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Trudne sąsiedztwo. 
Stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie 
oraz status chrześcijan w systemie polityczno-prawnym 
współczesnego Egiptu

Chrześcijaństwo i chrześcijanie w Egipcie – historia i współczesność
Chrześcijanie stanowią obecnie około dziesięciu procent ogółu obywateli Arabskiej 
Republiki Egiptu, których łączna liczba wynosi nieco ponad osiemdziesiąt milionów 
(według stanu demografi cznego z 2007 roku). Dziewięćdziesiąt procent egipskiego 
społeczeństwa to sunniccy muzułmanie. W ramach ogólnej liczby egipskich chrześ-
cijan dziewięćdziesiąt procent stanowią Koptowie należący do dwóch odrębnych 
kongregacji, podczas gdy pozostałe dziesięć procent to wyznawcy innych odłamów 
religii chrześcijańskiej1. Niektóre opracowania podają wręcz, że do Koptyjskiego 
Kościoła Ortodoksyjnego należy aż 95 procent ogółu egipskich chrześcijan, którzy 
tworzą tym samym największą wspólnotę chrześcijańską na Bliskim Wschodzie, 
podczas gdy 2,5 procent stanowią członkowie Koptyjskiego Kościoła Katolickiego2. 
Wskazywałoby to, iż jedynie 2,5 procent egipskich chrześcijan nie należy do żadnej 
z dwóch głównych koptyjskich wspólnot wyznaniowych3. W związku z powyższym 
wyrażenia „Koptowie” i „egipscy chrześcijanie” będę stosował wymiennie, mając na 
myśli członków jednego z Kościołów koptyjskich w Egipcie: ortodoksyjnego bądź 
katolickiego.

Historia chrześcijaństwa na terytorium dzisiejszego Egiptu – którego mieszkańcy 
od dawna postrzegali ten kraj „jako odrębne terytorium, nawet wtedy, gdy był centrum 

1  Central Inteligence Agency, The World Factbook; http://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/eg.html (odczyt 20.05.2010); Foreign and Commonwealth Offi ce, http://www.fco.gov.
uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/country-profi le/middle-east-north-africa/egypt (odczyt 
15.07.2010); U.S. Department of State; http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5309.htm (odczyt 15.07.2010).

2  B.J. Bailey, J.M. Bailey, Who Are the Christians in the Middle East?, Grand Rapids 2003, s. 145.
3  Do pozostałych wspólnot chrześcijańskich w Egipcie zaliczyć przede wszystkim należy Kościo-

ły: grekoprawosławny, protestancki, Kościoły ormiańskie: melkicki, maronicki, rzymskokatolicki oraz 
Kościoły syryjskie. Por. http://looklex.com/e.o/egypt.religions.htm (odczyt 15.07.2010).



102 Michał Lipa

innego państwa, bądź też wtedy, gdy został wchłonięty przez inne państwo, stając się 
jego zwykłą prowincją”4 – sięga początków religii Chrystusowej, a konkretnie działal-
ności ewangelicznej świętego Marka5. Około 40 roku założył on w zamieszkałej w dużej 
mierze przez wyznawców judaizmu Aleksandrii pierwszą na tym obszarze wspólnotę 
chrześcijańską6. Tym samym Aleksandria, jako siedziba arcybiskupa od IV wieku, 
stała się jednym z najważniejszych ośrodków myśli chrześcijańskiej, ustępując – po 
soborze w Chalcedonie w 451 roku – jedynie patriarchatom Rzymu i Konstantynopola. 
Wkrótce jednak Aleksandria wdała się w spór o naturę Chrystusa, opowiadając się 
za monofi zytyzmem, co poróżniło ją z Konstantynopolem. Sprawiło to, iż polityczne 
drogi Egiptu i Bizancjum zaczęły się rozchodzić, co ułatwiło późniejszą, w VII wieku, 
ekspansję islamu na obszarze Egiptu7.

Mieszkańcy Egiptu, monofi zyci chrześcijańscy, znani jako Koptowie, różnili się 
od chrześcijańskich melchitów z Bizancjum, którzy postrzegali i traktowali odłamy 
monofi zytów jako heretyków. Rozziew wynikał z różnicy poglądów na naturę Chry-
stusa. Koptowie wierzyli w jego boską naturę, podczas gdy Bizantyjczycy uważali, 
że miał jednocześnie ludzką i boską. Dlatego Egipcjanie podlegali dyskryminacji 
religijnej i byli prześladowani przez władców. Dodatkowo dźwigali na swych barkach 
ciężkie brzemię podatków mających pokryć wydatki ponoszone przez Bizancjum na 
nieustające wojny z głównym rywalem, państwem Sasanidów. Krótko mówiąc, ludność 
egipska niechętnie odnosiła się do bizantyjskiej dominacji, do stygmatu herezji, któ-
rym ją naznaczono, a wręcz wrogo do ciężarów podatkowych, które musiała dźwigać. 
Charakterystyczną cechą tego okresu było wyalienowanie ludności od jej władców, 
pogłębiane i później – stosownie do różnic w językach, religii lub narodowości8.

