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I
slam ma złą reputację. Jest uważany za jedno z podstawowych
zagrożeń dla tych wszystkich wartości, które związane są ze świa-
tem Zachodnim. Zamach na Word Trade Center, pojawienie się Al–

Qaidy, wojna w Zatoce, to tylko niektóre tematy, które są naszym co-
dziennym pokarmem. Najczęściej rodzą one irracjonalny strach przed
islamem. Fałszywe wyobrażenia, nieaktualne od lat, powracają silniej
niż kiedykolwiek: islam, zredukowany do jednego modelu, staje się
synonimem świętej wojny (dżihad), niepohamowanej ekspansji i ter-
roryzmu. . .Ta nieufność potęguje się w miarę jak kwestie, wobec któ-
rych islam stawia społeczeństwa laickie, stają się częścią dyskusji pu-
blicznej.

Powielanie negatywnych stereotypów na temat islamu oraz uogól-
nianie zagrożenia ze strony niewielkich grup ekstremistów nie są do-
brym sposobem odpowiedzi na te wszystkie wyzwania, jakie dzisiaj
przed nami stają. Jesteśmy przekonani, że jedynie otwarta i uczciwa
debata nad istniejącymi różnicami może doprowadzić do zburzenia
murów nieporozumienia i uprzedzenia między nami.

Chcąc zrozumieć współczesność, w której spotkanie islamu z Za-
chodem jest wydarzeniem nie dającym się uniknąć, musimy przede
wszystkim uwolnić się od szablonowego myślenia. Nie ma ono nic
wspólnego z prawdą, a kojarzyć się może jedynie z przysłowiową etyką
Kalego, według której zawsze my jesteśmy dobrzy, a źli oni są. Jedy-
nie wspólne rozwiązywanie problemów współczesności jest szansą na
pokojowe współistnienie i wzajemne zrozumienie. Dialog jest faktycz-
nie jedyną akceptowalną drogą czynienia nas bliższymi sobie. Dialog
– po obu stronach – jest konieczny, jeśli chcemy przezwyciężyć prze-
szłe i obecne urazy, konfrontacje, wrogości czy nienawiści. Przemoc
rodzi jedynie przemoc.

Wychodząc naprzeciw tym wszystkim potrzebom, przygotowali-
śmy najnowszy numer „Teofila”, który – mamy nadzieję – pozwoli
naszym Czytelnikom spojrzeć na islam z szerszej perspektywy.

Niektóre zamieszczone w tym numerze „Teofila” artykuły, zo-
stały wygłoszone w ramach sympozjum „Wobec islamu – w klima-
cie dialogu kultur i religii” (Warszawa–Służew, 22.03.2006), zorga-
nizowanego przez o. Andrzeja Potockiego OP, wicerektora Kolegium
Filozoficzno–Teologicznego Dominikanów w Warszawie.
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Inauguracja roku akademickiego
2006/07

Kolegium
Filozoficzno-
Teologiczne

25
września 2006 r. zainaugurowanow Krakowie nowy rok aka-
demicki w Kolegium Filozoficzno–Teologicznym naszej Pro-
wincji. Słowa powitania wygłosił Rektor Kolegium, o. dr Piotr

Napiwodzki OP. Przesłanie dominikańskich konstytucji, które pod-
kreślają wartość intelektualnego zmierzania ku prawdzie, przypomniał
o. Krzysztof Popławski OP, Prowincjał.
Wykład inauguracyjny pod tytułem „Gerere personam Christi –

obietnica dla całego stworzenia. Podstawowe zasady dla personali-
zmu chrześcijańskiego” – którego treść zamieszczamy poniżej – po-
święcony antropologii teologicznej, wygłosił Rektor Uniwersytetu we
Fryburgu Szwajcarskim, o. prof. Guido Vergauwen OP. Zwieńczeniem
uroczystości była Msza św., której przewodniczył ojciec Prowincjał,
a homilię wygłosił ojciec Rektor.

Guido Vergauwen OP

Gerere personam Christi – obietnica dla
całego stworzenia. Podstawowe zasady dla

personalizmu chrześcijańskiego

Nie zawsze są to odpowiedzi, lecz raczej pytania, które inspirują hi-
storię myśli, być może historię świata, z pewnością zaś historię wiary.
Chciałbym odwołać się w tym wykładzie mniej do szczegółowej

historii personalizmu niemieckiego lub francuskiego, a w szerszej per-
spektywie do historii pojęcia osoby w kontekście chrześcijańskim. Po-

Czy należy bać się islamu? 



Page (PS/TeX): 8 / 8,   COMPOSITE

„Gerere personam Christi”

dzielam przekonanie, że nie istnieje po prostu chrześcijańskie rozu-
mienie osoby, lecz że pojęcie osoby jest ściśle związane z wiarą chrze-
ścijańską. Według Romano Guardiniego wydaje się, że pojęcie bytu
ludzkiego jako osoby nie znajduje się poza sferą objawienia1.
Był to niewątpliwie jeden z centralnych elementów nauczania pa-

pieża Jana Pawła II, który od początku swego pontyfikatu nie prze-
stawał odwoływać się do Gaudium et spes 22:
Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy

Słowa Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą
przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, już
w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni
człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powo-
łanie (Christus. . . in ipsa revelatione mysterii Patris eiusque amoris,
hominem ipsi homini plene manifestat) (. . . ). Ten, który jest obra-
zem Boga niewidzialnego (Kol 1, 15) jest człowiekiem doskonałym,
który przywrócił synom Adama podobieństwo Boże, zniekształcone
od czasu pierwszego grzechu. Skoro w nim przybrana natura nie ulega
zniszczeniu, tym samym została ona wyniesiona również w nas do
wysokiej godności. Albowiem On, Syn Boży, przez wcielenie swoje
zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem (Ipse enim, Filius Dei,
incarnatione sua cum omni homini quodammodo Se univit)2.
Osoba ludzka więcej aniżeli przedmiotem definicji filozoficznej,

jest żądającym wyjaśnienia podmiotem, nazwanym swym imieniem,
w historii powołania. Wpierw nim jest ja samoświadomości, osoba
jest sama sobą dzięki odwołaniu do innej, podmiotem odpowiedzial-
ności, który jest odpowiedzią na wymagania moralne: niekomuniko-
walnym istnieniem (une subsistance incommunicable), które jedno-
cześnie jest istotnie relacyjne, realizując się poprzez rozpoznawanie
Drugiego w solidarności, sprawiedliwości i miłości3.

1Por. R. Guardini, Świat i osoba. Próby ujęcia chrześcijańskiej nauki o czło-
wieku, przeł. M. Turowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1969, s. 177: „O ile się
nie mylę, człowiek w starożytności nie posiadał jeszcze właściwego pojęcia osoby
– zdaje się nawet, że poza Objawieniem nie można go w ogóle znaleźć”.
2Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-

czesnym, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum,
Poznań 1967.
3Por. R. Guardini, Świat i osoba, op. cit., s. 179–180: „Jako osoba, człowiek

sam stanowi o swoim istnieniu i ma możność inicjowania swego działania – jest
wolny, mimo że nie jest Bogiem; warunkiem sensowności tego sposobu bycia jest
właśnie to, by się włączył w porządek, którego uzasadnieniem jest prawda, tzn.
by trwał w sprawiedliwości, by sprawiedliwość uczynił istotnym swoim zadaniem.
Skończona osoba nabiera pełni sensu tylko w oparciu o sprawiedliwość; (. . . )

 Teofil 2(24)2006
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Guido Vergauwen OP

Unikając zbyt wielkiego uproszczenia, można odnależć w historii
wiary pewien rytm zawierający rozumienie osoby.

I. Odkrycie, które wprawia w podziw

W Jezusie Chrystusie człowiek, który przekracza to wszystko, co
człowiek mógł powiedzieć o sobie samym, wkracza w historię. Nic
nie może zburzyć jego realizacji siebie, nawet śmierć. Nie został za-
trzymany przez śmierć, przychodzi na spotkanie ludzkości: człowiek,
który jest hypostasis we właściwym tego słowa znaczeniu. Posiada
zdolność trzymania się prosto przeciwko wszystkim siłom zła, zdol-
ność ożywiania w sposób nieśmiertelny swej ludzkiej natury, nawet
ponad śmiercią. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wie-
rzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus po-
wstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma
już władzy (Rz 6, 8–9). Refleksja Ojców Kościoła, jak i nauczanie So-
borów ekumenicznych wyciągają konsekwencje z podstawowego do-
świadczenia związku życia ze charakteryzujące życie chrześcijańskie,
które święty Paweł wyraża w sposób tak dokładny: Teraz zaś już nie
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20).
Po długich dysputach Ojcowie i Sobory ośmielili się wyrazić, że

ten człowiek nie może być jednym ze śmiertelnych stworzeń, lecz że
sam jest Bogiem. Dla wyrażenia tego doświadczenia chrześcijanie uży-
wają słowa hypostasis, byt osobowy, który jest sobą samym i który
realizuje się w nieporównany sposób w relacji do Boga. Jest „osobą”,
ponieważ sam jest Bogiem: niezbywalna obecność boskiej natury, nie-
skończenie bogaty w życie wieczne, ożywiający ludzką naturę. Za-
chwyt dojdzie aż to tego stopnia, że teologia zrezygnuje z mówienia
o Jezusie Chrystusie jako o „osobie ludzkiej” (personne humaine, an-
hypostasie), ponieważ przeznaczeniem i pragnieniem natury ludzkiej
jest bycie uosobione nie zawiedzione, lecz wykończone, doskonałego
dzięki unii hipostatycznej z osobą boską. Jej rzeczywistość ludzka (jej
natura ludzka) jest ostatecznym spełnieniem całego bytu ludzkiego,
skoro sam boski Logos „uosabia” w unikalny sposób ludzką naturę,
ją jednoczy i prowadzi do doskonałości.

O zdrowiu [duchowym] osoby rozstrzyga również miłość. Kochać to znaczy do-
strzegać wartość postaci w innym bycie, szczególnie w bycie osobowym; śledzić
jego ważność”.

Czy należy bać się islamu? 
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„Gerere personam Christi”

Oczywiście, rzymskie pojęcie persona, które oznacza najpierw ma-
skę teatralną, później zaś rolę w życiu publicznym, nie jest z początku
tym, co dzisiaj rozumiemy przez „osoba”. Lecz początkowe pojęcie
zostało przekształcone przez kontemplację boskiej hypostasis, obja-
wionej w Jezusie Chrystusie; zostało pogłębione dzięki kontemplacji
tajemnicy trynitarnej Boga: jeden Bóg w trzech osobach, które urze-
czywistniają nieskończenie bogate życie Boga w tej samej boskiej na-
turze – udzielające się oddziaływanie (l’agir communicationnel) mi-
łości pomiędzy osobami i wobec stworzenia jest życiem z tego samego
nieprzekazywalnego źródła, które zna siebie i siebie daje.
Jeżeli byt ludzki przegląda się w zwierciadle tej tajemnicy Boga

Troistego i tajemnicy Wcielenia, może odkryć dwie rzeczy: nie je-
stem „osobą” jak Jezus Chrystus. Nie mogę – w moim skończonym
istnieniu – udzielać życia wiecznego; lecz w Duchu Świętym mogę żyć
w komunii z Jezusem Chrystusem tak, że Jego życie staje się moim
życiem.
Osoba nie jest więc po prostu jakimś indywiduum lub samo–

świadomym podmiotem, obok innych podobnych indywiduów; osoba
jest szczytem tego, co można sobie wyobrazić w całej rzeczywisto-
ści: rationalis naturae individua substantia – spełnienie niepodzielne,
niezniszczalne natury obdarzone duchem. Nie przez przypadek Bo-
ecjusz (480–524) rozwija swą słynną definicję w traktacie „Liber de
persona et duabus naturis contra Eutychen et Nestorium”4, to znaczy
w kontekście dysput chrystologicznych wokół soborów w Efezie (431)
i Chalcedonie (451). Pierwowzorem osoby jest osoba boska. Bardzo
łatwo to zrozumieć: osoba stworzona nie spełnia zupełnie definicji
osoby. Jako stworzenia, nie jesteśmy nigdy zdolni przywrócić życia
naszej stworzonej naturze naszymi własnymi siłami.
Pierwszym dogmatem, który traktuje o bycie ludzkim nie będą-

cym hipostazą Boga samego, jest dogmat Soboru Efeskiego (431), na-
zywający Dziewicę Maryję Theotokos, Matką Boga, a nawet więcej:
tą, która daje początek Bogu. Wartości religijne zostały całkowicie
odwrócone: stwórca jest u początku stworzenia – oczywiście, a teraz:
stworzenie, osoba ludzka daje początek Bogu – jest to niesłychane wy-
rażenie dla pobożnej świadomości. Pewna mozaika w kościele zwanym
Khora w Istambule określa Theotokos grą słów ē khora tou akhōritou.
Nazwa kościoła nie miała nic rzucającego się w oczy. Khora oznacza
fakt „na zewnątrz”, „ziemia”, „wieś”. Kościół Khora znajdował się
po prostu poza miastem, na wsi. Na mozaice Maryja jest określona

4PL 64, 1337–1354.
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Guido Vergauwen OP

jako „ziemia, przestrzeń tego, co nie ma przestrzeni na tym świecie”,
ponieważ jest On nieograniczony.
Nasi ojcowie i matki w wierze nie mieli problemu, żeby widzieć

w Maryi odosobnioną jednostkę, kilka pokoleń przed nami. W Maryi
rozpoznawali samych siebie, byt ludzki, ludzkość, wspólnotę odkupio-
nych w Kościele – capax Dei, zdolnych do bycia zamieszkałymi przez
całą pełnię Boga; zdolnych, by dać początek Bogu wewnątrz stworze-
nia. W wizerunku modlącej się Dziewicy, Thetokos, przedstawionej
w absydzie katedry Świętej Zofii w Kijowie, Matka Boga i wspólnota,
która jednoczy się w liturgii w niebiańskim Kościele, ściśle się łączą.
Teologia średniowieczna odwraca wyraźnie swą refleksję z czło-

wieka na samą siebie. Małe odkrycie przyczyniło się do tytułu mojego
wykładu: aż do XI wieku tytuł „wikariusz Chrystusa” był zarezerwo-
wany w sposób ogólny dla biskupów, a nawet dla cesarza, którzy re-
prezentują Chrystusa jako „prawdziwy osobowy podmiot wspólnoty
lub urzędu”5. Papież Rzymski będący wikariuszem apostoła świętego
Piotra (vicarius Petri), to tytuł, którego używa na przykład święty
Leon papież. Piotr Damiani był jednym z pierwszych, który nazwał
kilka razy papieża vicarius Christi, tytuł, który będzie stosowany bar-
dziej regularnie tylko przez Bernarda z Clairvaux dziesięć lat później
podczas pontyfikatu papieża Eugeniusza III (1145–1153)6. Innocenty
III (1198–1216) na początku XIII wieku wymaga już tego tytułu wy-
łącznie dla papieża, ponieważ on ma powołanie, by „zastępować osobę
Chrystusa” (gerere personam Christi), pozwolić Chrystusowi „kiero-
wać” swoim życiem, a więc i życiem całego Kościoła7. Innocenty III
buduje na tytule vicarius Christi władzę całkowitą i rozległą8. Będzie
używał nawet wyrażenia vicarius Dei. Słowo świętego Pawła w Li-

5Na temat „wikariusza Chrystusa” jako tytułu biskupa Rzymu można prze-
czytać: Y. Congar, Titres donnés au Pape, „Concilium” 108, 1975, s. 55–64.
Powyższy cytat s. 60.
6Por. Petrus Damiani, De caelibatu sacerdotum ad Nicolaum secundum ro-

manum pontificem, PL 145, 586: „Tu autem, domine mi, venerabilis papa, qui
Christi vice fungeris, qui summo pastori in apostolica dignitate succedis . . . ”;
por. Agostino Paravicini Bagliani, Der Leib des Papstes. Eine Theologie der
Hinfälligkeit , München 1997, 68. W liście do kardynałów Eugeniusz powiada:
„Nos, qui licet indigni Christi vices in terris agimus, et in eiusdem apostolorum
principis cathedra residere conspicimur, domesticam B. Petri familiam paterno
diligamus affectu” (PL 180,1589).
7Innocent III, Sermo in Festo S. Gregorii I papae: „Ille, cujus pontifex iste

gerit personam, scilicet Christus, est principium, id est auctor vitae . . . ” (PL 217,
519).
8„Quamvis simus apostolorum principis successores, non tamen eius aud

alicuiu apostoli vel hominis sed ipsius sumus vicarii Jesu Christi” (PL 214, 292).
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ście do Galatów (2,20) wywiera wpływ na człowieka znajdującego się
w wybitnej pozycji we wspólnocie wierzących. Wiemy, że tytuł ten
przyjmuje z czasem pełniejsze znaczenie prawne, które bierze górę nad
znaczeniem sakramentalnym i duchowym. „Jest to znaczenie władzy
przywróconej na nowo swemu przedstawicielowi przez władzę wyższą
na czas jej nieobecności”9.
Pozostaje pytanie: kiedy i jak to zastępowanie osoby Chrystusa

(gerere personam Christi) wywrze wpływ na całą wspólnotę Kościoła,
na całą ludzkość – nie w znaczeniu pełnej władzy czasowej i ducho-
wej, tej, której Innocenty III chciał domagać się dla siebie, lecz jako
wyrażenie jedności z Chrystusem, który chce żyć w swoim Kościele
i który utożsamia się z każdym ze swoich członków, który chce być
rozpoznany w każdym z tych, którzy cierpią, najmniejszych spośród
swych braci, i który ogłasza błogosławionymi ubogich w duchu, mi-
łosiernych i czyniących pokój.

II. Doczesne przecenienie samego siebie

Pojęcie osoby, które odrywa się od swoich korzeni, nie trwa długo.
Nie dziwimy się, że artyści na początku czasów nowożytnych zajęli się
znowu mitologią grecką sięgając po mit o Dedalu i Ikarze. Przypomnę
pokrótce tę historię: Dedal, wielki artysta, zabił z powodu zazdrości
swego siostrzeńca, który zaczął go przewyższać. Ucieka, przybywa na
Kretę, gdzie buduje labirynt dla Minotaura. Król Minos nie chce po-
zwolić mu odejść, żeby zachować sekret labiryntu, lecz Dedal zamie-
rza zbiec przy pomocy skrzydeł, które konstruuje dla samego siebie
i dla swego syna Ikara. Nieszczęście się zbliża: Ikar nie słucha prze-
stróg swego ojca. Słońce topi wosk, który spaja pióra jego skrzydeł,
i Ikar tonie. Mit dorzuca: Ojciec odnajduje trupa swego syna. Znaj-
duje schronienie u króla wyspy, lecz jego serce pozostaje złamane.
Obraz Pietera Brueghela z 1558 ukazuje „Upadek Ikara”. W sta-

rożytnej mitologii odzwierciedla się przeznaczenie człowieka współ-
czesnego. Nie jest to przeznaczenie indywidualne: człowiek współcze-
sny ze swym najwyższym powołaniem doznaje najgłębszego upadku.
A ludzkość, która rodzi takich synów i córki, pozostaje ze złama-

9Y. Congar, op. cit., 61. W bulli Unam Sanctam (1302) Bonifacy VIII powie
mówiąc o Kościele: „Ten Kościół jeden i jedyny ma tylko jedno ciało, jedną głowę,
nie dwie głowy jak jakiś potwór, to znaczy Chrystus i wikariusz Chrystusa, Piotr
i następca Piotra” (DH 872).
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nym sercem. Przepaść ukazana przez malarza jest jeszcze głębsza.
Wszystko to dzieje się za naszymi plecami, nie zauważone w codzien-
ności naszego życia, które ciągnie się spokojnie. Być może nie odkry-
liście jeszcze nawet biednego Ikara, którego wcale nie widać, oprócz
ręki znikającej w morzu.
Współczesnym człowiekiem, który walczył z tym doświadczeniem,

jest Błażej Pascal. Urodzony w 1623, Pascal jest geniuszem nauk
przyrodniczych i wszystkich nauk swoich czasów. W wieku 31 lat Pas-
cal doznaje mistycznego nawrócenia i rozpoczyna redagować „Apo-
logię chrześcijaństwa”, której fragmenty opublikowano po jego przed-
wczesnej śmierci w wieku jedynie 39 lat.
„Człowiek nieskończenie przerasta człowieka”10– to słynne zda-

nie Pascala przedstawia się jako interpretacja losu Ikara. Sam Pascal
czuje się rozdarty przez przeciwne doświadczenia, rozdarty pomiędzy
pogardą dla samego siebie i egoizmem skrywanym w sobie, pomiędzy
pobożnym uczuciem i najgłębszymi wątpliwościami, pomiędzy rozpa-
czą i przecenieniem porównywalnym do przecenienia się Ikara. Dwie
części jego nie dokończonego dzieła noszą tytuły: „Nędza człowieka
bez Boga” i „Szczęście człowieka z Bogiem”11. Posłuchajmy Pascala:
„Widząc zaślepienie i nędzę człowieka, patrząc na caly wszechświat
niemy i człowieka bez światła, zdanego samemu sobie, zbłąkanego
w tym zakątku świata, bez świadomości, kto go tam rzucił ani co tam
robi, co się z nim stanie po śmierci, niezdolnego do jakiej bądź wiedzy,
doznaję przerażenia jak człowiek, którego by przeniesiono uśpionego
na opustoszałą i straszliwą wyspę, i który by się obudził bez świado-
mości, gdzie jest, i bez sposobu wydobycia się stamtąd. I podziwiam,
w jaki sposób może ktoś nie wpaść w rozpacz w tak opłakanym poło-
żeniu. Widzę inne osoby koło siebie podobnej natury; pytam ich, czy
wiedzą więcej ode mnie; odpowiadają, że nie”12.
Pascal sytuuje człowieka w dialektyce wielkości i nędzy. „Człowiek

jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Nie
porzeba, by cały wszechświat uzbroił się, aby go zmiażdzyć: mgła,
kropla wody wystarczą, aby go zabić. Ale gdyby nawet wszechświat
go zmiażdżył, człowiek byłby i tak szlachetniejszym niż to, co go
zabija, ponieważ wie, że umiera, i zna przewagę, którą wszechświat

