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Drodzy Czytelnicy

Islam jest drugą – pod względem liczby wyznawców – monote-
istyczną religią świata. Uniwersalizm tej religii uwierzytelnia nie tylko sys-
tematyczny wzrost liczby wiernych, ale również zainteresowanie okazane 
muzułmanom poza przestrzenią religijną. Jakie są oblicza islamu? O czym 
myślimy, kiedy wypowiadamy słowo „muzułmanie”? Wreszcie, jakie jest 
miejsce potomków Abrahama i Hagar w spotkaniu religii, kultur i humani-
zmów? – Zagadnieniom tym poświęcony jest aktualny tom „Nurtu”: Obli-
cza islamu – cz. I. Ponieważ przedmiot tej teologiczno-religioznawczej reflek-
sji jest wyjątkowo szeroki i wielopłaszczyznowy, następny numer naszego 
półrocznika również pochyli się nad wielowątkowym zjawiskiem islamu.

Poświęcone islamowi tomy „Nurtu” dedykujemy Jego Eksce-
lencji Księdzu Arcybiskupowi Michaelowi Louisowi Fitzgeraldowi 
M.Afr. – rzecznikowi dialogu chrześcijańsko-islamskiego. Hierarcha był 
nuncjuszem apostolskim w Arabskiej Republice Egiptu i delegatem Sto-
licy Apostolskiej przy Lidze Państw Arabskich (2006-2012). Pełnił rów-
nież funkcję przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyre-
ligijnego (2002-2005). W książce Dieu rêve d’unité (Paryż 2005), M.L. Fitz-
gerald zadaje pytanie: „Czy można powiedzieć, że, ze względu na pa-
rantelę z tradycją judeo-chrześcijańską, islam zajmuje specjalne miejsce 
w bożym planie zbawienia?” (s. 125, tłum. własne). Pytanie to podejmują 
autorzy niniejszej publikacji – zwłaszcza F. Bousquet, H. de La Hougue 
oraz K. Kałuża. Natomiast posoborowe zmagania teologii religii celnie 
ujmuje E. Sakowicz: „Deklaracja Nostra aetate była podejściem do «pro-
gu nadziei». Pontyfikat Jana Pawła II przebiegający «w naszym czasie» 
oznaczał «przekroczenie progu nadziei» w duchu Nostra aetete, za któ-
rym papież podał rękę muzułmanom i okazał im serce”.

Prezentowany numer „Nurtu” otwiera również bogatą charak-
terystykę fenomenu „islam” w ujęciu nauk humanistycznych. Przy-
wołując tezę: „Meczet lustrem islamu”, S. Czerwonnaja wykazuje, że 
w konstrukcji, kompozycji przestrzennej oraz dekoracji miejsca kultu 
muzułmańskiego, symbolicznie wyrażone są podstawowe elementy is-
lamskiej wiary i muzułmańskiego światopoglądu. Równie odkrywcze 
okazują się artykuły ukazujące regionalną i kontynentalną specyfikę 
religii muzułmanów: w Brazylii (K.H. Arenz), w DR Konga (J. Ngalu-
la), w Afryce Zachodniej (Bara N’Diaye), w Niemczech (J. Nowak) oraz 
na Półwyspie Krymskim (J.A. Babinow). Oblicza islamu kryją religijność 
powiązaną z wszelkimi przejawami kultur i cywilizacji.
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