Arabskim muzułmanom było więc stosunkowo łatwo podbić chrześcijański Egipt, 
co stało się w latach 639–641, przy czym przeciwko oporowi Bizancjum wystąpili nie 
tylko Arabowie, lecz również koptyjski gubernator, dzięki czemu Konstantynopol musiał 
się wkrótce pogodzić ze stratą tej egipskiej prowincji. Sprawę wyznania uregulowano 
w ten sposób, iż dano Egipcjanom wybór pomiędzy konwersją na islam a pozostaniem 
przy chrześcijaństwie, pod warunkiem wniesienia przez nich odpowiedniego podatku 
(pogłównego), co i tak mniej ich obciążało – sankcjonowano to stosowną umową. 
Jako że kształt państwa nie uległ diametralnej zmianie, a rządzący znów byli ludźmi 
z zewnątrz, mówiącymi odrębnym językiem, których z autochtonami nie łączyło nic 
albo niewiele, przepaść między władzą a rdzennymi mieszkańcami uległa utrwaleniu, 

4  A.L. As-Sajjid Marsot, Historia Egiptu. Od podbojów arabskich do czasów współczesnych, Książka 
i Wiedza, Warszawa 2009, s. 7.

5  Szerzej na temat chrześcijaństwa w kulturze arabskiej [w:] K. Kościelniak, XX wieków chrześci-
jaństwa w kulturze arabskiej. Arabia starożytna – chrześcijaństwo w Arabii do Mahometa, T. 1, Kraków 2000.

6  I.E. Smolińska, Kościół koptyjski, „Wiedza i Życie” 11/2000; http://archiwum.wiz.pl/2000/00111100.
asp (odczyt 20.05.2010).

7  M. Kropidłowski, Kościoły koptyjskie w Egipcie, „Magazyn Teologiczny Semper Reforman-
da” 31.03.2003; http://www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=20030331232334745 (odczyt 
15.07.2010); M. Cunningham, Wiara w świecie bizantyjskim, Warszawa 2006, s. 22–30.

8  A.L. As-Sajjid Marsot, op. cit., s. 11.
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a proces islamizacji i arabizacji trwał kilka kolejnych stuleci9. Pozwoliło to egipskim 
chrześcijanom na zachowanie odrębnej tożsamości oraz języka, który do dziś używany 
jest w koptyjskiej liturgii10.

Podczas pierwszych wieków panowania islamu – w okresie sprawowania władzy 
przez dynastie Ummajadów, Abbasydów, a później Tulunidów i Ichszydydów – Kop-
towie cieszyli się znaczną tolerancją, w związku z czym ich wspólnota mogła się swo-
bodnie rozwijać, a jej członkowie sprawowali nawet rozmaite funkcje administracyjne11.

Sytuacja egipskich chrześcijan zaczęła się pogarszać w X wieku po dojściu do 
władzy szyickiej dynastii Fatymidów, a szczególnie w okresie panowania kalifa 
Al-Hakima Bi-Amra Allaha, który początkowo „obdarzył przywilejami mniejszości 
niemuzułmańskie. Potem zaś zaczęto je gnębić do tego stopnia, że wielu postanowiło 
przyjąć islam”12.

W okresie panowania Fatymidów13 polityka władz wobec Koptów zmieniała się 
jednak w zależności od tego, kto był w danym czasie kalifem. Nie wszyscy bowiem 
traktowali ich tak jak Al-Hakim – represje były przeplatane okresami względnej 
tolerancji i spokoju, a niektórzy Koptowie piastowali wysokie urzędy jako doradcy 
kalifa. Niemniej ogólna pozycja egipskich chrześcijan uległa pogorszeniu w stosunku 
do okresu przedfatymidzkiego, a w czasach największych prześladowań wiele osób 
przechodziło na islam, ratując w ten sposób swoje życie14. Podobnie (czyli zmiennie) 
sytuacja wyglądała w kolejnych wiekach za Ajjubidów, Mameluków i w końcu Osma-
nów, przy czym zazwyczaj zależała od konkretnych sytuacji i polityki poszczególnych 
władców15.

Do jakościowych zmian w stosunkach między państwem a mniejszością chrześci-
jańską w Egipcie doszło dopiero za panowania Muhammada Alego Paszy (wicekróla 
Egiptu w latach 1805–1848) – założyciela dynastii sprawującej władzę do 1952 roku. 
W okresie panowania tego wielkiego reformatora, słusznie nazywanego ojcem współ-
czesnego egipskiego państwa16, jak również w kolejnych dekadach, pozycja Koptów 
uległa znacznemu polepszeniu, co związane było z tym, iż władcy nowożytnego Egiptu 

9  Ibidem, s. 12–13.
10  Szerzej na temat języka koptyjskiego w pismach i obrzędach religijnych [w:] R.M. Wilson, Coptic 

and the Neutestamentler [w:] S. Giversen, M. Krause, P. Nagel (red.), Coptology: Past, Present, and Fu-
ture, Leuven 1994, s. 88–97; R. Kasser, A propos des caracteristiques lexicales des dialectes coptes dans 
divers textes bibligues [w:] Coptic Studies. Acts of the Third International Congress of Coptic Studies. 
Warsaw, 20–25 August, 1984, Warszawa 1990, s. 187–194.