10B. Pascal, Myśli , przel. T. Boy–Żeleński, Instytut Wydawniczy Pax, War-
szawa 1977, s. 178.
11Przekład polski „Myśli”, do którego się odwołujemy, ma uproszczone tytuły:
„Człowiek bez Boga” i „Człowiek z Bogiem” (przyp. tłum.).
12B. Pascal, op. cit., s. 158–159.
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ma nad nim. Wszechświat nie wie nic o tym”13. Lecz druga strona
tego napięcia nie powinna być zapomniana: „Któż czuje się nieszczę-
śliwy, że nie jest królem, jeśli nie król wydziedziczony? (. . . ) Nigdy
chyba nie przyszło nikomu na myśl martwić się, że nie ma trojga
oczu, ale każdy jest niepocieszony, kiedy ich nie ma zgoła”14. Rów-
nowaga jest zachwiana. „Na co bądź się namyśli, nie zostawię go w
spokoju”15, mówi nam Pascal. On sam odnajduje swój pokój kontem-
plując Boga–człowieka Jezusa Chrystusa. Jego stwierdzenie: „Czło-
wiek nieskończenie przerasta człowieka” jest powiązane z wezwaniem
„Słuchaj Boga”16. „Cóż za monstrum jest tedy człowiek? Cóż za
osobliwość, co za potwór, co za chaos, co za zbieg sprzeczności, co
za dziw! Sędzia wszechrzeczy – bezrozumny robak ziemny; piastun
prawdy – zlew niepewności i błędu; chluba i zakała wszechświata.
Kto rozplącze ten zamęt? (. . . ) Cóż tedy poczniecie wy, o ludzie, któ-
rzy przyrodzonym rozumem dochodzicie waszej prawdziwej istoty?
(. . . ) Poznaj tedy, pyszałku, jakim bezsensem jesteś dla samego sie-
bie. Ukorz się, bezsilny rozumie; umilknij, głupia naturo: dowiedz się,
że człowiek nieskończenie przerasta człowieka, i usłysz od swego Pana
o swym prawdziwym stanie, którego nie znasz. Słuchaj Boga”17.
Historia myśli obierze inny kierunek. Myśliciele czasów współcze-

snych wolą ogłaszać Boga przyczyną wszelkiego rozdarcia. Nie śle-
dzimy tutaj rozwoju idei śmierci Boga. Chciałbym raczej zwrócić
uwagę w stronę konsekwencji dla bytu ludzkiego jako osoby. Do pew-
nego czasu wydaje się, że osoba może w końcu rozwijać się swobodnie.
Upadek nie był daleko. Lecz istnieje znacząca różnica: upadek nie
jest zauważony jako tragedia, lecz przyjmowany jako nieunikniona
rzeczywistość człowieka w tym świecie. Zauważam obecnie dwa zja-
wiska, które stanowią kontekst, lecz także wyzwanie intelektualne dla
odnowy myśli personalistycznej:

1. deklaracja śmierci podmiotu w ramach filozofii postmoderni-
stycznej;

2. pewien typ apersonalizmu bardziej lub mniej nieprzemyślanego,
który można znaleźć u wybitnych osobistości.

13Tamże, s. 112–113.
14Tamże, s. 114.
15Tamże, s. 271.
16Tamże, s. 178.
17Tamże, s. 177–178.
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1) „Bóg wprawdzie umarł, ale człowiekowi i tak nie wiedzie się naj-
lepiej” – słynny postmodernistyczny myśliciel Gianni Vattimo rozpo-
czyna swój rozdział zatytułowany „Kryzys humanizmu” tą ironiczną
uwagą18. Jak Pascal, nie chce „zostawić nas w spokoju”. Odwołując
się do „Listu o humanizmie” Heideggera z roku 1946, uniemożliwia
nam zamknąć oczy przed konsekwencjami śmierci Boga dla osoby.
Według Vattimo „nie można zaprzeczyć, że istnieje pewna zależność
między śmiercią Boga a kryzysem humanizmu”19. Byt ludzki pró-
buje pozostać w centrum rzeczywistości – jednakże fundament jego
postawy zagubił się w sposób nieodwracalny. Człowiek nie może wię-
cej zrozumieć siebie ani jako subiectum ani jako hypostasis, ponieważ
zagubił całą stabilność w tym świecie. Przyznaje, że nie ma siły wy-
razić rzeczywistości i zagwarantować w ten sposób swoją egzystencję.
Więcej nawet: podmiot nie jest wyłącznie ofiarą dehumanizującego
rozwoju, lecz on sam jest u początku tego zniszczenia. Pokrótce: pod-
miot jest zwolniony ze swojej władzy20.
Włoski filozof Giorgio Agamben zauważa bardzo aktualne kon-

sekwencje w życiu politycznym: proklamacja praw człowieka – zda-
niem Agambena – nie afirmuje człowieka w jego jakości osoby, lecz
w czystym fakcie jego istnienia. Paradoksalnie, prawa człowieka rozu-
miane jako prawa, które dają pierwszeństwo życiu prywatnemu przed
życiem społecznym i swobodom indywidualnym przed obowiązkami
zbiorowymi, nie gwarantują integralności osoby w obliczu władzy po-
litycznej, lecz ją degradują do stanu przedmiotu władzy i do nagiego
istnienia. Analizy włoskiego filozofa pokazują, że „stan wyjątkowy”
staje się sam normalnością w demokracjach współczesnych w momen-
cie, kiedy te powinny stawiać czoła momentom kryzysów i wychodzić
naprzeciw problemom asymilacji uchodźców. Tam, gdzie życie stało
się „abstrakcyjne” jako przedmiot wpływu technicznego, jako czyste
przeżycie jednostek lub jeszcze jako przedmiot norm nadzwyczajnej
konieczności pod warunakmi zdominowanymi przez technologię, nie
jest ono pewniejsze przed normami politycznymi tendencyjnie bru-
talnymi oraz totalitarnymi. Zagadnienie przemocy jako środka poli-
tycznego i jako wyrazu dominacji ekonomicznej między państwami –

18G. Vattimo, Koniec nowoczesności , przeł. M. Surma–Gawłowska, Universi-
tas, Kraków 2006, s. 27.
19Tamże, s.27.
20Gianni Viattimo mówi o staraniu się o wyszczuplenie podmiotu i o końcu
podmiotowości jako świadomości siebie, który sprzeciwia się obiektywnemu
światu technologii, swemu własnemu produktowi pozbawiającemu ludzkich uczuć
(déshumanisant).
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i jeśli dorzuca się tam wymiar konfliktów kulturowych i religijnych –
stanie się większe w latach nadchodzących21.
2) Bardziej ukryta, lecz przez to bardziej niepokojąca jest domnie-

mana tendencja w kierunku apersonalizmu, który zresztą jest tym
dziwniejszy, że znajduje się u znanych osób o silnej indywidualności.
Przedstawiam Państwu dwa przykłady:
2.1) Weźmy Alberta Einsteina. Jakie jest znaczenie jego powie-

dzenia: „Bóg nie gra w kości”?22 Einstein jest świadomy, że jego
odkrycia mają niepożądane następstwa, sformułowane przez współ-
czesnego fizyka: „Przed Heisenbergiem myśleliśmy, że przeszłość by-
łaby niezmienna i stała – a przyszłość byłaby określona mechanicz-
nie. Po ostatnich odkryciach spostrzegamy przeszłość jeszcze jako
stałą i niezmienną, lecz przyszłość jako nieokreśloną”. Einstein jest
wstrząśnięty takim skutkiem. Determinizm jest dla niego rękojmią
bycia pozbawionego ciężaru odpowiedzialności z powodu swych wol-
nych aktów. Na krótko przed swą śmiercią skierował list do pisarza
Hermanna Brocha, który przesłał był mu swą powieść „Śmierć We-
rgilego”: „Jestem zafascynowany pańskim ‘Wergilim’ i stale się przed
nim wzbraniam. Ta książka pokazuje mi wyraźnie, z czego się wyco-
fałem rzucając się do ucieczki, kiedy w pełni poświęciłem się nauce.
Była to ucieczka od ‘ja’ i od ‘my’ w kierunku anonimowości jakie-
goś ‘to’”. Bóg Einsteina jest Bogiem Spinozy, który utożsamia się
z naturą i jej prawami.
2.2) Dorzucam przykład Lwa Tołstoja, który w swym opowiada-

niu „Lucerna” opisuje silny konflikt pomiędzy bogatymi i szlachet-
nymi turystami w hotelu „Schweizerhof” w Lucernie a żebrakiem,
który gra na gitarze przed oknami hotelu. Bogaci pozwalają sobie
wypoczywać, ale nie dają biedakowi ani grosza. Opowiadanie zaczyna
się olbrzymią złością Tołstoja i wydaje się, że rozszerza się w stronę
krytyki społecznej. Lecz posłuchajmy ostatnich słów tej historii:

Nie, mówię sobie nagle, nie masz prawa litować się nad tym czło-
wiekiem ani rozjątrzać go przeciwko bogaczom i ich dobrobytowi.
Któż może oszacować sumę szczęścia, która jest złożona w głębi
każdej duszy? Ten człowiek siedząc na mizernym progu podziwia
cuda nieba usianego gwiazdami, rzuca swą pieśń w spokojne powie-
trze rozkosznej nocy, w swym sercu nie ma ni strachu, ni wyrzutów

21Por. Giorgio Agamben, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte
Leben, Frankfurt a. M. 2002.
22Cytaty tutaj i w ciągu dalszym: Dieter Hattrup, Einstein und der würfelnde
Gott. An den Grenzen des Wissens in Naturwissenschaft und Theologie, Herder
Verlag, Freiburg i.Br. 2001, ss. 9–42.
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sumienia, ni urazy. Któż wie, co się dzieje w tej chwili we wnętrzu
tych, którzy mieszkają w swych wspaniałych pokojach? Któż wie,
czy oni odczuwają zresztą satysfakcję świata i siebie samych z tego,
co jest w sercu biednego muzyka? Nieskończone są mądrość i dobroć
Tego, który pozwala na wszystkie te sprzeczności. Dla ciebie samego,
nędzny bycie, który w twej karygodnej zuchwałości i brawurze pró-
bujesz zgłębić tajemnicze prawa i zamysły, dla ciebie samego, to są
sprzeczności. Ah! Wyobrażasz sobie moc ustrzeżenia siebie od praw
uniwersalności! A więc! Ty także w twym nędznym i godnym współ-
czucia gniewie przeciwko ludziom, grasz konieczną część w harmonii
Wieczności i Nieskończoności”23 .

Można by dorzucić wiele innych przykładów, ale tutaj się zatrzy-
muję, ponieważ dotarliśmy do wymiaru społecznego i politycznego
dysputy wokół osoby, która nas zajmie w trzeciej i ostatniej części.

III. Persona personarum. Niedokończona
obietnica

Jeśli osoba jest szczytem tego, co można sobie wyobrazić w rzeczywi-
stości, powstaje natychmiast pytanie: Jak jest możliwa komunia jako
prawdziwa jedność między osobami bez spadania na dół z wysoko-
ści osoby? Czy konflikt pomiędzy indywidualnością, która odrzuca
wymiar społeczny jako alienację, i wspólnotą, która redukuje osobę,
aby jej przywrócić zgodność do wnętrza abstrakcyjnego ogółu, ma
ostatnie słowo?
Rozpoczynam od zadziwiającego świadectwa: w centrum liturgii

ormiańskiej, diakon wzywa wiernych do przekazania pocałunku po-
koju, a chór odpowiada śpiewając: „Chrystus objawił się pośrodku
nas, Bóg, Byt istotowy, zamieszkał tutaj”. Głos obwieszczający pokój
został usłyszany. Zaproszenie do świętego pocałunku zostało ogło-
szone. Kościół stał się sam osobą. Wrogość zniknęła, miłość rozlała
się w nas. Wy, słudzy, sprawiacie, że głos zabrzmiał i chwalicie tym
samym głosem boskość jednej istoty, której serafiny śpiewają swe
„Trzykroć Święty”. Kościół stał się sam osobą – czy to pobożna prze-
sada, która nie wytrzymuje solidnej analizy filozoficznej? Wiara, Bi-
blia, doświadczenie mistyczne proponują nam to samo pobudzające
pytanie. Widocznie nie jest to strata dla ludzkiej natury w Jezusie

23Léon Tolstöi, Macha. Lucerne. Fragment du « Journal » du Comte Dmitri
Nechludoff , Paris 1890, pp. 312–313.
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Chrystusie, by być uosobioną przez osobę boską, lecz dopełnienie.
Widocznie według świętego Pawła wierzący, który żyje „w Chrystu-
sie”, nie traci swej osobowości, lecz wszystko, przeciwnie, znajduje
w końcu zdolność spełnienia definicji osoby, ożywiania wiecznie swej
ludzkiej natury. Widocznie Duch Święty, który nas na nowo zjedno-
czył w jedynym ciele Chrystusa, nie niszczy osobowości każdego ze
swych członków, lecz ją prowadzi do jej wypełnienia. Lecz w jaki spo-
sób rozumieć to pojęcie persona personarum? Jedność osób nie może
być pojęta inaczej jak tylko w kategoriach osobowych – lecz jak to
jest możliwe?
Dysponujemy być może jedynym modelem takiej myśli: Trójca

Święta. Tam mówimy o trzech hipostazach jednej natury. Teologia,
a szczególnie dialog katolicko–prawosławny, dobrze nam pokazują, że
nie można przypisywać jedności naturze i troistości osobom. Według
prawosławnych, jest to wina esencjalistyczna chrześcijan zachodnich.
Święty Tomasz zabrania nam „liczyć” osoby Trójcy jako 1, 2, 3. Roz-
wiązanie nie jest nazbyt trudne. Dwoistość ciało – dusza nie jest dwo-
istością absolutną, lecz komplementarną jednością, ponieważ dusza
jest zasadą ożywiającą to ciało, a ciało jest jej uzupełnieniem, bez
którego dusza pozostaje nie dokończona. W podobny sposób, natura
Boga jest naturą trój–hipostatyczną (trihypostatique), to znaczy zre-
alizowaną w trzech hipostazach, a trzy hipostazy są realizacją jednej
natury w sobie samej przeznaczonej do bycia uosobioną przez trzy
osoby boskie. Tradycja Ojców Kościoła zachęca nas do sformułowa-
nia w sposób analogiczny pojęcia osoby ludzkiej, osoby stworzonej:
natura ludzka jest jedną naturą, lecz wielohipostatyczną w zdolno-
ści bycia uosobioną w mnóstwie stworzonych osób, których Bóg sam
zna dokładną liczbę. Ludzkość w sobie samej jest zatem od początku
projektem społecznym, politycznym, jest uformowana na kształt ko-
ścioła (ecclésio–forme), przeznaczona do stania się Królestwem Bo-
żym, które, oczywiście nie może być pomyślane w kategoriach osobo-
wych24.

24Por. R. Guardini, Świat i osoba, op. cit., s. 208: „Gdyby możliwe było roz-
strzygnięcie tego problemu z pozycji czystej wiary, to odpowiedź na pytanie, czym
jest osobowość, brzmiałaby: po prostu jest nią czysta trójjedyność. Odpowiedź ta
nie byłaby wprawdzie oczywista w sensie zrozumiałości, [przedmiot jej] pozostaje
bowiem nadal absolutną tajemnicą, ale godna jest zaufania do jej prawdziwości,
bo tajemnica ta nosi charakter swiętej absolutności. Osoba ludzka i jej stosunek
‘ja–ty’ jest po prostu osłabionym i rozproszonym, rozdzielonym odbiciem osobo-
wości”.
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Odniesienie do filozofii natury Jadwigi Conrad–Martius zachęca
mnie w końcu do podkreślenia ważności odrodzenia pojęcia natury,
by wznieść się ponad aporię pomiędzy osobą i intersubiektywnością.
Kairos nadszedł, ponieważ nauki przyrodnicze nie są tak pewne do-
tyczącego ich rozumienia natury. Praca intelektualna pozostaje do
wykonania. Pośród niewielu zabiegów, które istnieją, znajdują się:
1) ślady w świadectwach personalizmu i filozofii intersubiektyw-

ności (by wymienić wśród innych: Maxa Schelera, Emmanuela Mo-
uniera, Gabriela Marcela, Emmanuela Levinasa, Franza Rozenzwe-
iga);
„Człowiek wolny jest poświęcony do bliskości, nikt nie może się

zbawić bez innych. Obszar zarezerwowany duszy nie zamyka się we-
wnątrz. To Wieczność, która zamknęła nad Noem wrota Arki, po-
wiada nam z cudowną dokładnością tekst Księgi Rodzaju. Jak za-
mknęły się one w godzinę, kiedy ludzkość przegrała? Czy są takie go-
dziny, że potop nie zagraża? Oto niemożliwy charakter wewnętrzny,
który wprowadza w błąd i nadaje nowy kierunek naukom humani-
stycznym naszych dni. Niemożliwość, której nie uczymy się ani przez
metafizykę, ani przez kres metafizyki. Odległość między mną a nim
(entre moi et soi), niemożliwy powrót, niemożliwa tożsamość. Nikt
nie może pozostać w sobie: ludzkość człowieka, subiektywność jest
odpowiedzialnością za innych, krańcową wrażliwością na uszkodzenia
i zranienia. Powrót do siebie dokonuje się niekończącym zakrętem.
Przed świadomością i przed wyborem – zanim obecnie stworzenie nie
zgromadzi się ponownie i sporządzi przedstawienie, aby uczynić sobie
istotę – człowiek zbliża się do człowieka. Jest zszyty odpowiedzialno-
ściami”25.
2) personalizm papieża Jana Pawła II dobrze rozwinięty w per-

spektywie wizji społeczznej i politycznej;
„Kościół nie może odstąpić człowieka, którego ‘los’ — to znaczy

wybranie i powołanie, narodziny i śmierć, zbawienie lub odrzucenie
— w tak ścisły i nierozerwalny sposób zespolone są z Chrystusem.
A jest to równocześnie przecież każdy człowiek na tej planecie —
na tej ziemi — którą oddał Stwórca pierwszemu człowiekowi, męż-
czyźnie i kobiecie, mówiąc: czyńcie ją sobie poddaną (por. Rdz 1, 28).
Każdy człowiek w całej tej niepowtarzalnej rzeczywistości bytu i dzia-
łania, świadomości i woli, sumienia i ‘serca’. Człowiek, który — każdy
z osobna (gdyż jest właśnie ‘osobą’) — ma swoją własną historię ży-
cia, a nade wszystko swoje własne ‘dzieje duszy’. Człowiek, który

25Emmanuel Levinas, Humanisme de l’autre homme, Paris 1972, s. 109.
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zgodnie z wewnętrzną otwartością swego ducha, a zarazem z tylu
i tak różnymi potrzebami ciała, swej doczesnej egzystencji, te swoje
osobowe dzieje pisze zawsze poprzez rozliczne więzi, kontakty, układy,
kręgi społeczne, jakie łączą go z innymi ludźmi — i to począwszy już
od pierwszej chwili zaistnienia na ziemi, od chwili poczęcia i narodzin.
Człowiek w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zara-
zem ‘wspólnotowego’, i zarazem ‘społecznego’ — w obrębie własnej
rodziny, w obrębie tylu różnych społeczności, środowisk, w obrębie
swojego narodu czy ludu (a może jeszcze tylko klanu lub szczepu),
w obrębie całej ludzkości — ten człowiek jest pierwszą drogą, po
której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa,
jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez
samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez Tajem-
nice Wcielenia i Odkupienia”26.
3) sofiologia rosyjska, która jest silną inspiracją dla odnowy filo-

zofii i teologii osoby, jak również natury.
Ikonę Mądrości Bożej według tradycji rosyjskiej, uprzedza inter-

pretacja teologiczna, którą nadali jej sofiologowie XIX i XX wieku.
Ikonografia ta nawiązuje do tajemniczej postaci Mądrości według li-
teratury sapiencjalnej Starego Testamentu, ściślej do Księgi Przysłów
9, 1: „Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn”. Ta
Mądrość znajduje się w środku ikony przedstawiona jako anioł w ko-
lorze ognia i z konturami kobiety – Oblubienicy Baranka – która nie-
sie insygnia władzy i kapłaństwa. Nie chodzi o Boga Ojca, który nie
może być przedstawiony i którego tron jest symbolem niewidocznej
obecności, otoczony aniołami w niebie. Nie chodzi też o Chrystusa,
który jest przedstawiony na medalionie powyżej głowy tej postaci.
Jest to raczej relacja do Ducha Świętego, w kierunku którego zwraca
się także barwa ognia. Nie chodzi mimo to o Ducha Boga w jego
wewnątrztrynitatnej osobowości, lecz o Ducha jako źródło uosabia-
nia (personnalisation) odkupionej ludzkości. Widzimy zatem przed
nami naturę Boga, który w odkupieniu stał się na powrót jednym
ze stworzoną naturą, stworzonym obrazem Boga – bez którego róż-
nica pomiędzy stworzycielem a stworzeniem byłaby zniesiona. W tej
jedynej osobie, persona personarum, weszły wszystkie osoby odku-
pionej ludzkości, w sposób wolny i w swej indywidualności. Dzie-
wica Maryja i Jan Poprzednik ukazują się zatem w swej niezawisłej
osobowości obok tronu. Widzimy nowe stworzenie uczynione razem
przez Boga i przez ludzkość. Nie chodzi wyłącznie o odkupioną ludz-

26Jan Paweł II, Redemptor hominis, 14.
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kość, lecz także o odkupiony kosmos, jak to wskazuje symbolika ko-
smiczna wokół Mądrości (Sagesse), Oblubienicy Baranka i brunat-
nego okręgu ziemi pod stopami Mądrości (Sophia). Jego tron jest
połączony siedmioma kolumnami z niebiańskim tronem, według wy-
rażenia starotestamentalnego. Anielska forma pokazuje, że materialne
stworzenie i świat stworzeń duchowych, świat aniołów, odnalazły swą
jedność. Ikona objawia antropocentryzm Boga, który w swej keno-
zie otwiera drogę stworzeniu, aby doszła do pełni życia i do władzy
nad kosmosem. Zatem, ikona Mądrości Bożej stała się ikoną persona
personarum, jedności osób, zjednoczonych w Jezusie Chrystusie jako
Jego ciało i równocześnie w obliczu Chrystusa jako Jego małżonka.
Podczas gdy zachodnie przedstawienie ukoronowania Maryi dąży ra-
czej do wyróżnienia wyjątkowego indywiduum27, ikona Mądrości28

otwiera całemu stworzeniu obietnicę gerere personam Christi w Du-
chu Świętym.

