
Drodzy Czytelnicy

Trzeci już tom „Nurtu SVD" poświęcamy religii Mahometa1. 
Temat „islam" utrwala się w mediach i wzbudza coraz to nowe pyta
nia przeciętnego mieszkańca Polski i Europy. Bardziej wtajemniczeni 
badacze tej religii -  politolodzy i religioznawcy -  wskazują na dale
ko idące i nieodwracalne konsekwencje rosnącej obecności muzułma
nów na starym kontynencie i w innych, tradycyjnie niemuzułmańskich 
częściach świata. Czy nadchodzi koniec liczebnej dominacji chrześcijań
stwa w świecie? Tłumy wyznawców islamu szturmujące granice Euro
py z jednej strony i brak jednoznacznie określonej polityki migracyjnej 
z drugiej -  podtrzymują stan niepewności i wzniecają brak zaufania 
do europejskiego autorytetu, który ogranicza się do deklaracji natury 
geopolitycznej. Tymczasem nawet najbardziej umiarkowani analitycy 
przedmiotu nie negują olbrzymich postępów deklarującej totalitarne 
aspiracje religii. Być może prawdą okaże się, że nadchodzące dekady 
należą do muzułmanów!

Nasz udział w debacie „islam i co potem" nie wykracza poza 
przestrzeń religiologii. Autorzy artykułów podejmują temat wielo
aspektowo, bez emocji i z kartezjańską rozwagą, zachowując nadzieję 
na wyzbyty złych przeczuć konstruktywny dialog z islamem. Dlatego 
każdą arbitralnie jednoznaczną wypowiedź trzeba tu uznać za chybio
ną. Odkrywamy nowe, nieznane „oblicza islamu", który ciągle szuka 
swojej tożsamości i -  mimo wszystko -  przejawia realną zdolność do 
dialogu z innymi wierzącymi.

Obecnie w Europie Zachodniej żyje około 15 milionów muzuł
manów. Co to znaczy być „europejskim muzułmaninem"? Jak pozo
stać chrześcijaninem wśród „europejskiego islamu"? Wreszcie, jak 
uszanować wspólne dziedzictwo duchowe i cywilizacyjne muzułma
nów i chrześcijan?

Zapraszam do lektury!

Adam Michałek SVD
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D ear Readers

The third volume of the "Nurt SVD" is again devoted to the 
religion of Mohammed2. Islam is the recurring topic in mass media in 
Poland and the rest of Europe, and brings more and more questions 
to the minds of average Europeans. Those who know more about this 
religion - political scientists and scholars of religions - point to the far- 
reaching and irreversible consequences of the fact of the ever grow
ing number of Muslims on the Old Continent and in other, tradition
ally Muslim parts of the world. Is it the beginning of the end of the 
preponderance of Christianity in the world? Masses of Muslim believ
ers, storming the borders of Europe on the one hand, and lack of clear 
immigration policy on the other, prolong the sense of uncertainty and 
scepticism about European authority, which has been limiting itself to 
geopolitical declarations only. Even the most moderate experts on the 
subject do not deny the fact that this religion, which makes its totalitar
ian aspirations known, has made a huge progress. It may turn out that 
the next decades belong to Muslims!

Our participation in the debate „Islam, and then what?" does 
not go beoynd the scope of the religious studies. Contributors to this 
issue of the „Nurt SVD" prefer Cartesian prudence to emotions, and 
approach the problem from different angles, taking into account its 
various aspects. They hope that forebodings retreat before construc
tive dialogues with Islam. That is why any arbitrally unambiguous 
pronouncement must be judged as a mistaken one. We discover new, 
unknown „faces of Islam", all the time looking for its own identity and 
- despite everything else - showing real ability for dialogues with other 
believers.

There are about 15 million Muslims in the Western Europe 
today. What does it mean to be a „European Muslim"? How may one 
remain Christian in the midst of a „European Islam"? How to respect 
the common spiritual heritage and the shared, Islamic and Christian 
civilization?

Enjoy your reading!

Adam Michałek SVD
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