11  Szerzej na temat relacji chrześcijańsko-muzułmańskich od połowy VII do połowy IX wieku [w:] 
J. Tanger, Christians in Muslim Egypt. A Historical Study of the Relations between Copts and Muslims 
from 640 to 1922, Altenberge 1998, s. 8–92.

12  A.L. As-Sajjid Marsot, op. cit., s. 30.
13  Więcej na temat wewnętrznej polityki Fatymidów [w:] P.A. Sanders, The Fatimid State, 969–1171, 

[w:] M.W. Daly (red.), The Cambridge History of Egypt, Cambridge 2006, s. 151–174.
14  J. Tanger, op. cit., s. 93–124.
15  Szerzej o sytuacji chrześcijan przed dojściem do władzy Muhammada Alego Paszy [w:] ibidem, 

s. 125–194.
16  Szerzej na temat reform M. Alego [w:] B. Stępniewska-Holzer, Muhammad Ali. Narodziny nowo-

czesnego państwa egipskiego, Wrocław 1978.
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zaczęli promować tożsamość narodową – w miejsce tożsamości wyznaniowych i innych. 
W tym okresie zniesiono podatek pogłówny17 (1855 rok), jak również zaczęto wcielać 
chrześcijan do egipskiej armii, zrównując tym samym ich obywatelski status z muzułma-
nami. Potwierdzeniem tej tendencji były liczne zmiany prawne, czego ukoronowaniem 
stała się konstytucja uchwalona w 1922 roku, która formalnie zrównywała wszystkich 
mieszkańców Egiptu względem siebie, niezależnie od wyznania czy poglądów18.

Tym samym ważniejsze stawały się egipskość i arabskość niż koptyjskość lub 
islamskość, a potwierdzeniem narodzin nowoczesnego narodu była rewolucja, która 
wybuchła w 1919 roku, wymierzona w Brytyjczyków, którzy po I wojnie światowej 
zachowali znaczne wpływy w Egipcie i robili wszystko, żeby ich nie utracić19. Pano-
wanie ostatniej egipskiej dynastii przyczyniło się zatem do kulturowego i religijnego 
rozwoju wspólnoty koptyjskiej, która dzięki temu zaczęła się liczebnie powiększać20.

Proces ten był kontynuowany aż do połowy XX wieku, dzięki czemu często nazywa 
się ten okres Złotym Wiekiem Koptów. Jego początek datuje się na kadencję patriarchy 
i reformatora, Cyryla IV, który przewodził Koptyjskiemu Kościołowi Ortodoksyjne-
mu w połowie XIX stulecia21. Zwłaszcza w pierwszej połowie XX stulecia Koptowie 
z powodzeniem uczestniczyli w egipskim ruchu narodowościowym, a wielu z nich 
doczekało się zaszczytnych stanowisk w państwie. Za przykład niech posłużą polityczne 
wpływy rodziny Ghali, której członkowie – Butrus Ghali i Walid Ghali – piastowali 
w owym czasie takie funkcje, jak premier (B. Ghali w latach 1908–1910) oraz minister 
spraw zagranicznych (W. Ghali w roku 1924)22. To w owym czasie założono też takie 
instytucje kulturalne, jak Muzeum Koptyjskie w Kairze (1910 rok)23 oraz Instytut 
Studiów Koptyjskich (1954 rok, już po obaleniu monarchii)24, którego ufundowanie 
zamyka opisywany okres.

Na skutek przejęcia władzy przez Gamala Abd An-Nasera – który (stojąc na czele 
ruchu Wolnych Ofi cerów) obalił egipską monarchię, po czym w 1954 roku przejął pełnię 
władzy – ekonomiczna sytuacja Koptów, podobnie jak innych środowisk związanych 
z obozem narodowościowym, skupionym wokół ugrupowania Wafd25, zaczęła ulegać 

17  Przykładowo w 1832 roku wynosił on około trzech tysięcy egipskich funtów, co – przy średnich 
zarobkach sięgających stu tysięcy funtów – nie było za panowania M. Alego wielkim obciążeniem. Por. 
J. Tanger, op. cit., s. 220.

18  Ibidem, s. 195–223.
19  B. Stępniewska Holzer, J. Holzer, Egipt. Stulecie przemian, Warszawa 2006, s. 25–27.
20  M. Kropidłowski, op. cit.
21  Dictionary of African Christian Biography; http://www.dacb.org/stories/egypt/cyril_IV.html 

(odczyt 20.05.2010).
22  B. Stępniewska-Holzer, J. Holzer, op. cit., s. 296–297.
23  History of the Coptic Museum; http://www.coptic-cairo.com/museum/about/about.html (odczyt 

20.05.2010).
24  J. Kamil, Isaac Fanous (1919–2007); http://weekly.ahram.org.eg/2007/829/cu2.htm (odczyt 

20.05.2010).
25  Jednym z jej sekretarzy generalnych był Kopt – Makram Ebeid. Natomiast jego wnuczka – Mona 