Święto świętego Mikołaja z Flüe 2006

Tłumaczenie i opracowanie: Jarosław Kołak OP

Guido Vergauwen OP — ur. 1944, wicerektor uniwer-
sytetu we Fryburgu Szwajcarskim, profesor teologii i dy-
rektor instytutu studiów ekumenicznych komisji ekume-
nicznej Konferencji Episkopatu Szwajcarii; asystent ge-
nerała Zakonu do spraw życia intelektualnego.

27Tutaj: Hans Baldung Grien, Ukoronowanie Maryi, główny ołtarz katedry we
Fryburgu Bryzgowijskim
28Ikona kościoła Zaśnięcia Matki Bożej w klasztorze Świętej Trójcy w Sergiev
Posad.
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Dzisiaj niemal do znudzenia mówi się o tym, że każda re-

ligia ma swój fundamentalizm, że także chrześcijaństwo

nie jest od niego wolne. Jest to prawda, niemniej z dru-

giej strony należy brać pod uwagę różnorodność funda-

mentalizmów. Istnieje bowiem zasadnicza różnica między

biskupem Marcelem Lefebvrém, który nakazywał swoim

księżom chodzić w sutannach i odprawiać Mszę Św. po

łacinie, od tych fundamentalistów muzułmańskich, któ-

rzy czując się urażeni zabijają innych ludzi. Nie każda

forma fundamentalizmu jest groźna dla społeczeństwa,

które niejako pozostaje na zewnątrz danej grupy, są ta-

kie które mieszczą się w systemie demokratycznym.
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ks. Krzysztof Kościelniak

Dlaczego warto zajmować się islamem?

Czy Ksiądz Profesor jest islamologiem?

To powinni oceniać ci, którzy zajmują się profesjonalnie badaniem
islamu. Mogę powiedzieć tylko, że w swojej pracy naukowej staram się
łączyć studia nad islamem z badaniami sytuacji Kościołów wschod-
nich na ziemiach muzułmańskich.

Zacznijmy jednak od początku. Ksiądz Profesor zaczynał swoją „przy-

godę” z nauką jako biblista. . .

Tak. Pierwszą dziedzina moich badań była teologia biblijna. W cza-
sie pobytu w Seminarium Duchownym w świat nauki wprowadził
mnie o. prof. Augustyn Jankowski OSB, u którego pisałem pracę pt.
Sens teologiczny określenia å �rqwn toÜ kìou toÔtou w Ewangelii
św. Jana W tamtym okresie, a mówimy o końcu lat osiemdziesiątych
o. prof. Augustyn Jankowski był uczonym, który dysponował świet-
nym warsztatem naukowym i wymagał od nas znajomości języków
zachodnich i greki (uczyłem się jej trzy lata). Praca „pod okiem”
o. prof. Augustyna Jankowskiego okazała się zbawienna dla moich
późniejszych studiów orientalistycznych, które odbywałem na wy-
dziale Islamwissenschaft Ruprecht Karls Universit ät w Heidelbergu.
Za temat pracy doktorskiej wybrałem tam studium porównawcze de-
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monologii biblijnej i koranicznej [Złe duchy w Biblii i Koranie. Wpływ
demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście
oddziaływań religii starożytnych, Kraków 1999].

W którym momencie pojawiła się zatem teologia fundamentalna?

Pracę magisterską napisałem na IV roku studiów, dlatego rektor
Seminarium Duchownego pozwolił mi rozpocząć równolegle studia.
Wybrałem specjalizację z teologii fundamentalnej. W ten sposób tra-
fiłem na seminarium naukowe do ks. prof. Łukasza Kamykowskiego;
napisałem pracę licencjacką pt. Dialog z ateistami według Henri de
Lubaca na tle ewolucji stosunku Kościoła do niewierzących (w prag-
matyce kościelnej „licencjat” jest stopniem wyższym od magistra,
tylko magistrzy licencjaci mogą ubiegać się o stopień doktora).

Czy to ks. prof. Łukasz Kamykowski zaproponował Księdzu zajęcie

się islamem?

Ks. prof. Łukasz Kamykowski, który koordynował moje dalsze
studia (po trzech latach pracy na parafii w Oświęcimiu), uznał, że
religiologia nie może być zaniedbana na naszej uczelni po śmierci
ks. Eugeniusza Florkowskiego, który przez długie lata zajmował się
tą dyscypliną. Dlatego też zaproponował, abym zajął się badaniami
nad religiami. Islam wybrałem za główny przedmiot swojej specjaliza-
cji. W roku akademickim 1995 rozpocząłem naukę języka arabskiego
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem — jak już wspomniałem —
wyjechałem na dalsze studia do Heidelbergu (1996/1997), gdzie do-
stałem się na seminarium naukowe prof. Raifa Georgesa Khourego.
W pracy doktorskiej postanowiłem ukazać wpływy demonologii bi-
blijnej na koraniczną naukę o złych duchach. Przede mną tym tema-
tem zajmował się Walther Eickamann na początku XX wieku (1908).
Po nim nie powracano w sposób pogłębiony do tego zagadnienia.
W trakcie powstawania mojej pracy prof. Khoury stwierdził, że ni-
gdy nie będę orientalistą bez dłuższych pobytów w krajach arab-
skich. Przejęty ta radą z wielką determinacją szukałem środków i spo-
sobów, by zrealizować tą myśl. Udało się, stąd w roku akademic-
kim 1997/1998 kontynuowałem studia j. arabskiego i islamu w Egip-
cie w Arabic Study Centre w filii Pontificio Istituto di Studi Arabi
e d’Islamistica oraz chrześcijaństwa wschodniego we Franciscan Cen-
ter of Christian Oriental Studies (obie instytucje znajdują się w Ka-
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irze). Spędziłem tam ponad rok. Po powrocie do Polski, obroniłem
doktorat w 1999 roku. Pobyt w Kairze — choć stosunkowo krótki —
przyczynił się do zgromadzenia bogatej literatury, która potem umoż-
liwiła mi bardzo szybko napisanie habilitacji. Dotyczyła ona zapoży-
czeń nowotestamentowych w hadisach [Tradycja muzułmańska na tle
akulturacji chrześcijańsko–islamskiej od VII do X wieku. Geneza, hi-
storia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentalnych w hadisach, Kra-
ków 2001]. Badając źródła konstytutywne islamu, zaciekawiło mnie,
że w okresie tworzenia się sunny muzułmanie włożyli w usta Maho-
meta wiele myśli, tekstów i idei z tradycji chrześcijańskiej. Niektóre
są bardzo zaskakujące, jak np. Modlitwa Pańska, czy też przypowieść
o robotnikach w winnicy. Rozprawa habilitacyjna udziela odpowiedzi
na genezę tego rodzaju zapożyczeń i ich znaczenie dla teologii mu-
zułmańskiej.

Mimo, że już zrobiłem pewne postępy, ciągle jednak odczuwałem
w swojej pracy naukowej brak dobrej znajomości języka arabskiego.
Upartość jest czasami pozytywną cechą; dzięki staraniom wyjecha-
łem w roku akademickim 2002/2003 do Syrii, gdzie znów spędziłem
ponad rok, ucząc się przede wszystkim języka arabskiego (dziś wiem,
że jest to nauka bez końca i zadanie na całe życie). W wolnych chwi-
lach pracowałem w bibliotekach Damaszku, szczególnie w świetnej bi-
bliotece Institut Français d’Etudes Arabes de Damas, gdzie zebrałem
materiały do napisania monografii profesorskiej [Grecy i Arabowie.
Historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych
przez muzułmanów (634–1516), Kraków 2004].

Proszę jednak powiedzieć, co księdza katolickiego zafascynowało w is-

lamie, że postanowił poświęcił swoje życie na zgłębianie badanie tej

religii?

Świat islamu stanowi bardzo bogatą rzeczywistość. Islam, ze wzglę-
du na to, iż należy do systemów uniwersalistycznych, czyli jest religią
misyjną podobnie jak chrześcijaństwo, zakorzenił się w wielu naro-
dach i kulturach. Po wtóre, islam od samego początku rozwijał się
bądź w spotkaniu z chrześcijaństwem, bądź kosztem chrześcijaństwa
i w opozycji do niego. Śledzenie napięć i wzajemnych zależności po-
między tymi dwoma religiami uniwersalistycznymi w historii jest nie-
zwykle pasjonujące. Wreszcie różnorodność w świecie współczesnego
islamu i chrześcijaństwa, modele i propozycje współistnienia tych reli-
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gii dzisiaj są niezwykle interesujące i posiadają konkretny, praktyczny
wymiar.

Będąc księdzem katolickim, w sposób niejako naturalny, Ksiądz Pro-

fesor w swojej pracy naukowej dotyka problemów granicznych po-

między chrześcijaństwem a islamem. Proszę jednak powiedzieć, jak

Ksiądz Profesor jest odbierany przez samych muzułmanów? Czy trak-

tują Księdza Profesora jako fachowca w swojej dziedzinie, czy też wi-

dząc w Księdzu Profesorze człowieka z Zachodu – a do tego księdza

katolickiego – zarzucają brak obiektywizmu i stronniczość?

Każdy człowiek posiada swoją perspektywę, punkty odniesienia.
Oczywiście istnieją niepodważalne fakty, które zawsze staram się obiek-
tywnie prezentować. Jednak znaczenie wydarzeń historycznych czy
innych teologicznych rzeczywistości zależy właśnie od tej perspek-
tywy: np. gdy czyta się dzieła kronikarzy bizantyjskich z wczesnego
średniowiecza, łatwo zauważyć, że ówczesny pochód zdobywczego is-
lamu był przez nich odbierany jako katastrofa i kara Boża. Taki był
ich punkt widzenia naznaczony troską o losy chrześcijaństwa (zrozu-
miałe, podobnie dzisiaj, wycofywanie się chrześcijaństwa smuci ka-
tolików). Natomiast muzułmanie te same wydarzenia interpretowali
w kategoriach pomocy, którą Bóg zesłał prawdziwie wierzącym. Kon-
kretne fakty posiadały zupełnie inne punkty oceny. Nie ma człowieka
na ziemi, który oceniałby czy interpretował daną rzeczywistość bez
jakiejkolwiek perspektywy. Jest to po prostu niemożliwe. Nie dziwię
się temu i uważam, że wszyscy mają prawo do swojego punktu wi-
dzenia. Spojrzenie z własnej perspektywy wcale nie musi przeczyć
obiektywności. Jest to tylko pewne odniesienie, nie roszczące sobie
prawa do wyczerpującego spojrzenia na dane zjawisko.
Myślę, że muzułmanie nie oczekują ode mnie, abym jako chrze-

ścijanin reprezentował islamską wizję Boga, człowieka i świata. Je-
żeli wierzę, że Chrystus jest Panem i pełnią objawienia, to nie mogę
w pewnym momencie powiedzieć, że przesłanie Mahometa ma dla
mnie tę samą wartość. Chrześcijaństwo jest przestrzenią wiary, w któ-
rej się poruszam. Podobnie jest z muzułmanami; trudno wyobrazić
sobie aby odnosili się oni z większym szacunkiem do Jezusa (jako
Boga, co dla nich jest nie do przyjęcia) niż Mahometa. Natomiast
jeśli chodzi o opis historycznych i teologicznych rzeczywistości czy
prezentację wydarzeń staram się to dokonywać maksymalnie obiek-
tywnie na bazie faktów.
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Odnosząc się wprost do pytania – jak konkretnie patrzą na mnie,
jako na księdza katolickiego zajmującego się islamem, uczeni muzuł-
mańscy – trudno odpowiedzieć, gdyż wprost nie słyszałem opinii na
swój temat. Niejednokrotnie jednak zetknąłem się z ogólnymi zarzu-
tami kierowanymi w stosunku do zachodnich orientalistów, że nie
rozumieją islamu, gdyż są chrześcijanami albo niewierzącymi. Oceny
na ten temat ze strony muzułmańskiej są mocno naznaczone subiek-
tywizmem. Orientaliści, o nastawieniu islamofilskim, którzy niejedno-
krotnie bezkrytycznie wychwalają islam i nie wydobywają na świa-
tło dzienne problemów dialogu ze światem muzułmańskim, zazwy-
czaj uważani są przez muzułmanów za specjalistów, sprzymierzeńców
w prezentowaniu „prawdziwego obrazu islamu”. Natomiast ci, którzy
wysuwają zastrzeżenia (nie przeciw religii, ale np. odnośnie nietole-
rancji w świecie islamu), na ogół narażeni są na zarzut o brak kom-
petencji. Obrazuje to choćby kazus prof. Adela Theodora Khourego.
Kompetencje tego wybitnego orientalisty — zresztą arabskiego po-
chodzenia — zostały podważone przez muzułmanów w Liście otwar-
tym do Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI. Niewykluczone,
że i ja zostałem zaliczony do tej kategorii badaczy, ponieważ będąc go-
rącym zwolennikiem dialogu, równocześnie od lat zdecydowanie upo-
minam się o prawa do wolności i godności dla wszystkich chrześcijan
na ziemiach islamu.

W środowiskach kościelnych często przytacza się apel Jana Pawła II

o „szczery, głęboki i stały dialog katolików i muzułmanów”. Wcze-

śniej Sobór Watykański II, w dekrecie o religiach niechrześcijańskich

„Nostra aetate”, w odniesieniu do islamu zwrócił uwagę na wiarę w

jednego Boga, cześć oddawaną Jezusowi jako prorokowi i oczekiwanie

sądu ostatecznego. Czy – według Księdza Profesora – w ten sposób

wytyczono właściwą drogą dla obustronnych rozmów?

Oprócz wymienionych przez Brata elementów ja znam jeszcze wię-
cej. Oczywiście, że należy pamiętać o tym, co nas łączy. Ale nie wolno
zapominać też o tym co nas dzieli, przede wszystkim o tym, co nazy-
wam „sporem o Chrystusa”. Szkoda, że często słowa Nostra aetate są
cytowane wybiórczo — i to o dziwo — często przez samych katolickich
ekspertów od dialogu. W dokumencie tym bowiem Sobór stwierdza,
że Kościół jest obowiązany „głosić bez przerwy Chrystusa, który jest
«prawdą i życiem»” i który jest pełną życia religijnego.
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Uważam, że w dialogu chrześcijańsko–islamskim, jeśli chcemy mó-
wić tylko i wyłącznie o rzeczach nam wspólnych, popełniamy poważny
błąd.

Dlaczego?

Mahomet wystąpił jako prorok i uważał, iż chrześcijaństwo i ju-
daizm są poprzedniczkami jego nowej religii. W ten sposób muzuł-
manie wierzą, że wszyscy inni prorocy byli po prostu poprzednikami
Mahometa. Dlatego Islam szanuje proroków biblijnych. Pod jednym
warunkiem – który jest absolutnie nie do przyjęcia przez chrześci-
jan: muzułmanie uważają, że Chrystus nie jest Bogiem. Dlatego nie
można, jak to czynią niektórzy orientaliści, zbytnio przeceniać faktu,
że islam szanuje Chrystusa i bardzo ładnie o nim wyraża się w Kora-
nie. Można przecież mówić o kimś ładnie, ale nieprawdziwie. Według
chrześcijan Koran wyraża się o Jezusie nieprawdziwie. My wierzymy,
że Chrystus jest ostatecznym słowem Boga, z ran Chrystusa płyną
sakramenty i bierze początek Kościół. Bóstwo Chrystusa jest sen-
sem bycia chrześcijaninem. Dlatego Jan Paweł II w swojej książce
Przekroczyć próg nadziei stwierdził, że islam zredukował objawienie
chrześcijańskie. Z chrześcijańskiego punktu widzenia islam niejako
cofnął się na poziom Starego Testamentu. Uznał, że Chrystus nie
jest Bogiem, że nie ma Mesjasza, postawił na ścisły monoteizm.
Na szczęście ta dziwna „moda” na poruszanie w dialogu chrześci-

jańsko–muzułmańskim tylko spraw nas łączących powoli mija. Przez
samo ustalenie listy podobieństw nie zbudujemy porozumienia, gdyż
obok nich istnieją także różnice, tak fundamentalne, że ich po pro-
stu przeskoczyć się nie da. Również jedynie poprzez podkreślanie bez
końca wspólnych wartości nie potrafimy sprawić, aby były one re-
spektowane. A skoro tak jest, to uważam, że należy uczciwie opisać
podobieństwa, ale także trzeba otwarcie mówić o różnicach, jakie ist-
nieją między religiami i odmiennej korzystnej sytuacji muzułmanów
w Europie i pod wieloma względami niekorzystnej kondycji prawnej
chrześcijan w wielu krajach muzułmańskich.
Dopiero jeśli potrafimy uznać, że mimo fundamentalnych różnic

teologicznych możemy wspólnie pracować na rzecz wolności i godności
człowieka, dialog stanie się owocny. Jeśli chcemy budować przyjazne
relacje mimo odmienności, nie wolno nam uciekać od prawdy i sku-
piać się jedynie na ugrzecznionych gestach. Tak jest w prawdziwej
przyjaźni. Jeśli przyjaciele poruszają jedynie sprawy przyjemne, ła-
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twe i banalne, będąc przekonani, że to właśnie łączy, a nie mówią
o realnych trudnościach, problemach czy błędach, które występują
w tej relacji, to przyjaźń taka narażona jest na kryzys albo wręcz ze-
rwanie. Analogiczne zjawisko obserwujemy niejednokrotnie dzisiaj na
płaszczyźnie relacji z muzułmanami. Powierzchowny dialog nie przy-
niósł owoców, a teraz z całą mocą ujawniają się problemy; największy
jest chyba ten, że sytuacja chrześcijan na ziemiach islamu była lepsza
przed 50 laty niż dziś. Paradoks polega na tym, że w epoce dialogu
doczekaliśmy się pogorszenia losu chrześcijan w krajach muzułmań-
skich.

Spytam prowokacyjnie: czy w związku z tym między nami jest moż-

liwy dialog?

Oczywiście nie należy załamywać rąk i zwalniać się z obowiązku
szukania płaszczyzn porozumienia. Powtórzę jednak raz jeszcze, że
w naszych obustronnych kontaktach chodzi przede wszystkim o uczci-
we i rzetelne poznanie siebie. O takie poznanie, które nie boi się mó-
wić o sprawach zasadniczo nas dzielących i tych, które bolą jedną
ze stron. Powinniśmy zaakceptować to, że się różnimy dogmatycznie,
że nasza wiara jest inna i akceptować się w tych różnicach. Ale nie
możemy zgodzić się na jakąkolwiek dyskryminację, czy to chrześcijan
czy muzułmanów. Dialog domaga się wzajemności. W przeciwnym
razie wszelki wysiłek na polu dialogu będzie bezowocny.

