesty, wybrała się ze skargą do
rozmaitych krajów bliskowschodnich. Podobnie jak w przypadku Rushdiego, europej-
scy politycy uzasadniali swoją odmowę interwencji zasadą wolności wypowiedzi, ale
także niezawisłością sądów, będących w kraju demokratycznym instytucją odpowie-
dzialną za rozwiązywanie takich sporów. W całym świecie muzułmańskim wybuchły
gwałtowne protesty, w wyniku których życie straciło 139 osób, a 823 zostały ranne
(Cartoon Body Count, 2006)3.

Zakaz przedstawiania proroków islamu dotyczy nie tylko Mahometa. W Egipcie
muzułmańscy uczeni z uniwersytetu Al Azhar zaprotestowali przeciw grupie koptyj-
skich chrześcijan, pragnących nakręcić film o Jezusie (Mujahid, 2006). Jak się okazuje,
przedstawienie wizerunku najważniejszej dla chrześcijan postaci może zostać uznane
za atak na islam.

Czy więc religia muzułmańska ma jedynie nietolerancyjne oblicze, czy prawo wy-
wiedzione z religii może się w jakikolwiek sposób wpisać w demokrację liberalną?
Liberalni muzułmanie często próbują sami określić swoje miejsce w nowoczesnym,
demokratycznym państwie. W tradycyjnym ujęciu świat dla muzułmanina dzielił się na
dwie części: Dar al-Islam – dom islamu – oraz ziemie niemuzułmańskie, czyli Dar
al-Harb – dom wojny. Ostatnio w myśli muzułmańskiej pojawiają się określenia mają-

                                                          
2 Bardziej szczegółowe dane nt. brytyjskich muzułmanów podaje raport ośrodka Policy Exchange

Living apart together http://www.policyexchange.org.uk
3 Warto wspomnieć, że w broszurze kolportowanej na Bliskim Wschodzie przez duńskich muzułmanów

– która zapoczątkowała okres najgwałtowniejszych protestów – zamieszczone zostały szczególnie obraźli-
we i wulgarne karykatury, których pochodzenie jest nieznane, natomiast z całą pewnością nigdy nie ukazały
się na łamach prasy.
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ce opisać sytuację muzułmanów na Zachodzie. Przykładami takich określeń są: Dar
al-Amn (dom bezpieczeństwa) czy Dar al-Dewa (dom świadectwa). Oznaczają one
ogólnie, że muzułmanie na tych ziemiach nie są prześladowani i że mogą swobodnie
głosić swoją religię. Innym przykładem próby uwspółcześnienia islamu jest przywoła-
nie zasady idżtihadu, której początki sięgają czasów średniowiecza. W tradycyjnym
ujęciu idżtihad jest sztuką interpretacji zasad objawionego prawa przez osoby do tego
powołane – posiadające niezbędne wykształcenie i autorytet. Współcześnie niektórzy
liberalni muzułmanie nawiązują do innego rozumienia idżtihadu, mającego swoje ko-
rzenie w szczytowym okresie rozwoju średniowiecznej filozofii arabskiej. Tak rozu-
miany idżtihad utożsamiany jest z racjonalizmem, niezależnym myśleniem, wolnością
dociekań. Oznaczał przewagę teologii nad sztywną jurysprudencją i umożliwiał bar-
dziej elastyczną interpretację zawartego w Koranie objawienia, jednak nawet w tej
sytuacji nie mówimy o wolności od paradygmatu religijnego, a jedynie o wolności
odkrycia „woli bożej”. Do zwolenników zasady idżtihadu należą między innymi Irshad
Manji (2005) i Muqtedar Khan (2005).

Obecnie religia muzułmańska odnotowuje najszybszy przyrost wyznawców na
świecie (według różnych źródeł od 2,9 do 6% rocznie) i obejmuje około 1/5 światowej
populacji. Jakie są więc perspektywy rozwoju w tej sytuacji? Przypuszczamy, że będą
rosły napięcia między liberalnymi społeczeństwami Zachodu a tradycyjnym islamem.
Istnieje wiele organizacji, propagujących polityczny islam4, które będą prezentowały
nieprzejednaną postawę i propagowały radykalne rozwiązania, również w wymiarze
politycznym. Należy się także spodziewać wzrostu postaw rasistowskich i aktywności
neonazistów w Europie, co już można obserwować w różnych krajach (Pacific News
Service, 5 kwietnia 2006). Biorąc to wszystko pod uwagę, jest rzeczą szczególnie na-
glącą dla europejskich społeczeństw, by podejmować dialog z grupami reformatorsko
nastawionych muzułmanów, takich jak Tarik Ramadan czy Irshad Manji. Praca takich
akademików, jak Nasr Abu Zayd (2004), stwarza szanse na rozwój hermeneutyki kora-
nicznej, na wzór hermeneutyki biblijnej, co pozwoliłoby na odejście od literalnej inter-
pretacji Koranu. To może z kolei umożliwić modernizację nie tylko samej religii, lecz
całych społeczeństw.

Dyskusje na temat islamu, a także muzułmanów w Europie, wykraczają poza kwe-
stie poruszone przez nas w niniejszym tekście. Szerszego omówienia wymagają takie
zagadnienia, jak stosunek Europejczyków do imigrantów, oscylujący między uprosz-
czeniami rasizmu a meandrami politycznej poprawności, rola mediów czy konfliktu
izraelsko-palestyńskiego w kształtowaniu muzułmańskiej tożsamości oraz obrazu mu-
zułmanów w świecie zachodnim. Kwestie te, stale obecne w zachodniej publicystyce
ostatnich lat, w coraz większym stopniu zajmują również świat nauki. Już nie tylko
arabistów czy religioznawców, lecz również antropologów, socjologów, politologów
– ponieważ problem muzułmanów dla współczesnych Europejczyków przestał być
problemem egzotycznym, dalekim, a stał się jednym z kluczowych zagadnień dotyczą-
cych samej Europy, jej tożsamości i przyszłości.

                                                          
4 Religia muzułmańska tradycyjnie ma również wymiar polityczny. Jednak współcześnie często rozróż-

nia się islam i islamizm, który jest wyrosłą na bazie religii polityczną ideologią.
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Celem tej pracy było skonfrontowanie islamskiego rozumienia roli religii w kon-
stytuowaniu społeczeństwa z zasadami pooświeceniowej, liberalnej demokracji. Z na-
szych rozważań wynika, że istnieje podstawowa niezgodność między islamem opartym
na prawie szariatu a zachodnią demokracją liberalną. Bez gruntownej reformy islamu
współistnienie tych dwóch paradygmatów w obrębie jednego społeczeństwa jest, jak
sądzimy, bardzo utrudnione i skazuje je na wiele konfliktów i nieporozumień. Pozo-
stając na gruncie koncepcji Poppera, stwierdzamy, że islam ma w sobie wiele cech
społeczeństwa zamkniętego i jego funkcjonowanie w ramach otwartych społeczeństw
Zachodu może nastręczać wielu trudności i stanowi wyzwanie dla wszystkich zaanga-
żowanych stron.
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