Makram Ebeid – jest prominentną działaczką współczesnej opozycyjnej partii Al-Ghat, z której wywodzi 
się Ayman Nour – główny konkurent Muhammada Husniego Mubaraka w wyborach prezydenckich w 2005 
roku. Por. http://www.unhcr.org/refworld/pdfi d/4b6fe1c60.pdf (odczyt 20.05.2010).
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pogorszeniu26. Z drugiej strony niektórzy Koptowie nadal piastowali ważne funkcje 
w administracji państwowej, co zapoczątkowano jeszcze w XIX wieku. O ile w poło-
wie XX wieku Koptowie stanowili około dwudziestu procent populacji, dysponując 
przy tym niemal połową egipskiego bogactwa, o tyle polityka ekonomiczna Wolnych 
Ofi cerów mocno im zaszkodziła – to w nich bowiem proces nacjonalizacji uderzył 
szczególnie. Sprawiło to, iż wielu z Koptów opuściło w tym czasie Egipt i udało się 
do Europy, Kanady, Australii oraz Stanów Zjednoczonych, gdzie obecnie stanowią 
silną i wpływową diasporę27.

Jak wskazuje Iza Elżbieta Smolińska w odniesieniu do praktyk religijnych współ-
cześnie żyjących egipskich chrześcijan:

Kościół koptyjski (…) przechował pewne pierwiastki wyniesione jeszcze z tradycji pierwszych 
gmin chrześcijańskich. Uwidacznia się w nim przede wszystkim silny element wspólnoty, który 
niegdyś zadecydował o przetrwaniu nauki Chrystusa, a obecnie jest gwarantem ciągłości istnienia 
chrystianizmu w muzułmańskiej rzeczywistości współczesnego Egiptu28.

Jedną z cech charakteryzujących Koptów jest głęboko zakorzeniona obyczajowa 
surowość, związana z ascetyczną tradycją monastyczną. Jest to widoczne na przy-
kład w bardzo rygorystycznie przestrzeganych regułach postu. Również inne rytuały 
religijne, jak choćby sposoby przyjmowania sakramentów, nawiązują do wczesnego 
chrześcijaństwa. Ponadto, podobnie jak w islamie i judaizmie, praktykowane jest obrze-
zanie, jednak ma ono charakter bardziej higieniczny niż religijny. Ważnym symbolem 
religijnym jest oczywiście krzyż, który tatuuje się na ciele nowo ochrzczonej osoby. 
Największa spośród trzech koptyjskich wspólnot wyznaniowych (obok katolików 
i protestantów) – ortodoksi (których w Egipcie jest przynajmniej osiem milionów) 
– podlega własnemu papieżowi, którym obecnie jest Szenuda III. Papież Aleksandrii 
i Patriarcha Stolicy Świętego Marka jest niezależny od Watykanu, inaczej niż przy-
wódca koptyjskich katolików (których jest jedynie około dwustu tysięcy) – Stefanos 
II. Podobną liczbę stanowią koptyjscy protestanci (Koptyjski Kościół Ewangelicki) 
– odłam ten powstał pod wpływem amerykańskich misji protestanckich w XIX wieku 
w wyniku niewielkiego rozłamu wśród ortodoksów. Jako że emigracja oraz ataki na 
ludność ze strony islamistycznych ekstremistów są niebagatelnym zagrożeniem dla 
wspólnoty koptyjskiej, ludność ta szczególnie pieczołowicie dba o kultywowanie 
tradycji i zachowanie kulturowego dziedzictwa przodków – starożytnych Egipcjan, 
z którymi współcześnie żyjący Koptowie czują się związani29.

26  B. Stępniewska-Holzer, J. Holzer, op. cit., s. 104–116.
27  C.M. Sennott, Christians Are Fleeing Egypt [w:] The Boston Globe, 18 January 1999; http://pqasb.

pqarchiver.com/boston/access/38177903.html?FMT=ABS&date=Jan%2018,%201999 (odczyt 20.05.2010); 
http://www.netanyahu.org/strugaginemc.html (odczyt 20.05.2010).

28  I.E. Smolińska, op. cit.
29  Ibidem.
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Stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie na poziomie społecznym
Egipscy chrześcijanie mieszkają nie tylko w Kairze i Aleksandrii, gdzie jest ich najwię-
cej, ale również w innych, mniejszych miejscowościach. W drugiej połowie XX stu-
lecia coraz większym problemem społecznym stały się ataki na ludność koptyjską, co 
negatywnie wpłynęło na stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie, godząc tym samym 
w dobrosąsiedzkie relacje. Oskarża się o nie członków radykalnych ugrupowań funda-
mentalistycznych, którzy wprawdzie stanowią zdecydowaną mniejszość w środowisku 
egipskich islamistów (wywodzących się z organizacji Braci Muzułmanów30), lecz to 
ich działalność oddziałuje na wizerunek całego islamistycznego środowiska31.

Dyskryminacja egipskich chrześcijan stała się niepokojącym zjawiskiem na początku 
lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy wśród muzułmanów zaczęły upowszechniać się 
nastroje fundamentalistyczne. Oprócz pogorszenia relacji muzułmańsko-chrześcijań-
skich w życiu codziennym, na co złożyły się takie zjawiska, jak na przykład obrażanie 
i nękanie koptyjskich duchownych, w ciągu ostatnich czterech dekad zanotowano wiele 
incydentów o charakterze kryminalno-terrorystycznym. Zaliczyć do nich należy ataki 
na chrześcijańskie kościoły, klasztory, wioski tudzież sklepy i domy – szczególnie 
w Górnym Egipcie. Jak podaje Caryle Murphy, tylko w latach 1992–1998 zginęło 
w ten sposób 127 Koptów32.