Wydaje się, że w nas ciągle drzemie polityczne spojrzenie na dia-
log, który opiera się na zasadzie: jeżeli ty ustąpisz w pewnych spra-
wach dla ciebie ważnych, to może i ja zdecyduję się zrezygnować
z czegoś istotnego dla mnie. Jest to pragmatyczna, polityczna wersja
dialogu, na zasadzie targów „wasz prezydent, nasz minister”. W przy-
padku dialogu między religiami takie ujęcie nie zdaje egzaminu. Wi-
dać to wyraźnie choćby na przykładzie tego, co nazwałem „sporem
o Chrystusa”. Mamy naprzeciwko siebie dwa typy myślenia. Chrze-
ścijaństwo głoszące, że Chrystus jest Bogiem. Kto nie uznaje Jezusa
za Boga, nie jest chrześcijaninem. Z drugiej strony islam przeczący
bóstwu Jezusa. Jeżeli muzułmanin powie, że Chrystus jest Bogiem
– przestaje być muzułmaninem, ponieważ w Koranie wiele razy po-
jawia się wypowiedź, że Chrystus jest u Boga tylko jak Adam, czyli
zwykłym człowiekiem. Można powiedzieć, że albo Chrystus jest Bo-
giem albo nie jest. Nie da się jednak stworzyć dla Jezusa na zasadzie
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kompromisu – jak myślą niektórzy – „formy przejściowej”, jakiegoś
„pół bóstwa”.

Jeśli więc nie płaszczyzna „dogmatów”, to może wspólna wizja czło-

wieka zbliży nas do siebie. Być może jest tutaj miejsce na chrześcijań-

sko–muzułmański dialog oparty na wspólnej wizji człowieka? Chodzi

o wspólny – muzułmanów i chrześcijan – protest wobec negatyw-

nych tendencji obecnych w społeczeństwach zachodnich, które poni-

żają człowieka. A może byłby to jedynie pozorny alians?

Na pewno szereg wartości wspólnych dla obu religii wymaga ob-
rony w społeczeństwie coraz bardziej zlaicyzowanym i ateistycznym,
jakim staje się Europa. Należy pamiętać, że procesy sekularyzacyjne
dotykają też islam, który szuka strategii obronnej. Stąd wynika fakt
wspólnych działań na tym polu. Niemniej również teren antropologii
nie jest wolny od poważnych problemów. Ostatnio badam rozumienie
godności człowieka w islamie. Na tle chrześcijańskiej wizji człowieka
i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej przez Narody
Zjednoczone 10 grudnia 1948 roku zauważamy odmienne wizje czło-
wieka. Najkrócej mówiąc problem polega na tym, że chrześcijaństwo
dojrzało, by uznać prawa człowieka zapisane w Powszechnej Deklara-
cji Praw Człowieka, natomiast muzułmanie uważają, że jest to twór
zachodni, którego nie są zobowiązani respektować.

Bardzo wyraźnym przykładem niemożliwości porozumienia się na-

wet, co do podstawowych praw człowieka jest tutaj artykuł 22 Ka-

irskiej Deklaracji Praw Człowieka w Islamie, podpisanej przez Or-

ganizację Państw Islamskich 5 sierpnia 1990 roku. Gwarantuje on

każdemu prawo do informacji oraz nieskrępowanego głoszenia swych

poglądów, ograniczając je zarazem wyłącznie do tych treści, które

są niesprzeczne z szariatem, sankcjonując w ten sposób cenzurę reli-

gijną. Z kolei artykuł 10 zakazuje konwersji z islamu na inne religie

nie wspominając ani słowem o przypadkach odwrotnych.

Dotykamy tutaj niezbywalnego prawa człowieka do wolności reli-
gijnej. Na posiedzeniu Rady Ministrów Sprawiedliwości Ligi Państw
Arabskich w Jemenie w 1981 roku zwołanym w celu unifikacji prawa
nie pozostawiono złudzeń: kara śmierci dla przechodzącego z islamu
na chrześcijaństwo muzułmanina została utrzymana (art. 162).
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Znamienna jest muzułmańska argumentacja kary śmierci za przej-
ście na chrześcijaństwo, w której nie widzi się bynajmniej wystąpie-
nia przeciw godności i wolności człowieka. Muzułmańska Europejska
Rada Fatwy i Badań Naukowych w oświadczeniu pt. Kara apostaty,
tak uzasadnia stosowność kary śmierci za apostazję: „Egzekucję wy-
konuje się po to, by chronić żywotność religii, a społeczeństwo przed
demoralizacją (fasad). Egzekucja nie jest zamachem na wolność, bo-
wiem czyn apostaty jest naruszeniem praw innych. Gdy chodzi o in-
teres państwa i społeczeństwa, stawia się go przed interesem osobi-
stym, jednostkowym”. Tego rodzaju pragmatykę nazywa Ann Eliza-
beth Mayer w swoim klasycznym dziele pt. Islam and Human Right
bodaj największym rozziewem pomiędzy światem islamu a Zacho-
dem.
Aldeeb Abu—Sahlieh w Le délit d’apostasie stwierdza, że apostata

nigdzie nie może liczyć na spokój, nawet gdy schroni się daleko poza
granice swego kraju. Każdy muzułmanin, który spotka go na swojej
drodze, ma prawo go zabić. Takie rozwiązania są powszechnie przyj-
mowane w Iranie, Arabii Saudyjskiej, Jemenie, Mauretanii, Somalii,
Sudanie w mniejszym stopniu w innych krajach muzułmańskich. Wy-
jątek stanowi Turcja – kraj, który stara się rygorystycznie egzekwo-
wać swoją laickość. Tam konwertyci na chrześcijaństwo nie obawiają
się reakcji państwa tureckiego, które za odejście od islamu nie karze
śmiercią. Apostaci obawiają się natomiast, że ich rodzina w Turcji
może być narażona na atak nieznanych sprawców, fanatyków islam-
skich. Uznanie zmiany religii za przestępstwo ścigane na mocy prawa
państwowego było i jest przedmiotem nieustannych interwencji, co
można prześledzić w dorocznych raportach sprawozdawcy Komisji
Praw Człowieka. Coroczne sprawozdania donoszą o licznych, regu-
larnie stosowanych represjach, jakie dotykają konwertytów na chrze-
ścijaństwo. Zabijani są oni z wyroku władz, wielu ginie w wyniku
samosądów, jeszcze inni ponoszą śmierć z rąk „nieznanych spraw-
ców”.

Co zatem nam pozostaje?

Pomimo przedstawionych przeze mnie trudności, uważam, że nie
należy rezygnować z tego – jak to Brat określił – „dialogu opartego
na wspólnej wizji człowieka”. Jest to jedna z ważniejszych płaszczyzn
porozumienia. Po pierwsze, najłatwiej będzie przeprowadzać wspólne
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działania na rzecz pokoju. Po wtóre, wypada nam apelować do au-
torytetów muzułmańskich o jak najbardziej pogłębioną egzegezę Ko-
ranu.
Na szczęście po stronie muzułmańskiej nie brak wyznawców za-

uważających niewystarczalność niektórych modeli islamu. Pragną oni
dostosować tradycyjne wartości islamu do realiów współczesnego świa-
ta. Z wielką odwagą i determinacją podjął się walki o reinterpretację
Koranu Mahmud Muhammad Taha (1909—1985), muzułmanin z Su-
danu, stracony w Chartumie w 1985 roku za bluźnierstwo i apostazję.
Autor ten rozróżniał pomiędzy ponadczasową, religijną treścią prze-
słania Mahometa z Mekki od kontekstu politycznego i społecznego
epoki, który wyrażał się w medyńskim okresie życia Proroka. Takie
podejście pozwalało mu na zreinterpretowanie islamu i zmianę ludz-
kich tradycji. Ponadto w samym Koranie znajdują się podstawy do
akceptacji konwencji ONZ. Podstawą do formułowania prawa o wol-
ności religijnej — zdaniem otwartych na zmiany muzułmanów — są
słowa z sury II, 256: „Nie ma przymusu w religii!” i sury XVIII, 29:
„Przeto kto chce, niech wierzy, a kto nie chce, niech nie wierzy”.
Również w surze X, 99 znajduje się pytanie: „Czy ty potrafisz zmu-
sić ludzi do tego, żeby stali się wierzącymi?”. Zatem islam posiada
w sobie rzeczywiste przesłanki do budowania demokracji, pod warun-
kiem, że zostaną zwalczone fundamentalizujące nadinterpretacje tego
tekstu.

Z ust zarówno polityków, jak i ludzi Kościoła, można usłyszeć, że

dialog z islamem szczególnie w obliczu wypadków ostatnich miesięcy

– jak choćby reakcja muzułmanów na wypowiedź papieża Benedykta

XVI w Ratyzbonie – jest nie do uniknięcia i musi być prowadzony

z jeszcze większą intensywnością. O wielu sprawach na tym polu

Ksiądz profesor już wspomniał. Ale czy w ogóle jesteśmy wystarcza-

jąco świadomi zarówno możliwości jak i trudności takiego dialogu?

Powtarzam, jestem zwolennikiem dialogu, bo taki wzór pozosta-
wił nam sam Jezus. Niemniej wydaje się, że obecnie, mimo iż nie-
ustannie mówimy o dialogu, tak naprawdę sami posiadamy problemy
z jego zdefiniowaniem. Sobór Watykański II, Paweł VI i Jan Paweł II
dali jedynie podwaliny a nie ponadczasowe rozwiązania w tej kwestii.
Musimy ciągle szukać modelu dialogu tak, aby nie był jakąś hybry-
dalną niekonkretną rzeczywistością. Moim zdaniem dialog nie może
być naiwny, okrojony, poprawny politycznie czy sztucznie ugrzecz-
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niony. Szczególnie przemilczanie spraw trudnych, unikanie tematów,
które różnią strony, musiało doprowadzić do nadmiernych, czasem
wręcz histerycznych reakcji świata muzułmańskiego, gdy świat ten
spotykał się z krytycznymi uwagami. Już przed wieloma laty Hans
Waldenfels zastanawiał się, czy podzielony islam, z którym utożsa-
mia się spora liczba ugrupowań propagujących przemoc, jest zdolny
do dialogu. Ciągle żywię nadzieję, że po stronie muzułmańskiej wy-
stępuje wiele osób otwartych na dialog w prawdzie. Jednak dotych-
czasowa konwencja prowadzenia dialogu tylko w niewielkim stopniu
przewidywała mówienie prawdy o prześladowaniach chrześcijan w nie-
których krajach muzułmańskich, ograniczając się do ugrzecznionych
spotkań, z których niewiele w praktyce wynikało. Poza tym strona
muzułmańska — co podkreślił kardynał Walter Kasper — była nie-
jednokrotnie zainteresowana dialogiem na Zachodzie (chodziło o przy-
wileje dla wyznawców islamu), ale nie na ziemiach islamu. Teraz, gdy
Stolica Apostolska upomina się o podstawowe prawa człowieka dla
chrześcijan na ziemiach islamu, niektórzy określają to mianem nie-
dialogicznej postawy, czy wręcz atakiem na islam. Niewykluczone, że
część „dialogistów” ze strony Kościoła, przez politykę przemilczania,
po części doprowadziła do takiej sytuacji. Dlaczego w poprzednich
latach pozwolili oni zamilknąć sercu wobec prześladowanych na zie-
miach islamu — nie wiem.

Oczywiście na zupełnie innej płaszczyźnie należy umieścić publi-

kację karykatur proroka Muhammada. Niemniej ta sprawa również

pokazuje, że – patrząc z naszej perspektywy – wystarczą drobne wy-

darzenia, by w świecie islamu zawrzało.

Opublikowanie przez jedno z duńskich pism karykatur proroka
Muhammada, a potem przedrukowywanie tego przez inne dzienniki,
uważam za rzecz bardzo złą i bezmyślną. Z drugiej jednak strony
reakcja świata muzułmańskiego na to wydarzenie była zdecydowanie
niewspółmierna do całego zdarzenia. Agresja, awantury czy niszczenie
kościołów uświadomiło nam jak podatny jest tamten świat na fana-
tyczne odruchy. W związku z tym wielu Europejczyków nie wierzy
w deklaracje pokojowe islamu. Nie sposób sobie wyobrazić, że zbez-
czeszczenie krzyża dokonane przez jednego z muzułmanów (a takowe
ciągle mają miejsce) spotkałoby się ze strony Zachodu z analogicznym
oskarżeniem całego świata muzułmańskiego o wrogość do chrześcijań-
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stwa i pociągnęło za sobą palenie meczetów w Europie. Uważam, że
muzułmanie mieli uzasadniony powód do protestu, ale przekroczył
on pokojowe granice i kulturę polityczną.

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli przypomnimy, że brak

szacunku dla świętych symboli to nie tylko rzecz charakterystyczna

dla świata zachodniego. Przecież podobne wypadki – jeśli chodzi

o święte symbole judaizmu, czy chrześcijaństwa – miały miejsce także

w wielu krajach muzułmańskich.

Tak. Zdecydowanie problem ten nie dotyczy tylko świata zachod-
niego. W krajach muzułmańskich raz po raz w sposób karykaturalny
przedstawiana jest gwiazda Dawida, wykorzystywana do celów pro-
pagandowych. A przecież jest to święty symbol judaizmu. Podobnie
ma się sprawa związana z niszczeniem krzyży. Wszystko to wskazuje
na to, że żadna ze stron nie jest absolutnie „niewinna” i powinniśmy
dążyć do ogólnoświatowej debaty o konieczności poszanowania sym-
boli religijnych oraz do wyostrzenia w każdym człowieku wyczucia na
sferę sacrum.

Z kolei świat Zachodni odpowiada na to krytyką całego świata is-

lamu, zapominając, że islam jako taki – podobnie jak chrześcijaństwo

– jest równie niejednorodną grupą. Stąd też moje kolejne pytanie do-

tyczące tego, z jakimi muzułmanami, czy też nurtami lub kierunkami

wewnątrz islamu możliwy jest poważny i otwarty dialog?

To stanowi z kolei olbrzymi problem w myśleniu wielu Europejczy-
ków na temat islamu. O upraszczaniu obrazu islamu też za mało się
mówi. Przeciętny obywatel często nie zdaje sobie sprawy z podziałów
islamu patrząc na tą religię jak na monolit, na zasadzie analogii z Ko-
ściołem katolickim. Tymczasem w łonie islamu nie występuje autory-
tet na wzór papieża, nie ma zobowiązujących orzeczeń jak katolickie
uchwały soborowe. Kościół katolicki jest bardzo wygodnym partne-
rem do prowadzenia dialogu. Obejmuje prawie miliard wyznawców,
posiada przejrzystą strukturę, jasne granice, kto jest wewnątrz, a kto
stawia się poza Kościołem. Oczywiście występują w nim pewne dys-
kusje wewnątrzkościelne, ale dokonują się one zawsze w pewnych gra-
nicach.
W islamie z kolei istnieje wiele odłamów, takich jak sunnici, szy-

ici, druzowie, alewici, itd. Poza tym, nawet w obrębie największej
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wspólnoty sunnickiej istnieją cztery podstawowe szkoły: hanbalicka,
malikicka, szafi’icka oraz hanaficka, które w różny sposób wyjaśniają
prawo religijne. Każdy kraj muzułmański posiada największego mu-
ftego, ze swoimi strefami wpływów. Wszystko to powoduje, że usta-
lenia z muzułmanami z Libanu mają się nijak do ustaleń z muzuł-
manami z Arabii Saudyjskiej, czy Iranu. Dlatego w tym przypadku
należałoby rozmawiać ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Ponadto nie
zawsze ci, którzy są autorytetami w świecie islamu podejmują się
dialogu z chrześcijanami. Ci, z którymi prowadzimy dialog często
przebywają w Europie i reprezentują siebie samych, ewentualnie ja-
kąś niewielką grupę. To powoduje wielką asymetrię między stronami.
Dlatego, chociaż jestem zwolennikiem podejmowania dialogu z każ-
dym człowiekiem dobrej woli, to jednak realizm podpowiada, że po
stronie muzułmańskiej, jakiekolwiek ustalenia w dialogu, będą zawsze
miały ograniczony zasięg. Należałoby nawet mówić nie o dialogu, ale
o dialogach z szeroko rozumianym światem islamu.

Zgadzam się z tezą, że to środowiska muzułmanów mieszkających

na Zachodzie są najbardziej otwarte na dialog. Ale nie można rów-

nież zapominać, że to także z tych środowisk często wywodzą się ci,

którzy później – jak w przypadku zamachu na Word Trade Center

– występują przeciw tym wartościom, w których zostali wychowani.

Francuski filozof i islamista Olivier Roy twierdzi, że fundamentalizm

rodzi się w Europie w drugim i trzecim pokoleniu imigrantów, którzy

budują swą tożsamość na „religii wymyślonej, wyobrażonej”. Taka

tożsamość i religia okazują się kruche w kontakcie z rzeczywistością,

co prowadzi do przemocy. Dlaczego właśnie tutaj rodzi się fundamen-

talizm islamski?

Dzisiaj niemal do znudzenia mówi się o tym, że każda religia
ma swój fundamentalizm, że także chrześcijaństwo nie jest od niego
wolne. Jest to prawda, niemniej z drugiej strony należy brać pod
uwagę różnorodność fundamentalizmów. Istnieje bowiem zasadnicza
różnica między biskupemMarcelem Lefèbvre’m, który nakazywał swo-
im księżom chodzić w sutannach i odprawiać Mszę Św. po łacinie, od
tych fundamentalistów muzułmańskich, którzy czując się urażeni, za-
bijają innych ludzi. Nie każda forma fundamentalizmu jest groźna
dla społeczeństwa, które niejako pozostaje na zewnątrz danej grupy;
są takie które mieszczą się w systemie demokratycznym (ostatecznie
wiele nurtów protestanckich w USA jest fundamentalistycznych).

Czy należy bać się islamu? 
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Także w świecie islamu nie ma jednej wersji fundamentalizmu.
Bernard Lewis przypomina, że nie każdy fundamentalista islamski
jest od razu terrorystą, chociaż najwięcej terrorystów jest wśród fun-
damentalistów islamskich. I niestety znajdują oni w Koranie pod-
stawy swojej doktryny i działalności. Wynika to zapewne z dwo-
istości wypowiedzi na różne tematy w Koranie. Można tam odna-
leźć zarówno fragmenty, które uzasadniają pokój, jak i wzywają do
wojny, czy usprawiedliwiają przemoc. W Biblii też znajdujemy ta-
kie zjawisko. Różnica między tymi księgami polega na odmiennych,
stosowanych zasadach hermeneutycznych. Kościół od pierwszych wie-
ków wierzył i głosił, że Nowy Testament zawiera pełnię Objawienia
i w jego świetle należy interpretować Stary Testament. W ten spo-
sób nauka Jezusa bezwzględnie znosi fragmenty usprawiedliwiające
przemoc. Kryterium rozstrzygającym jest zawsze nauka Jezusa Chry-
stusa. A ponieważ w islamie nie ma podobnej zasady, która pozwoli-
łaby nam pokazywać ewolucję pewnych treści zapisanych w Koranie,
zdani jesteśmy na interpretacje przedstawiane przez muzułmańskie
szkoły teologiczne. I tak, niektórzy autorzy twierdzą, że fragmenty
Koranu nawołujące do przemocy należą jedynie do kontekstu epoki,
inni z kolei opowiadają się za literalnym odczytywaniem tych frag-
mentów, także w dzisiejszych czasach.

Czy oznacza to, że muzułmanie są zdani wyłącznie na arbitralność

orzeczeń poszczególnych szkół, czy też różnych przywódców religij-

nych?

Bardzo często, podczas różnego rodzaju spotkań z muzułmanami
można spotkać się z twierdzeniem, że islam jest jeden. Dla wielu orien-
talistów nie jest to jednak aż tak oczywiste. Można powiedzieć, że pod
pewnymi względami islam jest jeden, a pod innymi nie jest jeden. Po-
dobnie jest z chrześcijaństwem. Każdy, kto przyjmuje i uznaje chrzest
w imię Trójcy Świętej, jest chrześcijaninem. Ale to nie oznacza, że
istnieje dziś tylko Kościół katolicki z jedną doktryną obowiązującą
dla całego chrześcijaństwa. Analogiczna sytuacja występuje w isla-
mie. Muzułmaninem jest ten, kto przyjmuje szahadę („Nie ma żad-
nego bóstwa jak tylko Bóg jedyny, Mahomet jest jego Prorokiem”),
czyli muzułmańskie wyznanie wiary. Ale podobnie, jak mówimy o róż-
nych Kościołach chrześcijańskich, tak samo można mówić o różnych
islamach ze względu na zróżnicowane interpretacje dogmatyczno—
prawne. I w zależności od tego, z jakim „islamem” (wspólnotą mu-
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zułmańską) mamy do czynienia, takie też mamy orzeczenia w różnych
ważnych sprawach dotyczących życia człowieka.

Ten sam błąd popełniają jednak także muzułmanie patrząc na Za-

chód przez pryzmat chrześcijaństwa. Nie biorą pod uwagę tego, że

wiele społeczeństw świata zachodniego to tak naprawdę społeczeń-

stwa postchrześcijańskie. Dodatkowo nie zadają sobie trudu dokona-

nia niezbędnych rozróżnień w samym chrześcijaństwie.

Czytając literaturę muzułmańską można spotkać się z przeróż-
nymi opiniami na temat świata zachodniego. Z jednej strony spo-
tkamy się z muzułmanami, którzy akceptują kulturę zachodnią albo
przynajmniej pewne jej elementy. Na przykład Hasan Hanafi, który
o świecie islamu mówił, że fizycznie obecny jest on w XX wieku,
ale mentalnie ciągle tkwi jeszcze w XV. Z kolei, z drugiej strony są
i tacy muzułmanie — ostatnio w większości — którzy uważają świat
zachodni za źródło moralnego światowego kryzysu, czasem wręcz za
dzieło szatana, a jego politykę jako powrót do tradycji krzyżowców.
Pomijam tutaj fakt, że retoryka „krzyżowców” jest niczym nieuza-
sadnionym przenoszeniem określenia z łacińskiego średniowiecza do
współczesnej myśli islamskiej (warto dodać, że średniowieczni histo-
rycy arabscy w ogóle nie używali tego terminu; muzułmanie przejęli
go dopiero z XIX–wiecznych dzieł napisanych przez zachodnich hi-
storyków).

