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n his new book, What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response, a

fine scholar of the Near East, Bernard Lewis, has given us a marvelous insight — an insight our
secular humanist movement has been pointing out to one and all for generations.
Lewis holds that by all modern measures — industrial output, artistic achievement, and
political freedom — Islam has bit the dust. „For many centuries," Lewis writes, "the world of
Islam was in the forefront of human civilization and achievement. [By the medieval era, it]
achieved the highest level so far in human history in the arts and sciences, [and offered a
culture] polyethnic, multiracial, international." By comparison, „Europe was a pupil and in a
sense a dependent of the Islamic world." So what happened to change all this?
As Europe approached the Renaissance, it advanced „by leaps and bounds, leaving the
scientific and technological and eventually the cultural heritage of the Islamic world far
behind." As his second reason, Lewis gives us the very essence of what we've been saying
since the founding of our country — its failure to disentangle religion and the state: „[In Islam,
from the beginning,] the state was the church and the church was the state, and God was
head of both."
What better example do we need in order to convince others to stop those Christians who
want to incorporate their religious dogmas into our secular institutions of government,
medicine, education and welfare?
Published in the 2002 November/December issue of the American Rationalist ©.
Bernard Katz
Pokaż inne teksty autora

(Publikacja: 02-06-2003 Ostatnia zmiana: 21-09-2003)
Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2476)
Contents Copyright © 2000-2008 by Mariusz Agnosiewicz
Programming Copyright © 2001-2008 Michał Przech
Autorem tej witryny jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Właścicielem witryny są Mariusz Agnosiewicz oraz Autor.
Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę podkatalogów, skrypty
JavaScript oraz inne programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane
przez Autora. Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie
prawo do okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
Racjonalista.pl

Strona 1 z 2

informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