Do pierwszego tego typu zdarzenia doszło w listopadzie 1972 roku, kiedy podpalono 
koptyjską świątynię w północnej części Kairu, co wzbudziło liczne protesty wśród 
chrześcijan i skutkowało starciami z ludnością muzułmańską33. Kolejne poważne 
incydenty na tle religijnym – wpisujące się w konfl ikt muzułmańsko-chrześcijański 
– wydarzyły się w 1981 roku. Najpierw, w czerwcu, w ataku na chrześcijan zginęło 
ponad osiemdziesiąt osób, następnie, w listopadzie, doszło do porwania koptyjskiego 
duchownego, któremu zagrożono śmiercią, jeśli ten nie zgodzi się przejść na islam, 
po czym, na skutek odmowy, zabito go34.

30  Organizacja Braci Muzułmanów powstała w 1928 roku, jednak dopiero lata siedemdziesiąte XX 
wieku zapoczątkowały rozwój islamskiego fundamentalizmu w obecnej – niekiedy radykalnej – po-
staci. Związane to było z eksplozją demografi czną w krajach muzułmańskich, masowym dostępem do 
szkolnictwa wyższego, problemami natury gospodarczej i nieefektywnością państwa w rozwiązywaniu 
problemów społeczno-ekonomicznych, a także konfl iktem izraelsko-arabskim oraz słabością ideologii 
pochodzących z Zachodu wobec wyzwań stojących przed krajami Bliskiego wschodu. Szerzej na temat 
uwarunkowań współczesnego islamizmu [w:] G. Kepel, Święta wojna. Ekspansja i upadek fundamenta-
lizmu muzułmańskiego, Warszawa 2003.

31  Szerzej na temat egipskiego oraz arabskiego islamizmu [w:] J. Zdanowski, Bracia muzułmanie 
i inni, Szczecin 1986, J. Zdanowski, Umiarkowany islamizm. Niedoceniana siła arabskiego Bliskiego 
Wschodu, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2/2005, J. Zdanowski, Współczesna muzułmańska myśl 
społeczno-polityczna. Nurt Braci Muzułmanów, Warszawa 2009.

32  C. Murphy, Passion for Islam. Shaping the Modern Middle East: The Egyptian Experience, New 
York 2002, s. 329.

33  A. Ayalon, Egypt’s Coptic Pandora’s Box [w:] O. Bengio, G. Ben-Dor (red.), Minorities and the 
State in the Arab World, Boulder–Covent Garden 1999, s. 56.

34  N. Amin, Sectarian Attacks in the Past Quarter of a Century against the Copts in Egypt; http://
freecopts.net/english/index.php?option=com_content&task=view&id=1105&Itemid=9 (odczyt 21.05.2010).
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Jednak dopiero na lata dziewięćdziesiąte XX wieku, kiedy w Egipcie wzrosła 
fala terroryzmu (związanego z działalnością takich organizacji, jak Islamski Dżihad 
i Grupy Islamskie)35, przypada eskalacja opisywanego konfl iktu. Wówczas też doszło 
do wielu incydentów, spośród których warto przytoczyć najbardziej spektakularne. 
I tak, w sierpniu 1991 roku, w kairskiej dzielnicy ubogich, Imbabie, doszło do ataku na 
chrześcijan, o który oskarżono muzułmanów. Z kolei rok 1992 był szczególnie nieko-
rzystny dla egipskich chrześcijan. Najpierw, w Dyroot w Górnym Egipcie, doszło do 
zabójstwa Kopta, który nie chciał wnieść opłaty na rzecz lokalnej grupy islamistycznej, 
a następnie, w maju, na tym samym obszarze, zamordowano trzynastu chrześcijan, 
w tym dziesięciu rolników, lekarza, nauczyciela i dziecko. Do kolejnego ataku doszło 
również w maju, dokładnie w okresie świąt wielkanocnych, kiedy w Manfaloot na 
obszarze Górnego Egiptu zamordowano sześciu Koptów, a pięćdziesięciu raniono. 
Następny incydent wydarzył się w październiku. Wówczas też, tym razem w Dolnym 
Egipcie (na terytorium Delty Nilu), doszło do licznych podpaleń i grabieży, podczas 
których zniszczono kilkadziesiąt koptyjskich sklepów oraz domów, a trzy osoby 
odniosły obrażenia. Ostatnie tego typu zdarzenia miały miejsce w grudniu, kiedy naj-
pierw zaatakowano Koptów w Asjucie, a następnie zamordowano czterech chrześcijan 
w jednej z wiosek na obszarze Górnego Egiptu36. Generalnie rzecz ujmując, w latach 
1971–1993 zdecydowana większość starć muzułmańsko-chrześcijańskich zdarzyła się 
w miejscowościach południowego i środkowego Egiptu (szczególnie w prowincjach 
Bani Suwayf, Al-Minja, Fayum, Asjut, Suhaj, Qina oraz Aswan), gdzie odnotowano 
w tym czasie niespełna osiemdziesiąt procent ogółu ataków na ludność chrześcijańską 
ze strony muzułmanów. Tłumaczyć to można faktem, iż na tym terytorium – z dala 
od stolicy – siły policyjne były mniej efektywne w ściganiu przestępców, a lokalne 
obyczaje związane z instytucją krwawej zemsty – obejmujące zarówno muzułmanów, 
jak i chrześcijan – o wiele silniejsze. Gdy na te uwarunkowania nałożył się wzrost 
nastrojów fundamentalistycznych, przemoc na tle religijnym eskalowała, a jej ofi arami 
stali się egipscy chrześcijanie37.