Wróćmy jednak jeszcze do kwestii fundamentalizmu i dżihadu. Czy

ma on tylko podłoże religijne, czy to się wzięło także z tego, że w pew-

nym momencie świat się podzielił na bogatych i biednych, i garstka

bogatych zapomniała o tych biednych?

Można spotkać się z twierdzeniem, że fundamentalizm, tak jak
sprawa dżihadu, jest zjawiskiem samoodnawiającym się w świecie is-
lamu. Badania na temat dżihadu [Dżihad. Święta wojna w islamie,
Kraków 2002], wskazują, że był on zawsze — choć w różnych for-
mach — obecny w świecie islamu. Dlatego też ideę dżihadu („świę-
tej wojny”) jest tam stosunkowo łatwo rozniecić w niektórych śro-
dowiskach. Czy jest to rzeczywistość charakterystyczna dla całego
islamu? Na ten temat można dyskutować. Ale nieustanna obecność
tych idei fundamentalistycznych (w różnych proporcjach w zależności
od kraju!) w świecie islamu sprawia, że fundamentalistom udaje się

Czy należy bać się islamu? 
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raz po raz znajdować zwolenników „świętej wojny”. Nawet pośród
części drugiego, czy też trzeciego pokolenia muzułmańskich imigran-
tów, już wychowanych w świecie demokratycznym na Zachodzie. Bez
wątpienia sprzyjała temu specyficzna izolacja. Europejczycy często
nie zauważali, że muzułmańscy imigranci zostali zamknięci w swo-
istego rodzaju „gettach”, gdzie panuje wysoki współczynnik bezrobo-
cia. Właśnie w takich środowiskach bardzo łatwo wywołać radykalne
postawy.
Wraz z rozczarowaniem części muzułmanów tym, co Zachód był

w stanie im zaproponować, zauważa się kontynuowanie lub powrót
do szariatu. W Niemczech głośnym echem odbił się przykład Turka,
który zamordował swoją córkę za romans z Niemcem. Niejednokrotnie
Europejczycy odkrywają, że ich wartości nie są wartościami wyznaw-
ców islamu. Wydaje się, że bardziej tutaj chodzi o różnice kulturowe,
niż religijne.

Obecność muzułmanów w Europie odbierana bywa często jako zagro-

żenie. Zarzuca się im, że ich gotowość do dialogu to jedynie przywdzie-

wanie maski, a w gruncie rzeczy chcą oni zislamizować chrześcijański

Zachód. Czy te obawy mają jakieś uzasadnienie?

Jestem przekonany, że już teraz mamy do czynienia z częściowym
konfliktem kultur, czy też cywilizacji. Po jednej stronie stają warto-
ści świata zachodniego, po drugiej wszystko to, co reprezentuje islam,
również jego wymiar fundamentalistyczny. Jeśli zestawi się idee de-
mokratycznej Europy z tym, co głosi wiele skrajnych ugrupowań is-
lamskich, bez trudu można zauważyć dwie sprzeczne wizje człowieka,
religii i świata.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, iż jest to niepopularna teza, zupeł-

nie nie pasująca do naszych oczekiwań. Niemniej nie można zamykać
oczu na to, co się dzieje. Świat zawsze był areną zmagania się idei, sys-
temów i państw. Europa — mimo swych spektakularnych sukcesów
ekonomiczno—technicznych — dotknięta została kryzysem demogra-
ficznym i utratą własnej tożsamości religijnej. Chełpi się swoimi osią-
gnięciami w zakresie demokratyzacji, której niestety nie akceptują
wszyscy emigranci.
Nie chciałbym w żadnym wypadku dramatyzować. Zmaganie się

wielu idei (w tym również religijnych koncepcji) jest — parafrazu-
jąc myśl Jana Pawła II — znakiem naszych czasów. Należy jednak
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uczynić wszystko co w naszej mocy, aby owo „zmaganie” przenieść
wyłącznie na płaszczyznę ducha, dyskusji, dialogu, polemiki czy in-
nych form wymiany idei.
Zarówno muzułmanie jak i chrześcijanie wierzą, iż posiadają peł-

nię objawienia, ostatnie słowo Boga dla ludzkości. Już w samym tym
stwierdzeniu znajduje się „napięcie” idei i wiary. Mahomet nie jest
dla chrześcijan prorokiem, Jezus nie jest dla muzułmanów Bogiem.
Jednak mimo to, misje, odmienne idee i cele wcale nie muszą pro-
wadzić do konfliktów. Pod warunkiem, że prowadzący misje czy pro-
pagujący dane idee (oczywiście pokojowe) — niezależnie od religii
— będą szanowali prawo do wyboru religii i nie będą posługiwać się
fałszywymi „chwytami”. Sens misji winien zasadzać się na prezenta-
cji człowiekowi chrześcijaństwa czy islamu jako propozycji, z której
może on, ale nie musi skorzystać. Wydaje się, że gdybyśmy doczekali
się takiej obustronnej akceptacji godności człowieka, niebezpieczne
napięcia zostałyby zredukowane do minimum.
Odnośnie islamizacji Europy, to istotnie niektóre ugrupowania

muzułmańskie głoszą tezę o świecie Zachodu jako terenie misyjnym
islamu. Zwietrzałe chrześcijaństwo i ateizm — ich zdaniem — dopro-
wadziły do wyjałowienia, które może użyźnić i naprawić islam. Zo-
stawiając na boku tę ideologię, rodzi się pytanie, czy sama obecność
muzułmanów w Europie jest islamizacją naszego kontynentu. Tutaj
po raz kolejny należy wycieniować odpowiedź. Podobnie jak nie jest
prawdą, że każdy chrześcijanin jest wierny ideałom Jezusa, tak samo
trudno uznać, że praktykowanie islamu przez wszystkich muzułma-
nów jest pokojowe. W ramach tej religii istnieją przecież radykalne
ugrupowania, które są dla Zachodu potencjalnym zagrożeniem. Jed-
nak, aby je wskazać, trzeba się im przyglądać. To zaś można osiągnąć
przez kontrolę nauczania w szkołach muzułmańskich i meczetach.

Czy są jednak jakieś elementy wartościowe, które islam może wnieść

do dzisiejszych społeczeństw świata zachodniego, w szczególności do

Europy?

Oczywiście. Islam do współczesnych zlaicyzowanych społeczeństw
wnosi poczucie sacrum, czyli przekonanie, że Bóg jest obecny wszę-
dzie, że należy się z Nim liczyć, że wiara jest częścią życia, a nie
dodatkiem. Podziw budzi również żarliwe zaangażowanie religijne
wielu muzułmanów, domaganie się przez nich, by religia nie została
zmarginalizowania w życiu publicznym. Zachód bowiem zepchnął re-

Czy należy bać się islamu? 
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ligię do sfery prywatnej. Co więcej, niejednokrotnie głosi się, że pu-
bliczne praktykowanie swojej wiary jest pogwałceniem wolności dru-
giego człowieka. Jest to oczywiście postawa fałszywa, która stanowi
zarazem źródło kompleksów dla chrześcijan. Tymczasem muzułmanie
często podkreślają dumę z tego, że są muzułmanami. W Egipcie np.
zapytany muzułmanin, czy jest wyznawcą islamu, zazwyczaj odpo-
wiada: „Bogu niech będą dzięki. Jestem muzułmaninem”. Mam wąt-
pliwości, czy my potrafilibyśmy tak odpowiedzieć, gdyby zapytano
nas o to, czy jesteśmy chrześcijanami.
Islam bywa często wyrzutem dla „zwietrzałego chrześcijaństwa”.

Wspominał o tym już Jan Paweł II w przywoływanej przez mnie
książce Przekroczyć próg nadziei. Widok modlącego się muzułmanina
— pisał papież — jest wyrzutem dla katolika, który porzucił swoje
wspaniałe katedry. Ponadto islam przypomina nam o wartości i ko-
nieczności poszanowania rodziny. Oczywiście pojęcie rodziny muzuł-
mańskiej i chrześcijańskiej różni się w kwestiach godności i statusu
kobiety oraz wielożeństwa. Dlatego nie chodzi tutaj o zastosowanie
kalki muzułmańskiego wzorca rodziny, ale o samą ideę wartości wielo-
pokoleniowej rodziny i dostrzeganie wartości potomstwa. Stąd też nie
bez racji mówi się dzisiaj, że siłą islamu jest nie atom, ani osiągnięcia
militarne, lecz człowiek.

Patrząc jednak z drugiej strony, czy można przyjąć wartości euro-

pejskie, zachowując muzułmańską tożsamość?

Podkreślałem już, że islam nie jest monolitem. Patrząc na współ-
czesny świat islamu widać wyraźnie, że zwolennicy fundamentalizmu
i otwarci na reformy muzułmanie walczą o trwałą wykładnię islamu.
Jednak o ile w pierwszej połowie XX wieku przewagę zyskała opcja
nastawiona na postęp, zmiany i nowoczesność wzorując się na racjo-
nalnych kierunkach z IX i X wieku, o tyle w ostatnich dziesięcio-
leciach dominują nurty związane z fundamentalizmem zmierzające
do zachowania instytucjonalnych i społecznych zasad wykształconych
w pierwszych wiekach islamu. Oprócz wspomnianego Mahmuda Mu-
hammada Taha, pojawiają się raz po raz ciekawe propozycje ze strony
muzułmańskiej w celu zinterpretowania islamu tak, by odnalazł się
w realiach XXI wieku z zachowaniem rdzenia religijnego objawio-
nego w Koranie. Fuad Zakarijja stwierdza np., że po okresie rozkwitu
(VII—XII wiek) w dziejach islamu powstała luka cywilizacyjna. Gdy
w XIX i XX wieku w świecie islamu doszło do pewnego ożywienia,
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autorytety muzułmańskie przystąpiły do dzieła odnowy za pomocą
średniowiecznych metod, nie zdając sobie do końca sprawy jak wielki
rozwój dokonał się na świecie. Fuad Zakarijja, podobnie zresztą jak
Hasan Hanafi, postuluje, aby muzułmanie wykorzystując doświad-
czenia mieszkańców Zachodu potrafili obiektywnie spojrzeć na prze-
szłość, aby przezwyciężyć intelektualną stagnację. Inny współczesny
myśliciel egipski Muhammad Sa’id al—Ashmawi stwierdza, że islam
wcale nie jest ze swej natury religią totalną. Zdaniem tego autora
Bóg jest twórcą islamu, a ludzie dokonali jego nadmiernego upolitycz-
nienia. Nadużycia polityczne władców uprawomocniane przez fatwy
sprawiły — według al—Ashmawiego — że muzułmanie stopniowo
zaczęli wycofywać się z życia publicznego skupiając się raczej na ży-
ciu rodzinnym. W wyniku tego nastąpił zanik zainteresowania poli-
tyką, osłabł duch inicjatywy, wzmocniły się tendencje do egoizmu,
korupcji, pochlebstw i oportunizmu. Na skutek tego, stwierdza au-
tor, pojawiła się dwoista natura muzułmanów, różnica między tym,
co się mówi, a co się robi, między pozorami a rzeczywistością, czy też
pomiędzy własnym przekonaniem a opinią wydawaną na zewnątrz.
Al—Ashmawi jest przekonany, że człowiek stanowi wartość samoistną
i należy mu się pierwszoplanowe miejsce. Prawdziwy muzułmanin nie
może czynić krzywdy drugiemu i jest zobowiązany do działania na
rzecz bliźnich.
Na podstawie wybranych przykładów myślicieli muzułmańskich

widać, że próbują oni pogodzić wartości europejskie, zachowując mu-
zułmańską tożsamość. Tego rodzaju inicjatywy należy wspierać, z na-
dzieją na pokojowe współistnienie tych dwóch wielkich religii świata,
które przecież obejmują 55% ludności globu ziemskiego.

Bardzo dziękuję Księdzu Profesorowi za rozmowę.

Rozmawiał Adam Dobrzyński OP

ks. Krzysztof Kościelniak— dr teologii, dr hab. nauk
humanistycznych, orientalista, historyk religii. Od 1994 r.
pracownik PAT w Krakowie, wykłada na UJ. Studiował
na UJ, w Heidelbergu i Kairze.
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Liczba wyznawców islamu mieszkających w Europie rośnie w zawrot-
nym tempie. W 1950 r. w Europie Zachodniej żyło 800 tys. muzuł-
manów. Teraz jest ich 20 mln, a w 2015 r. będzie zapewne 35–40.
Natomiast w 2050 r. ich liczba może przekroczyć 60 mln. Napływ
imigrantów i wzrost wspólnot muzułmańskich stanowi poważne wy-
zwanie dla społeczeństw Europy. Świadczy o tym muzułmańskie „po-
wstanie” w Paryżu, akty terroryzmu w Madrycie i Londynie, mor-
derstwo Theo Van Gogha w Amsterdamie, konflikt wywołany przez
publikację karykatur proroka Mahometa. W tym kontekście Bassam
Tibi – niemiecki politolog i specjalista od spraw islamu pochodzenia
syryjskiego – twierdzi, że „albo Europa zeuropeizuje muzułmanów,
albo oni zislamizują Europę. Jeśli Europejczycy tego nie zrozumieją
i nie znajdą rozwiązania, Europa stanie się sceną wojny domowej.
Najpóźniej za 20 lat, będziemy mieli wielkie Kosowo”. Z kolei Oriana
Fallaci – zmarła niedawno publicystka wzbudzająca ogromne emocje
– protestuje, kiedy słyszy poprawne politycznie dyskusje na temat
islamu z dzieleniem go na liberalny, umiarkowany, konserwatywny,
radykalny, wojujący czy faszystowski. Dla niej islam jest jeden. Po-
strzega w nim aktualne zagrożenie judeochrześcijańskiej cywilizacji
Zachodu. Mówiąc o Europie posługuje się terminen „Eurabia” mają-
cego opisywać przeznaczenie Starego Kontynentu, przekształcającego
się w kolonię islamu. Czy to jest tylko gra wyobraźni, czy rzeczywi-
stość?

Czy należy bać się islamu? 
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Selim Chazbijewicz

Muzułmanie nie mają monopolu na
fundamentalizm

Trudno polemizować na bie-
żąco z kimś, kto już nie żyje.
Poza tym wypowiedzi Oriany Fal-
laci charakteryzowały się mocną,
użyłbym określenia – nadmierną
emocjonalnością, co można by też
tłumaczyć długotrwałą, przewle-
kłą chorobą, z którą się zma-
gała. Mieliśmy tu do czynienia
z antymuzułmańskim fundamen-
talizmem, bo przecież na funda-
mentalizm muzułmanie nie mają
monopolu, inne religie też w niego
obfitują. Postawa Fallaci grani-
czyła z rasizmem i osobistą nie-
chęcią czy nienawiścią do islamu.
Na tym gruncie na pewno dia-
logu się nie zbuduje, a o niego
przecież chodzi. Cywilizacja is-
lamu przeżywa obecnie niewąt-
pliwą zapaść – zarówno techno-
logiczną, doktrynalną jak i każdą
inną. Wielkim problemem jest
szkolnictwo, zwłaszcza szkolnic-
two religijne. Rolą Europy by-
łaby pomoc dla świata muzuł-
mańskiego w należytej organi-
zacji szkolnictwa, również reli-
gijnego w szkołach religijnych
– medresach na poziomie eu-
ropejskich szkół ogólnokształcą-

cych. To od szkoły zaczyna się
kształtowanie postawy młodego
człowieka. Poza tym trzeba za-
znaczyć, że bardzo często pro-
blemy polityczne nazywa się lub
traktuje jak religijne. Zachod-
nia Europa ma problemy neo-
kolonialne. Muzułmanie, którzy
tam mieszkają, to dawni miesz-
kańcy dawnych kolonii francu-
skich, brytyjskich, holenderskich,
którzy przyjechali do dawnych
centrów dla lepszego życia. Na
to nakładają się problemy spo-
łeczne obywateli lub mieszkańców
„drugiej” lub „trzeciej” katego-
rii, na co z kolei nakłada się ni-
ski poziom nauczania. Traktowa-
nie wszystkich Arabów lub też
wszystkich przybyszów z kręgu
cywilizacji islamu jako wierzą-
cych muzułmanów jest błędem.
Współcześnie wielu z nich od-
wołuje się do islamskiej ideolo-
gii, ale jest to zagadnienie czy-
sto polityczne – po klęsce ide-
ologii lewicy została tylko re-
ligijna jako teoretyczna podbu-
dowa buntu społecznego. Bassam
Tibi, sam zresztą przedstawiciel
arabskiej emigracji w Niemczech,
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jest w błędzie. Islam nie zislami-
zuje Europy. Moim zdaniem jest
to fałszywy alarm powodowany
choćby chęcią zaznaczenia swojej
osoby i zdania. Przed muzułmań-
ską cywilizacją jest trudna droga
– taka jak kiedyś przed Japo-
nią – przyjęcia europejskiej kul-

tury i cywilizacji przy zachowa-
niu własnej tożsamości i tradycji.
Tu także leży rola Europy – bez-
bolesnego i możliwie bezkonflik-
towego przeprowadzenia świata
muzułmańskiego po tej trudnej
drodze.

Selim Chazbijewicz — profesor Uniwersytetu
Warmińsko–Mazurskiego. Ukończył studia poloni-
styczne na Uniwersytecie Gdańskim, zrobił doktorat na
Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Jest
autorem książek poetyckich i eseistycznych na temat
polskich i litewskich Tatarów. Założył Związek Tatarów
Polskich, jest jego prezesem. Imam gminy w Gdańsku
do 2003 roku. Współprzewodniczy Radzie Wspólnej
Katolików i Muzułmanów.

Janusz Danecki

Nie dajmy się zwariować

Lubię wypowiedzi pełne
swady i fantazji. Oriana Fallaci,
Samuel Huntington i wielu in-
nych z wielkim przekonaniem
budują teorie, które zachwycają
swoimi fantastycznymi i zupeł-
nie niesprawdzalnymi treściami.
Mają one jednak swoją niebez-
pieczną cechę, że nakłaniają lu-
dzi do różnych poczynań, które
mogą być groźne. Rodzi się bo-
wiem ksenofobia, strach, a ten
rodzi agresję. Agresja zaś czę-

sto wywołuje agresywne riposty
i konflikt gotowy.

Zacznijmy od tego, że mu-
zułmanie przychodzą do Europy
nie jako najeźdźcy, tylko petenci,
którzy chcą tu mieszkać nie tylko
dlatego, żeby zarobić, ale po pro-
stu lubią wiele aspektów naszej
cywilizacji. Nie znaczy to, że
wszystkie. Polak też lubi Niem-
ców, chętnie tam mieszka, czasem
walczy o swoje, ale nie pozwoli
sobie odebrać polskości i wpada
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w furię, gdy się opowiada nie-
mieckie Polish jokes. Czemu mu-

zułmanin miałby być inny?

Janusz Danecki — filolog arabista, specjalista w za-
kresie problematyki klasycznego i współczesnego islamu,
jest dyrektorem Centrum Bliskowschodniego i dzieka-
nem Wydziału Filologicznego Szkoły Wyższej Psycholo-
gii Społecznej.

Marek M. Dziekan

Trzeba spojrzeć również w siebie

Z racji zawodowych od wielu
lat obserwuję sytuację w świe-
cie muzułmańskim oraz rozwój
stosunków islamu ze światem za-
chodnim. W tekście wprowadza-
jącym do niniejszej dyskusji przy-
wołane zostały dwa nazwiska –
odmienne, lecz w swoich poglą-
dach – wbrew pozorom – mające
wiele wspólnego. Zarówno Oriana
Fallaci, jak i Bassam Tibi, wi-
dzą w islamie zagrożenie. Z opi-
nii tych można odnieść wraże-
nie, że muzułmanie postanowili
zaatakować bezbronny, niewinny,
pokojowo nastawiony do całego
świata, ba, nawet Wszechświata,
Zachód, który teraz musi roz-
paczliwie bronić się przed mu-
zułmańskimi barbarzyńcami bez
serca i sumienia. Ciekawostką
jest, że opinie te dzielą mię-
dzy siebie faktyczna przedstawi-
cielka kultury Zachodu i człowiek
wywodzący się z tamtego kręgu

kulturowego. Tibi jest dla mnie
zadziwiającym przykładem czło-
wieka, który albo nigdy nie ro-
zumiał, albo przestał rozumieć
swoją kulturę. Nie potrafię wyja-
śnić tego fenomenu.

Nie będę ukrywał, że opinie te
są mi z gruntu obce w tym sen-
sie, że stanowią jedynie uprosz-
czony opis pewnych wybranych
faktów bez prób zgłębienia przy-
czyn oraz – co może tutaj waż-
niejsze – sposobów przezwycięże-
nia kryzysu, w jakim bez wątpie-
nia znalazły się stosunki na li-
nii islam–Zachód. W kontekście
„wojny z terroryzmem”, na który
zresztą Europa i cały Zachód
pracowali pilnie od 1798 r. (na-
jazd Napoleona na Egipt) usi-
łują oni przedstawić islam jako
siłę wrogą, tę, z którą należy
po prostu walczyć. Ja postrze-
gam problem w innej perspekty-
wie. Obecna sytuacja nie jest bo-
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wiem związana tylko i wyłącznie
z problemami politycznymi, ma
bowiem głębokie korzenie histo-
ryczne i kulturowe.

