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Islamizm: jak nie stracić głowy 

 

„My, cywilizacje, mamy dziś świadomość własnej śmiertelności” – to zdanie, 

autorstwa Paula Valéry’ego, nigdy nie było bardziej prawdziwe. Do naszych uszu dochodzą 

coraz to nowe wieści, lęk rośnie z każdym dniem. Żydowski nauczyciel z Marsylii 

zaatakowany maczetą przez wyznawcę Państwa Islamskiego. 29 osób, w tym Francuzi, 

zabitych przez islamistów w hotelu w Wagadugu, w Burkina Faso.  

Panujące dotychczas w Marsylii pogodne nastroje dawały złudne wrażenie, że tego typu 

wydarzenia nie mogą mieć tam miejsca. To samo dotyczyło Burkina Faso, wydającego się 

dotąd spokojną wyspą na oceanie terroryzmu. Jednak islamskie barbarzyństwo nie zna już 

granic. Znajdzie nas, schowanych za naszymi barykadami, znajdzie i zmiażdży nasze morale.  

Agonia jest tym dłuższa, im bliżej jej do końca – dotyczy to nie tylko cywilizacji. 

Agonia tym bardziej bolesna, iż duch czasu, ta mieszanka chaosu i sławetnej akulturacji, nie 

pozwala nam zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje. Zarówno prawica, jak i lewica mówią o 

islamizmie sloganami, a nas przygniata lawina paraliżujących informacji.  

W tym rozpadającym się świecie bardzo dobrym znakiem jest książka Jeana 

Birnbauma, „Un silence religieux”1. Pokazuje ona, że ludzie w końcu otwierają oczy, że jeszcze 

nie czas, by tracić nadzieję. Autorem jest jeden z głównych dziennikarzy „Le Monde’a”, 

gazety, która jak dotąd wykazywała się nadzwyczajną wprost krótkowzrocznością wobec 

islamizmu. Ten głęboki i odważny, zrywający ze schematami esej powinien być obowiązkową 

lekturą na uniwersytetach i w redakcjach. 

Dotychczas Jean Birnbaum wydawał się być wiernym szeregowym „obozu dobra”, gotów 

wcielać w życie rozkazy, każące dusić w zarodku każdą myśl spoza ustalonych ram. Niechęć 

do „źle myślących” była jawna. Wolnomyśliciele, między innymi Michel Houellebecq, byli na 

łamach „Le Monde’a” demonizowani, paleni na stosach i skazywani na potępienie. Jednak 

publikacja „Un silence religieux” jest symbolem intelektualnych zmian, które swoimi 

korzeniami sięgają zeszłorocznych zamachów.  

To jak nagłe wykolejenie. Witamy w klubie. Być może skompromituję go w ten sposób 

w oczach „jego” obozu, jednak chciałbym pochwalić analizę Jeana Birnbauma. Można ją 

dobrze podsumować słowami Jacques’a Derridy, którego sam autor tak chętnie cytuje w 

swoim dziele: „Islam i islamizm to nie to samo, nie można o tym zapominać, jednak ten 

drugi dokonuje się w imię pierwszego. I kwestia tego «w imię» jest tutaj kluczowa. Niech 

nam się nie wydaje, że siła tego imienia jest przypadkowa w tym, co się dzieje, co się robi i 

co się mówi w imię religii – w tym wypadku, w imię islamu”. 

                                                             
1 Wydawnictwo „Seuil” 



 

Dlatego właśnie deklaracje rządu po zamachach ze stycznia 2015 wydają się 

tak żałosne. „To wszystko nie ma nic wspólnego z islamem” – powtarzali wtedy przymilnie 

politycy. Jean Birnbaum mówi dziś: „wręcz przeciwnie, to ma z tą religią bardzo wiele 

wspólnego”, a następnie, przy pomocy przykładów, obala idiotyczną tezę Thomasa 

Piketty’ego, felietonisty „Le Monde’a”, jakoby islamski terroryzm miał swoje źródło w... 

nierównościach społecznych. Komiczne! 

Mamy tu do czynienia z jakimś kosmicznym wyparciem, które sprawia, że „dobra” lewica i 

posłuszne jej media burzą się przeciwko obecnym tendencjom rządu, mającym na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa. To tak, jakbyśmy mieli nieustannie nadstawiać drugi policzek 

terrorystom, aby ubłagać wybaczenie rzekomych win – do tego właśnie prowadzi nienawiść 

do własnej tożsamości i niezdolność do stawienia czoła problemowi religii, odwieczne 

bolączki naszego społeczeństwa. 

Bóg mści się na tych, którzy zaprzeczają jego istnieniu. Nie ma wątpliwości, że 

należy oddzielać politykę od religii, nie przeczę temu. Jednak dlaczego mamy negować 

wymiar religijny i duchowy naszych społeczeństw, podczas kiedy historia pokazuje nam 

jasno, że człowiek jest maszynką do produkcji bogów? Régis Debray i René Girard pisali 

bardzo pięknie na ten temat, a Jean Birnbaum stoi z nimi ramię w ramię, ujawniając nam 

istotę dyskursu dżihadystów: „Ty, mieszczaninie, który myślałeś, że uda Ci się ściąć Bogu 

głowę – spójrz, co zrobię z Twoją. I Ty, marksisto, który chciałeś mieć ludzkość u stóp – 

przyjrzyj się jeszcze raz swojej potędze, zanim Cię jej pozbawię.” 

Najważniejszą sprawą tutaj jest rozsądek, rozsądek we wszystkich możliwych 

formach, rozsądek, który ma podobno odpowiadać za morale, prawo, politykę czy religię. 

Żeby go bronić, mówi Birnbaum, musimy odejść na chwilę od naszych klęczników, na których 

wznosimy modły do naszych bożków, Świętego Postępu i Świętej Technologii, i zainteresować 

się nieco bliżej, przy zachowaniu zdrowego, krytycznego podejścia, tą duchowością, która dała 

nam w przeszłości tylu wielkich myślicieli, od Spinozy po Hobbesa. 

Jedyną wadą „Un silence religieux” jest to, że jest skierowana głównie do lewicy. Niemniej 

publikacja Jeana Birnbauma dotyczy nas wszystkich bezpośrednio. Otwórzmy w końcu oczy i 

spójrzmy prawdzie w twarz, zbirnbaumujmy się, do diabła!  

 

Tłumaczyła Matylda Górska 

 