Kolejna eskalacja przemocy nastąpiła wczesną wiosną 1997 roku. Wówczas też, 
w miejscowości Nakhla, zaatakowano pociąg, zabijając trzynastu i raniąc sześciu 
chrześcijan. Następnie w prowincji Al-Minja doszło do podpaleń kilku kościołów, 
budynków chrześcijańskich organizacji charytatywnych oraz kilkudziesięciu koptyj-
skich przedsiębiorstw38 – zginęło dwanaście osób39. Natomiast w styczniu 2000 roku 
ponownie doszło do rozruchów w południowej części kraju, w zdominowanej przez 
Koptów miejscowości Kusheh. Były one rezultatem kłótni między muzułmaninem 
a Koptem i przerodziły się w starcia, które kosztowały życie dwudziestu chrześci-
jan oraz jednego muzułmanina. Wydarzenie to, którego ubocznym skutkiem było 

35  Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 2004, s. 400–405.
36  N. Amin, op. cit.
37  A. Ayalon, op. cit., s. 59.
38  C. Murphy, op. cit., s. 242.
39  E. Kienle, A Grand Delusion. Democracy and Economic Reform in Egypt, London–New York 

2000, s. 89.
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zniszczenie wielu obiektów chrześcijańskiego mienia, odbiło się szerokim echem 
w światowych mediach, dlatego też egipskie władze nie były w stanie zatuszować 
zdarzenia. W związku z tym niespełna czterdziestu muzułmanów zostało postawionych 
w stan oskarżenia, po czym większość z nich uniewinniono, co wywołało sprzeciw 
koptyjskiego przywódcy religijnego. Do ostatniego z głośnych incydentów, jakie wy-
darzyły się w dekadzie kończącej XX stulecie, doszło w listopadzie 2000 roku, kiedy 
zamordowano Kopta, który nie zgodził się przejść na islam, co przywołało w pamięci 
tragiczną śmierć koptyjskiego duchownego z 1981 roku40.

O ile pierwsza połowa dekady rozpoczynającej XXI wiek upłynęła spokojnie, co 
związane było z tym, iż egipskie władze zaostrzyły walkę z terroryzmem, o tyle do 
ponownej erupcji konfl iktu muzułmańsko-chrześcijańskiego doszło w jej drugiej części. 
I tak w 2006 roku doszło do ataku na kilka kościołów w Aleksandrii, na skutek czego 
jedna osoba zginęła, a kilkanaście odniosło obrażenia41. Następnie (w kwietniu 2009 
roku, podczas świąt wielkanocnych) doszło do terrorystycznego ataku na chrześcijan 
w południowoegipskiej miejscowości Hegaza, czego rezultatem była śmierć dwóch 
młodych osób. Tym razem egipski wymiar sprawiedliwości stanął na wysokości za-
dania i skazał zamachowców na karę 25 lat pozbawienia wolności, choć krytycy tej 
decyzji podkreślają, że za takie przestępstwo grozi w Egipcie kara śmierci42. Następ-
nie, w styczniu 2010 roku, podczas koptyjskich świąt Bożego Narodzenia, doszło do 
wydarzenia określanego w mediach mianem „rzezi w Nag Hammadi”. Określenie to 
wynika ze sposobu, w jaki zamordowano sześciu Koptów i jednego muzułmanina, 
poważnie przy tym raniąc kilkanaście innych osób: do wychodzących ze świątyni 
chrześcijan otworzono ogień. Następnie doszło do kilku kolejnych ataków, których 
rezultatem była śmierć dwóch Koptyjek, a także zniszczenie kilku chrześcijańskich 
budynków, co było skutkiem podpaleń. Również w wypadku tej zbrodni przyczyną 
była najprawdopodobniej zemsta – jako rewanż za gwałt na kilkunastoletniej muzuł-
mance, co niejednokrotnie powtarzano, chcąc wytłumaczyć zachowanie zamachowców, 
których schwytano i postawiono w stan oskarżenia43.

Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż w samym środowisku islamskim postawa 
wobec chrześcijan ewoluowała, czego przykładem były próby założenia w połowie 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku Partii Centrum, której nazwa miała podkreślać 
umiarkowanie organizacji i ugodowość nowego pokolenia Braci Muzułmanów, od-
żegnujących się od stosowania przemocy, a także podejmujących dialog z liderami 
wspólnoty koptyjskiej44. Również czołowy doktryner współczesnego islamizmu, Yusuf 
Al-Qaradawi, uważa, iż muzułmanie i chrześcijanie są równi wobec prawa i razem 

40  N. Amin, op. cit.; Funerals for Victims of Egypt Clashes; http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/589977.stm (odczyt 21.05.2010).