Na początku XXI stulecia,
w wyniku rozmaitych działań
świata zachodniego, częściowo
planowych, częściowo zaś będą-
cych wynikiem bezmyślności i in-
strumentalnego traktowania ob-
szarów „Trzeciego Świata”, mur
niezrozumienia pomiędzy cywili-
zacją Zachodu i islamem zaczął
w zawrotnym tempie rosnąć. Wy-
dawać by się mogło, że oto uciele-
śnia się teoria Huntingtona o woj-
nie cywilizacji; może się wyda-
wać, że bliskie spełnienia są hi-
sterycznie wywrzeszczane prze-
powiednie O. Fallaci, broniącej
w sposób obrzydliwy europejskiej
tożsamości. I tylko oceny, oceny,
oceny. . . A wszystko z punktu
widzenia, oczywiście, naszego.
Ponieważ my myślimy tak a tak,
ponieważ wpojono nam pewne
zasady, to oczywiście one są naj-
lepsze, najwspanialsze, jedynie
słuszne. Wszyscy inni to tylko
niedouczone masy, które powinny
nas na każdym kroku naśladować.

Zastanówmy się jednak z ręka
na sercu, czy nie jest tak, że
obawiając się, iż świat islamu
chce nas „nawrócić”, jednocze-
śnie nie pozbywamy się przemoż-
nej chęci, żeby go posiąść? I za
żadne skarby nie chcemy zrezy-
gnować z dominacji nad nim –
nawet za cenę śmierci naszych

współbraci, o czym ostatnie lata
świadczą w sposób najjaskraw-
szy.

Myślę, że w tym kontekście
jakaś forma „obrony” jest ko-
nieczna, jeżeli nie chcemy, żeby
doszło do „zislamizowania” Eu-
ropy. Najważniejsze moim zda-
niem jest przede wszystkim zdefi-
niowanie kultury/cywilizacji Za-
chodu. Musimy spróbować okre-
ślić samych siebie, ponieważ od-
noszę wrażenie, że zagubiliśmy się
w postmodernistycznym pojmo-
waniu „wolności” jako oderwa-
nia od wszelkich wartości, tra-
dycji, od wszystkiego, co wykra-
cza poza najbardziej podstawowe
„mieć” (definiuję w tym miejscu
praktykę, nie teorię). Tu widział-
bym źródło naszego (świata Za-
chodu) przerażenia wobec „inwa-
zji” islamu. Boimy się go, ponie-
waż niesie ze sobą ducha, któ-
rego dawno zgubiliśmy. Nie upie-
ram się przy tym, że ma to być
duch chrześcijański, czy też w
ogóle religijny. Jako agnostyk nie
stawiałbym takiego warunku, ale
musimy jako Europejczycy, jako
ludzie Zachodu, znaleźć własny
punkt odniesienia, wartości, za
pomocą których moglibyśmy się
samookreślić. Bo wolność, która
nie ma granic i demokracja, która
jest terminem równie mglistym,
tego nam nie gwarantują – wi-
dzimy ich słabość wobec obcych
nam już i niezrozumiałych warto-
ści religijnych. Papież Benedykt
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XVI, jeszcze przed powołaniem
na Stolicę Piotrową, w książce
Wiara, prawda, tolerancja opisał
trafnie sedno tego zjawiska, nazy-
wając je kryzysem podmiotu kul-
turowego, który „rodzi się wtedy,
gdy nie potrafi on już przeko-
nująco połączyć ponadracjonal-
nych wzorców z krytycznym no-
wym poznaniem. Wówczas praw-
dziwość charakteru tego aksjo-
matu staje się wątpliwa, prze-
kształca się z prawdy w zwykłe
przyzwyczajenie i traci swoją wi-
talność”. Tej witalności Zacho-
dowi chyba już zabrakło.

Zdaję sobie sprawę z kon-
trowersyjności moich twierdzeń
i z góry mogę przewidzieć reak-
cje piewców „nowoczesności” –
sam przecież od niej nie ucie-
kam. Próbuję jednak, patrząc na
kulturę muzułmańską, w maksy-
malny sposób pozbyć się okcy-
dentalistycznej skorupy. Zależy
mi bowiem nie tyle na oce-
nianiu, lecz próbie zrozumienia
tamtej strony. I wydaje mi się,
że w wielu przypadkach mi się
to udaje, rzadko bowiem reak-
cje strony muzułmańskiej są dla
mnie „niespodziewane” czy „nie-
oczekiwane”. Wielokroć ich nie
akceptuję, ale je rozumiem.

Wspomniałem wyżej o owym
ocenianiu wyłącznie z własnej
perspektywy. Ponieważ jestem
przedstawicielem Zachodu, piszę
o tym, jak Zachód nie rozumie
świata islamu. Nie znaczy to jed-

nak, że wina leży tylko po naszej
stronie. Świat islamu nie rozumie
nas tak samo, jak my nie rozu-
miemy jego. Po obu stronach pa-
nuje przepełnione nieuzasadnio-
nym poczuciem wyższości prze-
konanie, że my rozumiemy, tylko
wy (oni) nie. Symetria jest tu nie-
mal idealna, co świadczy o tym,
że po obu stronach jest bardzo
wiele do zrobienia. Obie strony
muszą przede wszystkim zdobyć
się na jak najwięcej tolerancji.
Programowo od dłuższego czasu
nie używam w tym kontekście ter-
minu „dialog”, ponieważ w moim
pojęciu dialog powinien doprowa-
dzić do konsensusu, a to jest nie-
możliwe, choćby ze względu na
rozmaitość uwarunkowań i celów.
Najważniejsza pozostaje właśnie
mądra tolerancja, której nie na-
leży pojmować, jak to się czasem
robi, jako pobłażającej akcepta-
cji inności, lecz po prostu na jej
poszanowaniu. I to jest wyzwanie
oczywiście dla obu stron.

Czy zatem należy spodziewać
się powstania „Eurabii”? Nie od-
ważę się odpowiedzieć na to pyta-
nie. Tym bardziej, że termin ten
jest postrzegany absolutnie nega-
tywnie, choć nie wahamy się gło-
sić, że muzułmański Wschód po-
winien przekształcić się na na-
szą modłę – „Islamoropa” czy
„Islamoryka” jakoś by nas nie
raziła, tak jak nie razi koncep-
cja „euroislamu”. A przecież to
tylko lustrzane odwrócenie dą-
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żeń. Może więc należałoby zrezy-
gnować z ciągłych prób zdomino-
wania świata islamu i narzucania
mu naszych standardów? Prze-
cież fundamentaliści muzułmań-
scy dążą dokładnie do tego sa-
mego.
Podsumowując: moim zda-

niem należy zatem przede wszyst-

kim podjąć się autorefleksji.
Z pewnością będzie ona bardziej
skuteczna i bardziej wartościowa,
niż histeria i przerażenie, które
nikomu ani niczemu nie służą.
Musimy nauczyć się żyć obok sie-
bie i ze sobą. Takie są koszty
globalizacji, którą przecież nie
muzułmanie wymyślili.

Marek M. Dziekan — kierownik Katedry Bliskiego
Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego,
współpracuje także z Zakładem Arabistyki i Islami-
styki Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich bada-
niach zajmuje się głównie historią cywilizacji arabsko–
muzułmańskiej oraz problematyką islamu klasycznego
i współczesnego, w tym powiązaniami ideologii politycz-
nych i religii. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych
PAN, redaktor naczelny „Rocznika Orientalistycznego”.

Agata
Skowron–Nalborczyk

Kilka uwag o ignorancji

Trochę trudno w krótkim tek-
ście skomentować wszystkie po-
ruszone tu problemy i sprosto-
wać wszystkie nieporozumienia.
Zacznę zatem od historii.

Muzułmanie żyją na terenie
Europy od dawna, prawie od sa-
mego początku istnienia islamu.
Sięgam tu do ogólnie znanych
faktów, że pewne fragmenty na-
szego kontynentu, jak Hiszpania
(między VIII–XV w.), Sycylia
(IX–XI w.), a nawet południowe
Włochy (IX–X w.) zamieszkane

były przez muzułmanów, a ich
obecność i dokonania cywiliza-
cyjne pozostawiły często ślady
w krajobrazie, architekturze, li-
teraturze czy języku. Nie miejsce
tu, by pisać o wkładzie cywiliza-
cji islamu w kulturę i naukę euro-
pejską – są w języku polskim sto-
sowne publikacje.

W dyskursie na temat muzuł-
manów w Europie zapomina się
często jednak o późniejszej histo-
rii i wynikającej z niej współcze-
snej obecności ludności wyzna-
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nia muzułmańskiego. Mam tu na
myśli m.in. Tatarów (rosyjskich,
krymskich, litewsko–polskich czy
fińskich), których liczba okre-
ślana jest na prawie 6 mln,
a także Albańczyków, Pomaków
lub Bośniaków, a zatem etniczne
grupy ludności europejskiej wy-
znania muzułmańskiego.

Ten brak, czyli zapomnienie
o wielowiekowej tradycji współ-
istnienia muzułmańskich społecz-
ności wśród większości chrześci-
jańskiej, ogranicza dyskurs wy-
łącznie do perspektywy zachod-
nioeuropejskiej, co bardzo go zu-
boża i pozbawia przykładów po-
kojowego, przyjaznego współist-
nienia, naznaczonego nierzadko
lojalnością muzułmańskich pod-
danych, jak np. Bośniacy wo-
bec Austro–Węgier, a potem oby-
wateli, jak żołnierze pochodzenia
tatarskiego w obronie polskich
granic. Właśnie Polska może
tu szczególnie zabierać głos ze
względu na obecność Tatarów na
jej terenie od 600 lat1.

Do braku znajomości histo-
rii dołącza się także nieznajo-
mość liczb – muzułmanie w Eu-
ropie to nie tylko owe 20 mln
wspomniane w ankiecie. Liczba
ta obejmuje wyłącznie wyznaw-
ców islamu w Europie Zachod-

niej, którzy nie stanowią nawet
większości wśród muzułmanów
europejskich. Wszystkich razem
jest ich bowiem ok. 45–48 mln,
a autochtoni stanowią większość
– 25–28 mln2.

Większość zatem muzułma-
nów w Europie to Europejczycy
z dziada–pradziada, którym, nie
wiedzieć czemu, odmawia się
prawa do bycia u siebie. Słychać
nawet głosy, że nasi Tatarzy są
w Polsce gośćmi ze względu na
swoje wyznanie! A ja pytam: ilu
„rdzennych, bo katolickich” Po-
laków jest w stanie udokumen-
tować obecność swoich przodków
na ziemiach polskich 400–600 lat
wstecz, jak są w stanie zrobić
to właśnie Tatarzy? Ja, niestety,
nie. . .

Miał zatem rację Wielki Mu-
fti Bośni i Hercegowiny, Mustafa
Cerić, gdy powiedział w czasie
6. Zjazdu Gnieźnieńskiego „Eu-
ropa Dialogu”: Jestem Europej-
czykiem i nie muszę tego udo-
wadniać, czuję się więc [w Euro-
pie] współgospodarzem, a nie go-
ściem3.

Zgadzam się natomiast z tym,
że „napływ imigrantów i wzrost
wspólnot muzułmańskich stanowi
poważne wyzwanie dla społe-
czeństw Europy”, ale nie świad-

1Dokładnie Wielkiego Księstwa Litewskiego, na ziemiach Królestwa Polskiego
od 400 lat.
2Należy zaznaczyć, że część danych jest szacunkowa, ale są państwa, które

posiadają dokładne dane na temat liczby muzułmanów na ich terenie.
3Europa dialogu w Gnieźnie, „Więź” 11 (565), 2005, s. 37.
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czą o tym zamachy w Londynie
czy Madrycie. Są to wypadki od-
osobnione i związane raczej z po-
lityką światową, a nie z proble-
mem integracji muzułmańskich
przybyszów, którzy w większo-
ści je potępili. Opublikowane dwa
miesiące po zamachach w Lon-
dynie wyniki badań nad inte-
gracją muzułmanów w społeczeń-
stwie brytyjskim były zadziwia-
jąco pozytywne. Dowodziły one,
że znacząca większość z 1,6 mln
tamtejszych wyznawców islamu
zupełnie nieźle radzi sobie z funk-
cjonowaniem w Wielkiej Bryta-
nii, która dla wielu z nich jest
zresztą miejscem urodzenia.

Dowodem na to, że euro-
pejskie rządy nierzadko jednak
nie zdają egzaminu z polityki
społecznej, mogą być już bar-
dziej wydarzenia na podpary-
skich blokowiskach. Nazywanie
ich jednak „muzułmańskim po-
wstaniem” jest całkowicie nie-
uzasadnione – świadczy raczej
o ignorancji. Ten wybuch nie-
zadowolenia, co podkreśla wielu
francuskich socjologów, jak np.
Vincent Tiberj czy Malek Chebel,
nie miał nic wspólnego z wyzna-
waną przez buntowników religią.
Nie usłuchali oni nawet imamów,
którzy nawoływali ich do opamię-
tania. Wybuch ten wziął się z po-
czucia frustracji obecną sytuacją
społeczno–ekonomiczną w więk-
szości młodych mieszkańców tych
blokowisk, z braku nadziei na

poprawę bytu m.in. ze względu
na brak wykształcenia, zły ad-
res zamieszkania i nieodpowied-
nie nazwisko oraz kolor skóry. Jak
zresztą powiedział na swoim od-
czycie w Lipsku prof. Malek Che-
bel, protest ten był niezwykle
francuski w swej formie, gdyż pa-
lenie samochodów jest charakte-
rystyczne właśnie dla francuskich
chuliganów. . .

Jeszcze raz podkreślam, że
daleka jestem od twierdzenia, iż
obecność imigrantów z państw
muzułmańskich nie powoduje
żadnych problemów w społecz-
nościach europejskich. Są także
wśród wyznawców islamu, jak we
wszystkich innych grupach spo-
łecznych, ludzie źli, pełni niena-
wiści do innych i takimi powinny
zająć się odpowiednie służby.

Jednak, według mnie, słucha-
nie głosów typu Oriany Fallaci
nie przyczyni się w żadnej mie-
rze do rozwiązania tych proble-
mów. Choćby z tego powodu,
że Fallaci nie zna się na isla-
mie, czego dowodzą jej twierdze-
nia istnienia tylko jedenego is-
lamu bez odłamów. Jest to taka
sama prawda, jakby powiedzieć
nawet nie o całym chrześcijań-
stwie, ale tylko o katolicyzmie,
że jest tylko jeden. Dogmatycznie
tak, ale w praktyce widać wyraź-
nie, że jest w nim miejsce choćby
na polskim podwórku z jednej
strony dla Radia Maryja, „Chri-
stianitas” czy „Frondy”, a z dru-
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giej dla „Tygodnika Powszech-
nego”, „Więzi” czy „Znaku”. Nie
wspominając już o różnicach mię-
dzy katolicyzmem polskim a nie-
mieckim czy austriackim, żeby
sięgnąć po bliskie przykłady.
Wypowiedzi o „Eurabii”

świadczą także o ignorancji
Oriany Fallaci, jeśli chodzi tylko
o islam w Europie. Mówi ona
wyłącznie o doświadczeniu wło-
skim i nie wie nic więcej. Tym-
czasem większość muzułmanów
europejskich nie jest Arabami!4.
W Wielkiej Brytanii przeważają
Pakistańczycy, imigranci z Ban-
gladeszu oraz Indusi, w Holandii,
Niemczech, Austrii i Szwajcarii
Turcy i Bośniacy itd.
Traktowanie poważnie głosów

takich osób jak Oriana Fallaci
jest także, moim zdaniem, niebez-
pieczne. Nie tylko proponowane
przez nią rozwiązania prowadzą
donikąd – bo jak wyrzucić legal-
nie z państwa osoby będące jego
obywatelami? A jeśli nawet pró-
bować wyrzucić tych muzułma-
nów, którzy nie są obywatelami –
to przecież oni także wnoszą swój
wkład w ekonomiczną przyszłość
starzejącej się Europy, która pil-
nie potrzebuje rąk do pracy!5.
Nagłaśnianie tego typu wy-

powiedzi może nawet znacząco
utrudnić integrację imigrantów

ze społecznościami europejskimi,
przekonując ich o panującej tu
wobec nich wrogości. Nieustanne
wrzucanie do jednego worka mi-
lionów ciężko pracujących lu-
dzi, którzy przybyli do Eu-
ropy, żeby poprawić swój byt,
z grupką morderców oraz ter-
rorystów i głoszenie tych sko-
jarzeń w mediach także nie
sprzyja integracji tych ludzi z eu-
ropejskimi społeczeństwami. Ba,
głosy takie nawet współgrają
z nawoływaniami fundamenta-
listów muzułmańskich, którzy
wmawiają imigrantom dokładnie
to samo: że nie da się pogodzić
faktu bycia muzułmaninem z fak-
tem bycia lojalnym obywatelem
europejskiego państwa i odpo-
wiedzialnym członkiem europej-
skiego społeczeństwa.

A fakty pokazują co innego.
Jest tylko kilka warunków do
spełnienia. Jak twierdzi Tarik
Ramadan, nie tylko muzułmań-
scy przybysze muszą nauczyć się
żyć w warunkach europejskich,
ale także społeczności europej-
skie muszą zrozumieć i zaakcep-
tować, że wyznawcy islamu, nie-
rzadko w znaczącej liczbie uro-
dzeni już w Europie i nie znający
innej ojczyzny niż europejska,
są częścią europejskiej rzeczywi-

4Podobnie zresztą jak na całym świecie, gdzie Arabowie stanowią 1/5 wy-
znawców islamu, a zatem utożsamianie muzułmanów z Arabami świadczy także
o ignorancji. Zapomina się także o Arabach chrześcijanach. . .
5O tej potrzebie świadczy choćby ogromna liczba Polaków wciąż wyjeżdżają-

cych za pracą do Europie Zachodniej.
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stości. Wspomniany wyżej Mu-
stafa Cerić powiedział w Gnieź-
nie także: Jesteśmy europejskimi
patriotami i mamy prawa i obo-
wiązki, które się z tym wiążą.
(. . . ) Niech Europa zrozumie, że
jeśli będziemy odpowiedzialnymi
obywatelami, to zasłużymy w ten
sposób na wolność [wyznawania

swojej religii – ASN].
Zastanawia mnie także,

czemu wielu chrześcijan tak bar-
dzo boi się islamu? Przecież jako
ludzie wierzący, powinni raczej
szukać w muzułmanach sprzy-
mierzeńców, np. w walce z seku-
laryzacją wszystkich oficjalnych
domen życia w Europie. . .

Agata Skowron–Nalborczyk — iranistka i arabistka,
adiunkt w Zakładzie Islamu Europejskiego Instytutu
Orientalistycznego UW. Zajmuje się m.in. socjolingwi-
styką świata arabskiego, mniejszościami muzułmańskimi
w Europie, kontaktami muzułmańsko–chrześcijańskimi
oraz obrazem islamu w polskich mediach. Należy do War-
szawskiego Stowarzyszenia Pax Christi.

Marcin Styszyński

Nie dajmy się zwariować

Terroryzm nie ma nic wspól-
nego z islamem.
Nie ulega wątpliwości, iż pro-

blemy poruszone w powyższej an-
kiecie skłaniają do wielu refleksji.
Po pierwsze, należy oddzie-

lić kwestię wzrastającej liczby
muzułmanów w Europie od tra-
gicznych zamachów terrorystycz-
nych w Madrycie i Londynie oraz
wydarzeń związanych z zabój-
stwem Theo Van Gogha, czy za-
mieszkami w Paryżu. Uważam,
że wydarzenia te nie mają ści-
słego związku z istotą islamu,
jego dziejami i nauką. Należy
w tym miejscu zaznaczyć, iż za-

machy terrorystyczne są prze-
prowadzane również w takich
krajach, jak Irak czy Egipt,
gdzie większość ofiar stanowią
muzułmanie. Tragiczne zdarze-
nia nie mogą być automatycz-
nie kojarzone z całą społeczno-
ścią arabsko–muzułmańską w Eu-
ropie. Problemy muzułmanów za-
mieszkujących kraje europejskie
powinny być raczej traktowane
w kategoriach zagadnień społecz-
nych i ekonomicznych, a nie wy-
znaniowych. Przecież to zła sy-
tuacja materialna zmusiła wielu
młodych ludzi do wyjścia na
ulice Francji, a nie przekona-
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nia religijne. Ostatecznie, ubie-
głoroczne zamieszki na przedmie-
ściach Paryża niewiele różniły się
od tych, jakie miały niedawno
miejsce w związku z programem
„pierwsza praca”. Warto jedno-
cześnie wspomnieć o tym, że au-
torami zamachów wMadrycie czy
Londynie nie były sfrustrowane,
wyalienowane jednostki. Były to
osoby doskonale zasymilowane ze
społeczeństwem europejskim, ak-
ceptujące zachodni styl życia. To
samo można powiedzieć o zama-
chowcach z 11 września, którzy
na dzień przed atakami bawili
się w najlepsze w nocnych klu-
bach. Z drugiej strony mamy do
czynienia z całą rzeszą obywateli
Unii Europejskiej, którzy są wy-
znawcami Muhammada i zajmują
ważne funkcje państwowe i admi-
nistracyjne lub prowadzą własne
firmy i pracują dla międzynaro-
dowych koncernów.

