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Król kazał zebrać niewidomych od urodzenia i postawił 
przed nimi słonia. Pierwszemu ze ślepców kazał dotknąć głowy 
słonia, drugiemu ucha, trzeciemu kła, kolejnym trąby, tułowia, 
nogi, pośladków, ogona. Następnie zadał im pytanie, jaki jest 
słoń. Odpowiadali: „jest jak pleciony kosz”, „jest jak garnek”, 
„jak poręcz pługa”, „jak spichlerz”, słup, moździerz, miotła... 
Każdy próbuje poznać, jak wygląda stojący obok nich wielki 
zwierz. Jeden dotyka kła i mówi, że obmacywane zwierzę jest 
podobne do włóczni. Drugi przesuwa ręką po boku słonia i 
twierdzi, że zwierzę raczej przypomina mur. Trzeci dotyka nogi i 
opisuje je jako drzewo, natomiast czwarty złapawszy za trąbę 
mówi o wijącym się wężu. Piąty obmacawszy ucho słonia 
wyobraża sobie wielki wachlarz, a ostatni, łapiąc za ogon, jest 
przekonany, iż słoń ma kształt liny. Wtedy zaczynają się 
sprzeczać i, wykrzykując “słoń jest taki to a taki”, rzucają się 
jedni na drugich z pięściami.



  

„Warunkiem wstępnym dialogu mię-
dzyreligijnego jest wiara. […] Dialog 
międzyreligijny musi pochodzić z głębi, a 
nie z pustki braku wiary. […] Ujawnienie 
swojego własnego życia wewnętrznego 
może doprowadzić do jego profanacji, 
zniekształcenia i zmącenia. Nigdy nie zni-
ka zagrożenie synkretyzmem religijnym. 
Ponadto w czasach, gdy wiara stała się 
zjawiskiem tak rzadkim, dialog międzyre-
ligijny może stać się jej substytutem, dławiąc autentyczność w 
imię kompromisu. W świecie opartym na konformizmie łatwo 
spłaszczyć religie, sprowadzając je do wspólnego mianow-
nika.” 

Abraham Joshua Heschel, Żadna religia nie jest samotną wyspą 



  

„W pierwszym słowie dialogu 
kryje się wyznanie: z 
pewnością masz trochę racji. Z 
tym idzie w parze drugie, 
niemniej ważne: z pewnością 
ja nie całkiem mam rację” 

ks. prof. Józef Tischner,   
Etyka solidarności
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