41  H. Milles, Coptic Christians Attacked In Churches; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/
africaandindianocean/egypt/1515829/Coptic-Christians-attacked-in-churches.html (odczyt 21.05.2010).

42  Christians Killed in Egypt Feud; http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8007919.stm (odczyt 
21.05.2010).

43  Egypt Copts Killed in Christmas Church Attack; http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8444851.
stm (odczyt 21.05.2010). 

44  J. Zdanowski, Współczesna…, s. 119–121.
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tworzą wspólnotę narodową, ukonstytuowaną na zasadach wzajemnego szacunku 
i tolerancji. Twierdzi on jednak, iż o ile chrześcijanie mogą piastować ważne urzędy 
w państwie, o tyle stanowiska prezydenta i premiera powinny być zarezerwowane 
wyłącznie dla członków wspólnoty islamskiej45.

Oprócz bezpośrednich przyczyn przemocy warto zastanowić się nad głębszymi 
czynnikami konfl iktu muzułmańsko-chrześcijańskiego w Egipcie, którego przejawem 
są przytoczone powyżej, wybrane spośród wielu, przykłady.

Tym co odróżnia wspólnotę chrześcijańską od muzułmańskiej są z pewnością 
trzy elementy, konstruujące tożsamość każdej grupy etniczno-wyznaniowej. Są to: 
wyznanie (będące elementem najważniejszym), język (zachowany jedynie w liturgii) 
i pochodzenie etniczne (jako element najmniej istotny). Na ich gruncie przez wieki 
kształtowały się więzi, które dziś spajają egipskich chrześcijan. Jeśli występuje roz-
łam na gruncie jednego z tych elementów, który wzmocniony jest przez pozostałe, 
ewentualność wystąpienia konfl iktu rośnie. Sprzyjają temu takie czynniki, jak brak 
wspólnych wartości (w odniesieniu do Koptów i muzułmanów wspólną wartością jest 
naród) oraz różnice ekonomiczne46.

O ile w wypadku Koptów różnice klasowe – w odniesieniu do muzułmanów 
– nie były dostrzegalne w środowiskach wiejskich, o tyle w miastach stanowili oni 
elitę ekonomiczną (i kulturalną) lub zaliczali się do klasy średniej, co rozkładało się 
nieproporcjonalnie względem wyznawców islamu. Ponadto Koptowie zmieniali się 
szybciej niż muzułmanie, co z kolei wynikało z ich silniejszych związków z chrześci-
jańskim Zachodem. Sprzyjał temu fakt, iż zajmowali się oni nowoczesnymi gałęziami 
gospodarki (usługami i fi nansami), dzięki czemu automatycznie stawali się partnerami 
w ekonomicznych kontaktach z kapitalistycznym Zachodem. W związku z tym byli 
bardziej otwarci na zachodnie języki, edukację i idee (w tym nacjonalizm), co stawiało 
ich w uprzywilejowanej pozycji względem muzułmanów, choć z drugiej strony byli 
przez Zachód wykorzystywani do usprawiedliwiania ekspansji, a to sprzyjało kon-
fl iktom z antyzachodnio nastawioną częścią społeczeństwa. Im lepiej prosperowała 
chrześcijańska ulegająca zachodnim wpływom mniejszość, tym większą awersję bu-
dziło to u większości, choć rosnące ambicje Koptów pchnęły ich z czasem w kierunku 
narodowców, gdyż dostrzegli dla siebie korzyści w walce o wyzwolenie Egiptu47.

A zatem splot kulturowych i strukturalnych (socjoekonomicznych) czynników 
przyczynił się do powstania sytuacji konfl iktowej, która eskalowała na początku lat 
siedemdziesiątych XX wieku, kiedy nacjonalizm egipski, panarabizm, a także arabski 
socjalizm (jako wspólne wartości) zaczęły ustępować miejsca islamizmowi. W owym 
czasie zaczęła się też pogarszać sytuacja społeczno-ekonomiczna, co sprawiło, iż 
frustracja muzułmańskiej większości niejednokrotnie obracała się przeciw Koptom. 
Nie wydaje się jednak, by stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie na poziomie spo-
łecznym charakteryzowały się głęboką konfl iktogennością. Mają one raczej charakter 

45  B.K. Rutherford, Egypt after Mubarak. Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World, 
New Jersey 2008, s. 116.

46  M.J. Wyszomirski, Communal Violence: The Armenians and the Copts as Case Studies, „World 
Politics” 27(3)/1975, s. 434–436.

47  Ibidem, s. 439–446.

Trudne sąsiedztwo. Stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie oraz status chrześcijan...



110 Michał Lipa

przejściowy (koniunkturalny), zwłaszcza że sam islamizm ewoluuje w kierunku 
ideologii ogólnonarodowej, a większość starć muzułmańsko-chrześcijańskich wynika 
z porachunków klanowo-rodzinnych.