Mimo to wielu komentato-
rów, publicystów i badaczy upa-
truje przyczynę w agresywnej
doktrynie islamu, wskazując na
przykład koncepcję dżihadu. Aby
zaprezentować obiektywny obraz
tej religii, musielibyśmy odwołać
się do bogatych, ale i burzliwych
dziejów islamu, a także zmian,
jakie zachodziły w społeczeń-
stwie arabsko–muzułmańskim po
śmierci proroka Muhammada.
Wymagałoby to zarazem szcze-
gółowej i obszernej analizy. Wy-
starczy wspomnieć tylko o sa-

mym dżihadzie utożsamianym ze
świętą wojną. Znaczenie tego ter-
minu związane jest w języku
arabskim z wysiłkiem, sumienno-
ścią i poświęceniem (arabski cza-
sownik: dżahada). Wysiłek ten
może być jednak pojmowany bar-
dzo różnie. Z jednej strony może
być to uczciwa praca dla ca-
łej gminy muzułmańskiej prze-
jawiająca się na przykład ak-
tywnością w organizacjach cha-
rytatywnych i pomocą finansową
dla biednych współwyznawców.
Z drugiej zaś może odnosić się
do obrony wiary w chwili za-
grożenia. Obrona ta może pole-
gać na próbach perswazji słow-
nej, a jeśli nie skutkuje, prawo
koraniczne dopuszcza rozwiąza-
nia siłowe. Jednak zasadniczym
problemem jest próba interpre-
tacji i zdefiniowania wspomnia-
nego zagrożenia. Czy niebezpie-
czeństwo należy upatrywać w do-
minacji kulturowej i ekonomicz-
nej Zachodu czy może w agresyw-
nej polityce militarnej? Innymi
słowy czy zagrożeniem jest przy-
słowiowa puszka Coca Coli na
półce sklepowej czy może fakt ist-
nienia baz wojskowych w krajach
Zatoki czy na przykład Iraku?
Trudno o jednoznaczną odpo-
wiedź na te pytania. Ja natomiast
chciałbym skoncentrować się na
zupełnie innym, bardzo aktual-
nym wątku dotyczącym organiza-
cji Al–Kaida.
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Trzeba bowiem zaznaczyć, iż
krytyczne opinie na temat is-
lamu i jego wyznawców nasilają
się zazwyczaj po kolejnym za-
machu terrorystycznym. Wtedy
też pojawiają się krytyczne opi-
nii autorstwa choćby Oriany Fal-
laci. Moim zdaniem oświadczenia
i publikacje organizacji Osama
Ibn Ladina mają ogromny wpływ
na potencjalnych zamachowców.
W konsekwencji powstaje nega-
tywny wizerunek muzułmanów.
Jednak co najciekawsze, ugrupo-
wanie to ma niewiele wspólnego
z islamem, jego etyką, moralno-
ścią i filozofią. Jest to raczej po-
lityczna organizacja, która pró-
buje mieć wpływ na sytuację pa-
nującą na świecie, aby przy oka-
zji prowadzić swoje nielegalne in-
teresy związane z praniem brud-
nych pieniędzy, handlem bronią
i narkotykami. Uważam, że dla
Al–Kaidy islam jest znakomi-
tym środkiem socjotechnicznym
umożliwiającym usprawiedliwia-
nie kolejnych zamachów i kre-
owanie wizerunku jedynie słusz-
nej i sprawiedliwej grupy bro-
niącej uciemiężone społeczeństwa
arabsko–muzułmańskie. Co upo-
ważnia mnie do takiego stwier-
dzenia? Od kilku lat anali-
zuję oświadczenia tej organizacji.
Swoje rozważania na ten temat
zawarłem w artykule: Al–Kaida –
sztuka manipulacji, który ukazał
się na łamach portalu interneto-

wego Arabia.pl6.
Wywieranie nacisku na wy-

obraźnię i emocje odbiorcy od-
bywa się poprzez określone środki
stylistyczne, odpowiednie słow-
nictwo lub poprzez manipulowa-
nie faktami i wiarygodnymi, po-
wszechnie respektowanymi źró-
dłami takimi, jak Koran i hadisy.
Ważnym punktem publikacji Al–
Kaidy jest korzystanie z prze-
myślanej argumentacji polegają-
cej na przytaczaniu i komento-
waniu wybranych zdarzeń. Do-
chodzi do zdeformowania rzeczy-
wistości, selekcjonowania prawdy,
korzystania z niedomówień i prze-
milczeń.
Równie ważną rolę w publika-

cjach organizacji odgrywają po-
jedyncze konstrukcje stylistyczne.
Al–Kaida usiłuje na przykład
usprawiedliwić i gloryfikować ter-
rorystów, którzy nazywani są
lwami prawdy albo szlachetnymi
lwami. Warto nadmienić, iż zwie-
rzę to jest uosobieniem bohater-
stwa, waleczności i zwycięstwa.
Ugrupowanie odnosi się zarazem
do swoich wrogów, którzy na-
zywani są najczęściej krzyżow-
cami, czcicielami krzyża, syjoni-
stami i żmijami. Nie pomija się
także muzułmanów współpracu-
jących z Zachodem. Tacy wy-
znawcy Muhammada określani są
słowami: odczepieńcy, grzesznicy,
heretycy, strażnicy grzechu i wy-
stępku.

6http://www.arabia.pl/content/view/281877/2/
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Taki styl przekłada się bar-
dzo często na konkretne wyda-
rzenie i sposób przeprowadzania
zamachu terrorystycznego. Kilka
tygodni przed zamachami w Ma-
drycie Al–Kaida rozpisywała się
o dominacji cywilizacji arabsko–
muzułmańskiej w Hiszpanii w VII
i VIII wieku. Przyczyny ataków
upatrywano tymczasem w obec-
ności kontyngentu wojskowego
w Iraku. Zamachy w Londy-
nie mogły być z kolei spowo-
dowane częstym przytaczaniem
słownictwa związanego z krzy-
żem. Przypomnijmy, że zaatako-
wane miejsca w stolicy Wielkiej
Brytanii tworzyły wówczas znak
krzyża. Warto odnieść się także
do niedawnych zamachów w Da-
hab w Egipcie, w których więk-
szość ofiar stanowili mieszkańcy
tego kraju. W jednym z ostat-
nich komunikatów Al–Kaida pi-
sze o tym, że niektóre poczy-
nania świata arabskiego są: kin-
dżałem wbitym w serce gminy
muzułmańskiej. Autorzy przyto-
czyli przykład kindżału, a nie
na przykład miecza, gdyż od-
nosi się on wyraźnie do sym-
boliki muzułmańskiej. W innym
oświadczeniu z roku 2004 przed-
siębiorstwa i ich przedstawiciele
działający w Iraku i Afganista-
nie nazywani są handlarzami wo-
jen. Niewykluczone, że efektem
takiego pojmowania działalności
gospodarczej była bestialska eg-
zekucja porwanego w maju 2004

roku amerykańskiego biznesmena
Nicolasa Berga. Stało się to
w okresie coraz większego zain-
teresowania inwestycjami i kon-
traktami dotyczącymi odbudowy
Iraku i Afganistanu. Zabójstwo
to na długi czas skutecznie ostu-
dziło zapał potencjalnych przed-
siębiorców. W ostatnim oświad-
czeniu z 26 kwietnia 2006 wie-
lokrotnie powtarzane wyrażenia
związane z krzyżowcami i syjo-
nistami odnoszą się już nie tylko
do USA i Izraela, jak było do tej
pory, ale zostają przyporządko-
wane także krajom europejskim.
Dzień po tym oświadczeniu do-
szło do ataku na włoski oddział
w Nasirijji w Iraku, w którym zgi-
nęło trzech żołnierzy. Tymczasem
szóstego maja zostali ranni Po-
lacy w Karbali.

Reasumując, przemyślana
socjotechnika Al–Kaidy ma
ogromny wpływ na odbiorcę, do
którego mogą trafiać zarówno
zręcznie podane opisy, jak i wy-
rwane z kontekstu cytaty pocho-
dzące z Koranu. Do innej osoby
może z kolei przemawiać prze-
słanie zawarte w niektórych kon-
strukcjach stylistycznych i wielo-
znaczność poszczególnych słów.
Styl oświadczeń ma ponadto
usprawiedliwić zamachy terro-
rystyczne, przedstawiając w ko-
rzystnym świetle pojęcia budzące
powszechną krytykę i potępie-
nie. Al–Kaida wykorzystuje jed-
nocześnie uniwersalne wartości
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moralne niesione przez Koran,
tradycję arabsko–muzułmańską,
bolesne doświadczenia narodu
oraz ogólne niezadowolenie z sy-

tuacji politycznej i ekonomicznej
na świecie, i wreszcie podstawowe
uczucia i emocje każdego czło-
wieka.

Marcin Styszyński — filolog arabista, specjalista w za-
kresie problematyki klasycznego i współczesnego islamu,
jest dyrektorem Centrum Bliskowschodniego i dzieka-
nem Wydziału Filologicznego Szkoły Wyższej Psycholo-
gii Społecznej.
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Samo słowo islam pochodzi od arabskiego slm, a ozna-

cza między innymi pokój, poddanie się, podporządkowa-

nie, czystość, posłuszeństwo. W pojęciu religijnym wy-

raża poddanie się woli Allaha, pozostawanie w całkowitej

zgodzie z prawami Boga i podążanie wyznaczoną przezeń

drogą.Muslim zaś – po polsku muzułmanin – to człowiek

do tego się stosujący.
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Być muzułmani-
nem, to poddać się
woli Allaha

I
slam stanowi dzisiaj najdynamiczniej rozwijającą się religię
świata; liczba jej wyznawców sięga około półtora miliarda ludzi.
Niestety, choć opiera się na powszechnie dostępnej, jasnej i pro-

stej wykładni, to częstokroć jest ona mylnie realizowana przez pewną
liczbę samych wiernych, a z zasady całkowicie opacznie, czy w lep-
szym wypadku dość nieprecyzyjnie interpretowana przez ludzi nie
będących muzułmanami. Czym więc jest islam, wiara wzbudzająca
tak wiele emocji, nadziei, miłości i nienawiści? Kim są muzułmanie?
Samo słowo islam pochodzi od arabskiego slm, a oznacza między

innymi pokój, poddanie się, podporządkowanie, czystość, posłuszeń-
stwo. W pojęciu religijnym wyraża poddanie się woli Allaha, pozosta-
wanie w całkowitej zgodzie z prawami Boga i podążanie wyznaczoną
przezeń drogą.Muslim zaś – po polsku muzułmanin – to człowiek do
tego się stosujący. Wbrew częstokroć spotykanym opiniom, islam nie
został założony czy wymyślony przez Proroka Muhammada. Jest on
stanem pierwotnej i jedynej wiary, której doświadczali m. in. Adam,
Abraham (Ibrahim), Mojżesz (Musa) i Jezus (Isa). Muhammad ibn
‘Abd Allah był zaś ostatnim Wysłannikiem i Prorokiem, poprzez któ-
rego objawione zostało Boże Przesłanie dla całej ludzkości.
Jedynym obiektem czci, absolutną mocą oraz twórcą wszechrze-

czy, gdzie wszystko dzieje się zgodnie z Jego wolą, jest Allah. Słowo to
ma prastare semickie pochodzenie, znane z asyryjskich, aramejskich
i hebrajskich źródeł. Arabska forma al–ilah uległa przekształceniu
w Allah i stanowi imię Jedynego Boga, który jest: Stwórcą i Głównym
Architektem świata, Dawcą życia i Stworzycielem wszystkich rzeczy
istniejących. (Hammudach Abdalati, Spojrzenie w islam). Allah nie
posiada jakichkolwiek towarzyszy czy współbogów, skupiając w sobie
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w najwyższym stopniu wszelkie przymioty, wyrażone poprzez Jego
imiona oraz atrybuty ujawnione w Qur’anie. Jest m. in. Przebacza-
jący i Sprawiedliwy, Odradzający i Stwarzający, Prowadzący i Chro-
niący, Tworzący, ale i Poniżający, Dający Życie oraz Przynoszący
Śmierć, Pełen Miłosierdzia, a także Rozliczający.
Nic nie jest do Allaha podobne: dlatego też muzułmanie nie przed-

stawiają Go nigdy w jakiejkolwiek postaci – obrazu lub posągu, uzna-
jąc to za przejaw bałwochwalstwa i bluźnierstwo. Przez całe życie to-
warzyszy im natomiast Boże imię: każde działanie poprzedzone jest
bowiem słowami bi–smi llahi ar–rahmani r–rahim – w imię Boga Mi-
łosiernego, Litościwego. Z wezwaniem Boga wychodzi się z domu i do
domu powraca, siada do posiłku i posiłek się kończy, kicha; Bogu dzię-
kuje się za powodzenie, prosi o pomyślność i przebaczenie; Jego imię
wzywa się w chwilach zadumy, radości oraz przygnębienia. Allahowi
oddaje się cześć poprzez całokształt zgodnego z Bożymi zasadami
postępowania. Wszystko pochodzi od Allaha, do Allaha należy i do
Niego również powraca.
Przekazywanie Bożego Przesłania rozpoczęło się w roku 610, kiedy

to anioł Dżabra’il (Gabriel) rzekł do Muhammada: Recytuj! (iqra’),
i trwało ponad dwadzieścia lat. W ten sposób powstał Al–Qur’an al–
Karim – Szlachetny Qur’an, obejmujący 114 sur, czyli rozdziałów,
dzielących się na ajaty – wersety. Tekst Księgi spisywany był już za
życia Proroka i do naszych czasów dotrwał w nienaruszonym, orygi-
nalnym składzie: treść z wieku VII jest identyczna z tą dwudziesto-
pierwszowieczną. Wartość Słowa Bożego ma jedynie wersja arabska
– w języku objawienia. Tłumaczenia, m. in. na polski, nie posiadają
już tego waloru. Qur’an stanowi bezustannie życiowy fundament mu-
zułmańskiej społeczności: jest podstawowym źródłem prawa, etyki,
kultury, nauki. Bez przesady można stwierdzić, że kształtuje on miej-
sce i rolę muzułmanina we wszechświecie.
Drugim elementem muzułmańskiego prawa jest sunna (droga,

ścieżka), czyli tradycja Proroka Muhammada. Obejmuje ona zbiór
przekazów, tzw. hadisów, o jego wypowiedziach i działaniach, będą-
cych wskazówkami do interpretacji rozmaitych wydarzeń, z którymi
spotyka się muzułmanin, i postępowania we wskazany w hadisach
sposób. Dotyczą one ogółu zagadnień, związanych m. in. ze spra-
wami wiary i jej dogmatów, działaniem w życiu codziennym, rodziną,
nauką i zdrowiem, odżywianiem się, pracą oraz odpoczynkiem. Zgro-
madzone zostały przez uczonych, którzy sprawdzali ich autentycz-
ność, analizowali oraz poddawali odpowiedniej klasyfikacji. Najbar-
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dziej znane zbiory hadisów, nazwanych sahih – zdrowymi – pochodzą
z wieku IX, a ich autorami są: Al–Buchari i Muslim. Wielokroć ha-
disy są prawdziwymi okazami aforystyki, których wymowa od setek
lat pozostaje niezmiennie aktualna, stanowiąc dla wiernych drogo-
wskaz godnego postępowania.
Wiara muzułmańska opiera się na pięciu dogmatach: wierze w jed-

nego Boga; w anioły; w pisma święte: Torę, Ewangelię i Qur’an;
w proroków oraz w Dzień Sądu Ostatecznego. Istnieje również pięć
religijnych obowiązków, zwanych arkan al–islam (filarami islamu) lub
arkan ad–din (filarami wiary). Są to: szahada, czyli wyznanie wiary –
oświadczam, że nie ma boga prócz Allaha, i oświadczam, że Muham-
mad jest Jego ostatnim Wysłannikiem i Prorokiem; modlitwa (sa-
lat); post (saum); jałmużna (zakat – stanowi on formę powszechnego
podatku w odróżnieniu od dowolnej jałmużny, zwanej sadaqa), piel-
grzymka (hadżdż ). Wypełnianie ich wymaga pełnej świadomości oraz
dobrowolnej decyzji, gdyż nie ma przymusu w religii! (Qur’an 2:256).
W przypadku postu czy pielgrzymki bierze się jeszcze pod uwagę stan
zdrowia oraz możliwości finansowe: np. odkłada się pielgrzymkę, jeżeli
jej koszt pozbawiłby rodzinę środków do życia.
Islam, w odróżnieniu np. od chrześcijaństwa, zakłada bezpośredni

kontakt wiernego ze Stwórcą; nie jest do tego potrzebny żaden kapłan
czy rozbudowana liturgia. Muzułmanin zwraca się do Allaha poprzez
modlitwę: obowiązkową, pięciokrotną w ciągu doby, gdy wypowiada
po arabsku znane sobie sury lub ajaty albo też dobrowolną, tzw.
du’a, w dowolnym języku i o dowolnej porze. Zasadniczo modlitwę
można odmawiać w każdym miejscu (prócz uważanych za nieczyste,
np. rzeźni, łaźni, cmentarzy, śmietników, pomieszczeń z alkoholem
itp.), wskazane jest jedynie, aby w piątek uczestniczyć we wspólnej
modlitwie w meczecie. Nie ma wśród muzułmanów kapłanów i za-
konników, żyjących w celibacie, zobowiązujących się np. do milczenia
i separacji od świata. Ogólnoludzkie aktywne współistnienie, związek
małżeński i założenie rodziny, to powinności wyznawców islamu.
Najważniejszy jednakże obowiązek dla każdego muzułmanina oraz

muzułmanki stanowi życie według wskazań objawionych przez Naj-
wyższego. Ze świadomością, że wszystko – łącznie z człowiekiem –
podlega Boskiemu prawu. Każdego zatem dnia musimy dokonywać
wyboru: czy kierować się własnym widzimisię, działać zgodnie z na-
kazami jakichś partyjnych przywódców, dyktatorów lub monarchów,
czy też znaleźć swoje miejsce na drodze, która prowadzi nas ku fizycz-
nej i duchowej równowadze, w jakiej powinien znajdować się wszech-
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świat. Człowiek, jako jedyna istota na Ziemi, wyróżniony został przez
Boga w sposób szczególny: ma wolną wolę oraz umysł. Umysł pozwala
mu pojąć różnicę między dobrem i złem i odróżnić od siebie te stany,
natomiast wolna wola w sposób świadomy dobro – jako jedyną war-
tość – wybrać i realizować.
Islam, jak więc widzimy, jest nie tylko religią. Obejmuje on, wy-

wiera wpływ oraz kształtuje wszelkie dziedziny: od polityki i gospo-
darki, poprzez kulturę i naukę, po etykę i ochronę środowiska. Stanowi
kompleksowe ujęcie zasad funkcjonowania ludzi i świata w absolutnej,
wytyczonej Boskim zamysłem symbiozie. W praktyce oznacza to, że
np. zawarta w Qur’anie czy w hadisach wskazówka dobrego trakto-
wania zwierząt, odnosi się nie tylko do naszego ulubionego domowego
kota, ale do wszelkich istot żywych: dzikich, roboczych, hodowlanych,
rzeźnych, które w każdej sytuacji winniśmy traktować w sposób godny
i humanitarny. Zasada uczciwości w stosunku do bliźnich znaczy, że
należy być uczciwym we wszystkich przypadkach i profesjach: w han-
dlu i w domu, w szkole i polityce, w nauce i kulturze, w sporcie oraz
medycynie.
Słowo Boże ma zatem wymiar uniwersalny i wpływa na cało-

kształt ludzkiego życia i funkcjonowania. Muzułmanin i muzułmanka
nie mogą powiedzieć: Przestrzegam zasad Allaha w religii, ale już
w pracy i odpoczynku robię sobie, co mi tylko przyjdzie do głowy, bez
oglądania się na jakiekolwiek nakazy, zakazy i sugestie. Jak zauważył
prof. Józef Bielawski, nieżyjący już wybitny arabista i islamista, au-
tor polskiego tłumaczenia Qur’anu: Religia i moralność są w islamie
nierozerwalnie związane z przepisami prawa. Islam znacznie bardziej
niż inne religie ma charakter porządku prawnego, który reguluje ży-
cie i postępowanie muzułmanina według nauk zawartych w Qur’anie
i sunnie Proroka (Zarys dziejów religii, Warszawa 1986). Prawo is-
lamu wypływa więc z tych dwóch źródeł: Księgi Słowa Bożego oraz
tradycji Proroka Muhammada. Nie ma w nim miejsca na znaną nam
skądinąd sytuację, gdy swe własne prawa i zasady ustala każda ko-
lejna ekipa rządząca wedle partyjnych interesów, towarzyskich, biz-
nesowych lub politycznych nacisków, czy też wręcz infantylnych za-
chcianek parlamentarzystów albo ministrów.
Niestety, chociaż o wielu krajach mówi się, że są muzułmańskie,

