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Franz-Olivier Giesbert 

Islamizm, czyli jak nie stracić głowy 

 

„My, cywilizacje, wiemy już teraz, że jesteśmy śmiertelne”. Słowa Paula Valéry’ego 

nigdy nie były równie trafne jak dziś, gdy serca z każdym dniem ściskają nam się coraz bardziej; 

kiedy w Marsylii zwolennik Państwa Islamskiego atakuje maczetą żydowskiego nauczyciela lub gdy 

kilka dni później islamiści mordują 29 osób, w tym Francuzów, w hotelu mieszczącym się w 

Wagadugu, stolicy Burkina Faso. 

W Marsylii panowała dotychczas pokojowa atmosfera pozwalająca przypuszczać, że nikt nie 

dopuści się tam podobnych czynów — podobnie zresztą jak w Burkina Faso, przypominającej jak 

dotąd oazę w świecie zalewanym falą terroryzmu. Lecz okrucieństwo islamistów nie ma już granic. 

Nie zdołamy się przed nim obronić — dosięgnie nas wszędzie, aby nas złamać. 

Agonia trwa długo, zwłaszcza pod koniec — słowa te nie dotyczą wyłącznie cywilizacji. 

Jest tym bardziej uciążliwa, że zamieszanie i szumna idea akulturacji utrudniają nam zrozumienie 

tego, co się właściwie dzieje. Zauważcie, że zarówno prawica, jak i lewica wyraża się na temat 

islamizmu głównie za pomocą frazesów, w efekcie czego lawina złych wieści wprawia nas w 

osłupienie. 

W tym obracającym się w gruzy świecie książka Jeana Birnbauma „Un silence 

religieux” jest bardzo dobrą wiadomością — znakiem, że nasze oczy wreszcie się otwierają oraz 

dowodem tego, że nigdy nie wolno tracić nadziei. Dzieło jednego z redaktorów „Le Monde’a” —

dziennika, którego autorzy dali dowód niewiarygodnego zaślepienia w kwestii islamizmu — stanowi 

wnikliwy i odważny esej burzący dotychczasowe przekonania. Tym samym powinien jak najszybciej 

stać się obowiązkową lekturą na uniwersytetach i w redakcjach. 

Dotychczas Jean Birnbaum sprawiał wrażenie, jakby był na każde zawołanie tych „dobrych” —

 obrońców pokoju, wolności i tolerancji, gotowych zagłuszyć każdy odmienny głos. Stąd też 

wzmożona czujność wobec wszystkich ludzi o „błędnych” przekonaniach tudzież demonizacja na 

łamach „Le Monde’a” zarówno Michela Houellebecqa, jak i wielu innych nonkonformistów, 

szkalowanych i posyłanych na stos. „Un silence religieux” jest więc przejawem zmiany sposobu 

myślenia, spowodowanej zeszłorocznymi zamachami. 

To trochę tak, jakby skończyć w rowie — witamy w klubie. Narażając Jeana Birnbauma na 

kompromitację w oczach kolegów, przyjmijmy z aprobatą jego analizę, którą w skrócie można 

podsumować słowami wielkiego filozofa Jacques’a Derridy, tak często zresztą przez niego 

cytowanego: „Nie możemy zapominać o tym, że islam nie jest równoznaczny z islamizmem, lecz 

ten drugi praktykowany jest w imię pierwszego. Nazwa ma duże znaczenie. Słów, którymi 

określamy to co się dzieje lub mówi w imię religii, a w tym przypadku w imię islamu, nie wolno 

nigdy uznawać za zbieg okoliczności.” 
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Stąd też absurdalne deklaracje wygłoszone po styczniowych zamachach przez 

rządzących usiłujących wmówić nam, że „to nie ma nic wspólnego z islamem”. Wręcz przeciwnie, 

ostatnie wydarzenia mają ścisły związek z islamem — sprzeciwia się Jean Birnbaum, obalając 

następnie, dla przykładu, niedorzeczną teorię bronioną przez jednego z felietonistów „Le Monde’a”, 

Thomasa Piketty’ego, wedle której terroryzm islamski miałby być konsekwencją… nierówności 

społecznych. Zabawne! 

Właśnie to zaskakujące zaprzeczenie prowadzi „dobrą” lewicę i manipulujące nami media 

głównego nurtu do sprzeciwu wobec środków bezpieczeństwa zastosowanych przez rząd. Zupełnie   

tak, jakbyśmy musieli nieustannie nadstawiać terrorystom drugi policzek, by odpuścili nam nasze 

rzekome winy — właśnie do takiej postawy prowadzi nienawiść do samych siebie oraz niezdolność 

do uchwycenia istoty religii, rzecz niezmienna w naszych społeczeństwach. 

Bóg prędzej czy później zemści się, gdy neguje się Jego istnienie. Należy, rzecz jasna, 

oddzielić politykę od religii — nie mamy zamiaru temu przeczyć. Lecz jaki sens ma przemilczanie, w 

związku z ostatnimi wydarzeniami, obecnego przecież w naszym społeczeństwie pierwiastka 

sacrum, gdy historia pokazuje nam, że człowiek jest istną maszyną do produkcji bogów? Zarówno 

Régis Debray, jak i René Girard, współcześni filozofowie francuscy, zwracali już uwagę na istotną 

rolę, jaką odgrywa w życiu społecznym wiara, zaś Jean Birnbaum wpisuje się w ten nurt myślowy, 

wkładając w usta dżihadystów następujące słowa: „Burżuazjo — ty, która wierzyłaś, że możesz 

ściąć Bogu głowę — spójrz, co robię z twoją. Marksisto — ty, który sądziłeś, że postawisz ludzkość 

na nogi – pożegnaj się ze swoją nadzieją, zetnę ją.” 

W tym wszystkim chodzi przecież o wszelkie formy rozsądku, którym powinniśmy 

kierować się w zakresie moralności i prawa, a także w życiu politycznym i religijnym. Aby go jednak 

nie stracić, jak mówi Birnbaum, winniśmy porzucić kult naszych dotychczasowych bożków – 

Świętej Technologii i Świętego Postępu – by przyjrzeć się krytycznie duchowości, która zrodziła 

w przeszłości tylu wielkich myślicieli, od Spinozy po Hobbesa. 

Jedynym słabym punktem książki Jeana Birnbauma „Un silence religieux” jest fakt, iż autor 

kieruje ją wyłącznie do lewicy, zważywszy, że poruszony w niej problem dotyczy nas wszystkich. 

Pora wziąć przykład z Birnbauma – obudźmy się i przejrzyjmy wreszcie na oczy! 
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