Status chrześcijan w systemie polityczno-prawnym
Mówiąc o położeniu mniejszości koptyjskiej względem państwa, należy zacząć 

od tego, co na temat religii mówi egipska konstytucja. Pierwszy artykuł podkreśla, że 
wszyscy egipscy obywatele są częścią narodu arabskiego, co nawiązuje do tradycji 
Naserowskiej i jest, z punktu widzenia Koptów, korzystne. Ponadto wszyscy obywatele 
są równi wobec prawa, zarówno jeśli chodzi o prawa polityczne, jak i rasowe, etniczne, 
językowe oraz religijne. Kontrowersje budzi natomiast zapis o islamie jako ofi cjalnej 
religii państwowej, a także o szariacie jako głównym źródle prawa (po nowelizacji 
z 1980 roku), co ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania państwa oraz kształtu 
systemu prawnego i podaje w wątpliwość zasadę równości48. Pewną praktyką politycz-
ną w Egipcie jest wybór przez prezydenta kilku Koptów do izby niższej parlamentu, 
czego dokonuje on w ramach jego kompetencji arbitralnego mianowania dziesięciu 
członków Zgromadzenia Ludowego. Dzięki temu liczba chrześcijańskich posłów waha 
się od kilku do kilkunastu, co przy liczbie 454 deputowanych i tak wskazuje na dużą 
dysproporcję względem tej mniejszości, która jest dyskryminowana już w momencie 
wystawiania przez partie kandydatów w wyborach49.

O ile na poziomie formalnoprawnym status Koptów wydaje się być umiarkowanie 
korzystny, o tyle w praktycznej działalności państwa bywa z tym różnie, na co zwra-
cają uwagę zarówno sami chrześcijanie, jak i raporty międzynarodowych organizacji 
ochrony praw człowieka, dokładnie dokumentujące wszelkie nadużycia, a tych nie 
brakuje. Jednym z tego przejawów są przypadki, w których instytucje państwa (policja, 
sądy) z jednej strony niewystarczająco interweniują w sytuacjach naruszania praw 
Koptów (chyba że zmuszą je do tego reakcje międzynarodowe), a z drugiej nadgor-
liwie egzekwują prawo wobec chrześcijan lub nawet je łamią. Przejawem tego jest 
brutalne traktowanie Koptów przez egipską policję, zwłaszcza gdy ci padają ofi arą 
starć muzułmańsko-chrześcijańskich50.

Począwszy od lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy sytuacja chrześcijan zaczęła 
się pogarszać, niewielu Koptów piastowało ważne funkcje w państwie, pomimo iż 
papież Szenuda III częstokroć wspierał obecnego prezydenta (Muhammada Husniego 
Mubaraka) w budowaniu jego politycznej pozycji, wierząc iż ten będzie lepiej dbał 
o interesy chrześcijan i chronił ich przed przemocą. Oprócz Butrusa Butrusa Ghalego, 
który w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku przewodził ministerstwu 
spraw zagranicznych, niewielu Koptów mogło cieszyć się najwyższymi stanowiska-
mi w rządzie i dotyczyło to zawsze mniej istotnych resortów. Ponadto tylko jeden 

48  Constitution of the Arab Republic of Egypt; http://constitution.sis.gov.eg/en/2.htm (odczyt 11.04.2009).
49  E. Kienle, op. cit., s. 63–64, 165–172.
50  Ibidem, s. 97. 
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chrześcijanin piastuje obecnie funkcję gubernatora prowincji. W związku z tym Kop-
towie domagają się większej reprezentacji w strukturach państwa. Żądają równości 
w dostępie do stanowisk publicznych i urzędów, faktycznego oddzielenia religii od 
państwa, a także konsekwentnego realizowania konstytucyjnych norm w zakresie 
praw i wolności obywatelskich51.

Zarzuty chrześcijan wobec państwa nie są bezpodstawne. Duże kontrowersje budzi 
realizacja idei równości religijnej i wolności w wyborze wyznania. O ile chrześcijanin 
nie ma problemu z przejściem na islam, o tyle konwersja w drugą stronę jest mocno 
utrudniona, czemu służą skomplikowane procedury administracyjno-prawne. Na 
przykład w 2007 roku jeden z sądów administracyjnych odrzucił wnioski 45 osób, 
które chciały przejść na chrześcijaństwo, po czym przychylono się do kilkunastu z nich 
dopiero wskutek apelacji52. Podobnie dopiero w 2002 roku koptyjskie święta Bożego 
Narodzenia uzyskały status święta ofi cjalnego, a w 2005 roku zmieniono niekorzystne 
przepisy dotyczące remontów kościołów, choć do dzisiaj napotykają liczne bariery, 
jeśli chodzi o budowę nowych świątyń53.

Egipskie władze odpowiadają, że państwo nie dyskryminuje chrześcijan, zapew-
niając im równe prawa względem muzułmanów, co jest zgodne z prawdą na poziomie 
formalnoprawnym. Nie zgadzają się też z zarzutami o polityczną marginalizację, skoro 
Koptowie są obecni w parlamencie i pełnią inne publiczne funkcje. Nie dostrzegają 
już jednak tego, że są niedoreprezentowani, a ich prawa częstokroć są łamane. Skutek 
jest taki, że praktyka życia politycznego nie pokrywa się z ofi cjalną polityką państwa, 
wyrażoną w konstytucji i prawie, przez co egipscy chrześcijanie czują się dyskrymi-
nowani i marginalizowani.
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