wszelako nie oznacza to wcale, iż obowiązujące w nich prawo, to rze-
czywiście szari’a w pełni zgodna z islamem. Stąd też głęboko mylnym
i z gruntu niewłaściwym jest utożsamianie wszystkiego, co dzieje się
w tych państwach, z autentyczną muzułmańską ummą (wspólnotą),
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której funkcjonowanie w każdej najmniejszej nawet dziedzinie regulo-
wać winna właśnie szari’a. W ciągu minionych wieków proste i jasne
zasady przekazane w Qur’anie i sunnie zostały w znacznym stopniu
wypaczone przez niedouczonych „specjalistów”, przemieszane z wciąż
bardzo żywotnymi tradycjami plemiennymi, nagięte dla potrzeb abso-
lutnych monarchów lub bezwzględnych dyktatorów. Rezultatem tego
wszystkiego, z uwzględnieniem długich lat kolonialnego wyzysku, jest
tragiczne wielokroć położenie muzułmanów, żyjących w ubóstwie i za-
cofaniu.
Często słyszymy o jakichś szokujących, nieludzkich wręcz zwy-

czajach, np. o gloryfikowaniu terrorystów–samobójców, mordowaniu
przez ojców i braci własnych żon, córek czy sióstr za wyjście z domu,
albo też o zakazie uczenia dziewcząt, zmuszaniu niedojrzałych córek
do niechcianych ożenków lub że muzułmanka nie ma najmniejszego
prawa do własnych pieniędzy, a jeśli pracuje, to wszystko musi odda-
wać mężowi – a które określa się mianem muzułmańskich. W każdym
takim przypadku należałoby wcześniej zapytać, na jakim wiarygod-
nym dowodzie ze źródeł islamu opiera się owo mniemanie, i w miarę
możliwości skonfrontować tę opinię z dysponującym odpowiednią
wiedzą muzułmaninem. Ważną rzeczą jest również posiadanie świa-
domości, iż nie wszystkie działania muzułmanów wynikają z zasad
islamu – podobnie, jak nie zawsze chrześcijanie postępują zgodnie
z etyką chrześcijańską, lekarze z przysięgą Hipokratesa, prawnicy oraz
policjanci wedle przepisów kodeksu karnego.
Od czasu do czasu pojawiają się, także w polskich mediach, głosy

dowodzące potrzeby zreformowania islamu. Jest to dość zaskakujące,
i to z kilku przynajmniej powodów. Choćby dlatego, że od dawna
islam nie funkcjonuje w praktyce jako kompleksowy system religijny,
prawny, społeczny, polityczny i gospodarczy, bowiem nie ma auten-
tycznego państwa muzułmańskiego. W jaki więc sposób można oce-
nić, co należałoby poddać tej reformie? I na ile człowiek jest w stanie
zmienić prawa dane mu przez Boga? Czy wina nie leży wyłącznie
w naszym złym (z takich lub innych powodów) korzystaniu z nich?
Może zatem trzeba po prostu jak najbardziej umiejętnie i jak najsze-
rzej czerpać z tego dobra? W każdym jednak przypadku należy na
początku umożliwić zaistnienie pełnoprawnej muzułmańskiej ummy.
Co ciekawe, owe głosy o reformie dobiegają zazwyczaj z ust ludzi
niewierzących, niemających z islamem nic wspólnego.
Wielu muzułmańskich myślicieli głosi konieczność oczyszczenia is-

lamu z wszelkich niewłaściwych naleciałości: tych właśnie rozmaitego
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rodzaju ludzkich wymysłów, jakichś tam zwyczajów rodem z zamierz-
chłej przeszłości, negatywnych zapożyczeń oraz zwykłych przeina-
czeń. Jest to niewątpliwie sposób na równoczesne oczyszczenie ludz-
kich serc i umysłów, na ponowne wstąpienie na prostą drogę wiary.
Niestety, na takie działanie nie ma powszechnego przyzwolenia, za-
równo ze strony świata zachodniego, jak i części samych muzułma-
nów. Można domniemywać, że dzieje się tak z jednej strony z powodu
ślepego przywiązania do utrwalonej w świadomości niewłaściwej wy-
kładni islamu, z drugiej natomiast z obawy przed utratą władzy,
wpływów i zysków.
Islam nakazuje ludziom poszukiwanie wiedzy, życie w pokoju oraz

zgodną, powiem nawet: twórczą, koegzystencję z otaczającym go śro-
dowiskiem. Jak stwierdzono w 1981 roku na międzynarodowej konfe-
rencji uczonych w Paryżu, Qur’an artykułuje bardzo wiele podstawo-
wych praw człowieka, m. in. prawo do życia, godności oraz wolności,
do ochrony przed działaniami krzywdzącymi i napastliwymi, prawo
do azylu, ochrony mniejszości, spokoju domowego, bezpieczeństwa
socjalnego i zapewnienia pracy, poszanowania własności itd. (Monika
i Udo Tworuschka, Islam – mały słownik, Warszawa 2005). Islam
w żadnym wypadku nie sprzeciwia się mądrej nowoczesności, korzy-
staniu z osiągnięć naukowych czy socjalnych. Zdecydowanie jednak
potępia patologie zagrażające ludzkiej społeczności: alkohol, środki
odurzające, prostytucję, dewiacje seksualne, hazard, lichwę, porno-
grafię oraz ekstremizm w każdej postaci. Zabrania odbierania sobie
życia, zakazuje prowadzenia wojen w celu rozszerzenia władzy i bo-
gactwa, dla zemsty lub zniszczenia.
Polskie kontakty z muzułmanami mają długą i bogatą historię.

Od ponad sześciuset lat Rzeczpospolita jest bowiem domem Tata-
rów, którzy zapisali w jej dziejach niejedną piękną kartę. Dzisiaj
ich potomkowie (około 5 tysięcy osób) skupieni są w Muzułmań-
skim Związku Religijnym w RP, kierowanym przez muftiego Tomasza
Miśkiewicza, oraz w Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
remu prezesuje prof. Selim Chazbijewicz. Chociaż najwięcej Tatarów
zamieszkuje na Podlasiu, to spotkać ich można na dobrą sprawę w ca-
łym kraju: od Gdańska, poprzez Bydgoszcz i Warszawę, po Wrocław
oraz Oleśnicę. Są godnymi muzułmańskimi obywatelami swej ojczy-
zny, kontynuującymi chlubne tradycje przodków.
Od kilkudziesięciu też lat coraz częściej pojawiają się w Polsce

przybysze z islamskich krajów Bliskiego Wschodu i Afryki: jedni na
studia, inni za chlebem czy z powodów politycznych. W ostatnim
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okresie przyjechało do nas wielu mieszkańców Kaukazu, uciekających
przed zbrodniczymi działaniami wojennymi. Uczą się, pracują, za-
kładają rodziny, żyją codziennym zwykłym życiem, a odróżniają się
od rodowitych Polaków jedynie (poza inną nieraz karnacją skóry)
tym, że modlą się po arabsku. Ich liczbę szacuje się na 20–30 ty-
sięcy osób. Część, wraz z polskimi konwertytami, przynależy do Ligi
Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, oficjalnie zarejestrowa-
nej w roku 2004. Na jej czele stała Iwona Alkhalayla, a od kwietnia
2006 r. obowiązki przewodniczącego sprawuje Samir Ismail, z zawodu
lekarz pediatra.
O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety, i uczyni-

liśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali – mówi
nam Qur’an (49:13). I to wezwanie stanowi wyraźny znak czasów,
w których istniejemy: wszelako wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy
ponosimy odpowiedzialność za to, co dzieje się na naszej planecie. Sta-
rajmy się więc poznać ku wzajemnej korzyści i zrozumieć, że w dalszą,
ostateczną drogę nie zdołamy niczego ze sobą zabrać: żadnych bo-
gactw, żadnych tytułów czy zaszczytów. Świadczyć się będziemy mo-
gli wyłącznie dokonanym dobrem bi–smi llahi ar–rahmani r–rahim.

Leszek Musa Czachorowski — były żołnierz zawo-
dowy, dziennikarz, poeta. Członek Związku Tatarów
Rzeczypospolitej Polskiej, redaktor naczelny Muzułmań-
skiego Magazynu Społeczno–Kulturalnego „As–Salam”.
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Koran nakłania muzułmanów, aby wszędzie szukali Ob-

licza Boga (a więc tej Jego części, która zwraca się ku

światu). Człowiek „dobrze wypolerowany” staje się Czło-

wiekiem Doskonałym. Szansa na nią ukryta jest w każ-

dym, ale to ostatecznie Bóg wybiera i obdarza wybrańca

charyzmą. Bez łaski doskonalenie, którego ostatecznym

celem jest spotkanie z Bogiem, osiągnięcie doskonałości,

nie jest możliwe.
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W
islamie człowiek zajmujemiejsce uprzywilejowane. To wy-
różnienie wiąże się nie tylko z faktem, że został on stworzony
„ręką Boga” i na Jego podobieństwo (sura 38:75). Jako gatu-

nek jest istotą doskonałą, mikrokosmosem, „astrolabium cech najwyż-
szych”, zwierciadłem, w którym przegląda się Bóg. Ponadto został
stworzony przez Boga dla Boga. Aby Absolut mógł się stać Bogiem
(albo Bóg Panem) musi mieć podmiot, który będzie go czcił. Człowie-
kowi pokłonili się aniołowie (wszyscy z wyjątkiem Iblisa, którego Bóg
przeklął za odmowę złożenia człowiekowi hołdu); jako gatunek, zaj-
muje najwyższą pozycję w hierarchii i jest stadium pośrednim między
Absolutem a światem materialnym.
Doskonałość związana jest jednak z kosmicznym wymiarem czło-

wieka. Wielki arabski mistyk i filozof Ibn ‘Arabi, opisuje ludzi jako
istoty działające w dwóch wymiarach – kosmicznym i indywidual-
nym. W planie kosmicznym, człowiek jest doskonały, jest to jednak
doskonałość gatunku, a nie jednostki. W planie indywidualnym do-
skonałość osiągają jedynie nieliczni. Wiąże się to z oświeceniem, czy
raczej, świetlistością umysłu, która u każdego człowieka jest inna.
Ibn ‘Arabi posługuje się tu metaforą światła przenikającego przez
kolorowe szkiełka, które choć cały czas jest tym samym światłem, za
każdym razem różni się kolorem1. Podobnie jest z Formami Absolutu,
które manifestują się z różną intensywnością u różnych ludzi. Jedynie,
gdy człowiek wzbije się na najwyższy poziom świetlistości, zbliża się

1Ibn ‘Arabi porównuje także jedność i wielość do wody. „Woda jest tą samą
rzeczywistością, choć jej smak różni się w zależności od miejsca. W jednym miej-
scu jest słodka, w innym – gorzka. Ale przecież wszędzie jest jedynie wodą. Jej
rzeczywistość nie zmienia się, choć jej smak bywa różny”. Toshihiko Izutsu, Su-
fism and Taoism. A Comparative Study of Key Philosophical Concepts, Tokyo,
1983, s. 249
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do Boskiej Świadomości Imion i Atrybutów. I tylko wtedy pełni rolę
„wypolerowanego lustra”. Bo człowiek jest lustrem, w którym prze-
gląda się Bóg. To lustro trzeba bezustannie polerować – praktykami
religijnymi, modlitwą i przede wszystkim gorącą wiarą.
Koran nakłania muzułmanów, aby wszędzie szukali Oblicza Boga

(a więc tej Jego części, która zwraca się ku światu). Człowiek „do-
brze wypolerowany” staje się Człowiekiem Doskonałym. Szansa na
nią ukryta jest w każdym, ale to ostatecznie Bóg wybiera i obdarza
wybrańca charyzmą. Bez łaski doskonalenie, którego ostatecznym ce-
lem jest spotkanie z Bogiem, osiągnięcie doskonałości, nie jest moż-
liwe.
Zwykłemu człowiekowi „polerowanie lustra” wydaje się czynno-

ścią zbyt trudną. Wymaga nieustannej czujności, koncentracji, inte-
lektualnego i emocjonalnego napięcia trudnego do pogodzenia ze zwy-
kłym życiem. Poza tym takie życie wymaga zrozumienia, że wszystko,
co nas otacza, jest lasem symboli oraz właściwej ich interpretacji.
A to jest zadaniem szczególnie trudnym i pomyłki zdarzają się nawet
szczególnym wybrańcom Boga – prorokom. Nie każdy może poznać
Absolut w równy sposób.
Według Ibn ‘Arabiego najwyższą rangę w hierarchii osiągają ci lu-

dzie, którzy całkowicie pogrążają się w zekr2. Dla Ibn ‘Arabiego, ta
szczególna modlitwa jest środkiem, który pozwala na samounicestwie-
nie się w Bogu. Podczas praktykowania zekru cała cielesność i ducho-
wość człowieka koncentruje się na Bogu. Wówczas mistyk osiąga stan,
w którym znika różnica między przedmiotem i podmiotem. Jeśli zekr
praktykowany jest w swej najwyższej formie, wówczas realizuje się na-
turalna, przypisana człowiekowi doskonałość. Wówczas też człowiek
osiąga w świecie i kosmosie pozycję wyższą niż aniołowie.
„Prawdziwa wartość ludzkiego życia, która do nas należy, znana

jest tylko tym, którzy ’pamiętają’ Boga w odpowiednim ’wspomina-
niu’. Ponieważ Bóg jest najbliższym Towarzyszem tych, którzy Go
’pamiętają’, a ci, którzy Go ’pamiętają’ są, świadkami tego Towarzy-
stwa”3.
„Wspominanie” Boga (o ile jest prawdziwe) dotyka wszystkich or-

ganów człowieka, a nie tylko „języka”, którym modlitwa jest wyma-

2Zekr – „wspominanie Boga”, szczególny rodzaj modlitwy, podczas której re-
cytowane są m.in. imiona Boga. Wymaga całkowitego skupienia, jest rodzajem
medytacji i często ma charakter transowy. Zekr praktykowany jest głównie przez
sufich, różne ugrupowania i bractwa wypracowały swoje formy zekru.
3Toshihiko Izutsu, op.cit., s. 251
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wiana. W tym ostatnim przypadku Bóg staje się Towarzyszem tylko
na chwilę i to wyłącznie języka. I to jedynie język widzi Boga, a nie
wzrok, którym człowiek powinien Go zobaczyć. Wiąże się to z fak-
tem, że człowiek jest wielością, złożoną z różnych organów. Nawet
więc jeśli jedna część człowieka pochłonięta jest „wspominaniem”, to
inne jego organy nie zawsze za nią podążają. A wówczas Absolut jest
Towarzyszem jedynie tej cząstki człowieka, która zaangażowana jest
we „wspominanie”– zekr 4.

Nie każdy może całkowicie zaangażować się w zekr. Umysł lu-
dzi ma różną strukturę – u jednych „subtelną” i czystą, u drugich
„cielesną”. Ci pierwsi (których także serce jest czyste), wolni są od
żądz i pragnień cielesnych, widzą „poprzez” rzeczy i natychmiast do-
strzegają ich prawdziwą rzeczywistość. Poznając Boga posługują się
przede wszystkim intuicją mistyczną, „bezpośrednio Go smakują”.
Drudzy pogrążeni w materialnym świecie, nie potrafią dojrzeć praw-
dziwej rzeczywistości. Próbując poznać Boga posługują się jedynie
Rozumem i nie potrafią przekroczyć granicy logicznego myślenia.

Spośród ludzi wiedzy nikt nie osiągnął prawdziwej głębokiego wej-
rzenia w duszę i jej królestwo, prócz obdarzonych boską inspiracją
wysłanników Boga i wielkich sufich. Nikt z ludzi logicznego myśle-
nia, posługujących się jedynie rozumem, obojętnie, czy są to sta-
rożytni filozofowie, czy teologowie islamu, w swej dyskusji o duszy
i jej istocie, nawet nie dotknął prawdy. Dzieje się tak z naturalnej
przyczyny, logiczne myślenie nie może doprowadzić do prawdy w tej
materii. Ten, który szuka prawdy o duszy, a posługuje się rozumem,
jest jak ktoś, kto patrząc na człowieka, którego ciało powiększył
guz, myśli, że jest gruby. Lub jak osoba, która próbuje rozniecić
żar i dmucha na coś, czego rozpalić się nie da. Ludzie ci są prze-
konani, że czynią właściwie, ale ich wysiłki prowadzą na manowce.
Jest oczywiste, że ten, kto poszukuje, ale posługuje się złą metodą,
nie osiągnie celu5.

Nie oznacza to, że Rozum jest zły i nie ma znaczenia. Ci, którzy
„wiedzą”, potrafią jednak go powściągnąć i ograniczyć do właściwych
proporcji. Prorocy i wysłannicy Boga posiadają właśnie taką umie-
jętność. Korzystają z Rozumu, ale wiedzą, że poza nim rozciąga się
znacznie większe pole poznania. „Wiedzący” to ten, który widzi Boga

4Tamże, s. 251
5Tamże, s. 259.
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oczami Boga i dostrzega Go poprzez pulsujący życiem świat najróż-
niejszych form i zdarzeń. „Wiedzący” to także ci, którzy dostrzegają
Boga w każdej religii.

Strzeż się przywiązania do tylko jednej religii i odrzucenia innych,
jako niewiary. Jeśli to uczynisz, stracisz coś niezwykle cennego i nie
osiągniesz prawdziwej wiedzy o rzeczywistości. Spróbuj uczynić sie-
bie czymś (w rodzaju) Pierwszej Materii dla wszystkich religijnych
form i wierzeń. Bóg jest mądrzejszy i większy niż bycie przywiąza-
nym do jednej religii i pomijanie innych. Mówi nam: w którąkolwiek
zwrócisz się stronę, z pewnością będzie się tam znajdowała twarz
Boga (2, 115)6.

Święci i cuda

Wielu mistyków uważało, że jedynie świętość pozwala uzyskać wie-
dzę o Bogu. Emanuje ona z serca i zależy od intensywności wiary, nie
można jej zdobyć ani przez pilne wykonywanie religijnych obowiąz-
ków, ani studiowanie Koranu. Jest darem, który w człowieku rozpala
się niczym żar. To dzięki niemu możliwa jest ekstaza, modlitwa staje
się głębsza, a rozumienie bystrzejsze. Chociaż wielu mistyków uwa-
żało, że podstawy wiedzy o Bogu leżą w świętości – wilâyah (m.in.
Hudżwiri i perski poeta XVI w. Dżami), to samo pojęcie „świętości”
jest w islamie sprawą trudną. Ortodoksyjni ulemowie zwykle stoją
na stanowisku, że Jeden i jedyny Bóg nie potrzebuje pośredników.
Praktyki oddawania czci świętym uważane są przez nich za przejaw
bałwochwalstwa.
Zupełnie inne stanowisko w tej sprawie zajmują mistycy i religia

ludowa, w której święci – awliya (l. poj. wali7) cieszą się ogromnym
szacunkiem. Wierni uważają, że awliya allah – „przyjaciele Boga”
przebywając w Jego bliskim sąsiedztwie łatwiej mogą się do Niego

6Tamże, s.255.
7Świętego w islamie określają słowa pir i wali. Pir – (j.perski – „stary”) zwią-

zany jest z tradycją sufizmu i oznacza przede wszystkim duchowego mistrza.Wali
– pochodzi od walâyat – „siła, moc do rozporządzenia” i jest blisko spokrewniony
z arabskim „wala” – „być blisko”.Waliya – znaczy „panować”, ochraniać kogoś”.
W Koranie termin wali użyty jest jako „przyjaciel Boga” (Koran, 10:62). Allah
sam siebie nazywa walim – „przyjacielem” wierzących (3:63).
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zbliżyć8. Istnieje powszechne przeświadczenie9, że święci potrafią czy-
nić karâmât – „cuda” (od karâmâ10 – „być hojnym”, „pomyślnym”).
Do najczęstszych zalicza się błyskawiczne przejście długiego dystansu,
chodzenie po wodzie, latanie w powietrzu, wywoływanie deszczu.
Przede wszystkim jednak awliya potrafią znacznie skuteczniej wypro-
sić u Boga to, o co ludzie Go proszą. Dzieje się tak za sprawą mocy –
baraka – charyzmatu, którym obdarowuje świętych Bóg11. Ta szcze-
gólna moc nie ginie po śmierci, lecz pozostaje w grobie i sprawia, że
otoczenie wokół niego staje się święte. Ibn ‘Arabi twierdził, że miej-
sca, w których przebywali święci, obdarzone są szczególną koncentra-
cją siły mistrza; XIV–wieczny sufi ‘Ala al–Dawla Semnani podkreślał,
że pielgrzymka do grobów wzmacnia duchowość.

Pielgrzymowanie do grobów ludzi obdarzonych szczególnym au-
torytetem, zwłaszcza sufich, jest popularne także i dziś. Modląc się
przy grobach wybitnych osób muzułmanie tłumaczą swoje zachowa-
nie nie tyle „czczeniem świętych”, co raczej oddaniem należytego re-
spektu ludziom wybitnym. Powołują się też na fakt, że Prorok Ma-
homet w jednym z hadisów powiedział: „Dla tego, kto odbędzie piel-
grzymkę do mojego grobu, będzie ona miała wartość taką, jakby od-
wiedził mnie za życia”12. Wiara w moc zmarłych związana jest jesz-
cze z okresem dżahilija. Kurajszyci przysięgali na imię swoich ojców
i powszechnie rozpowszechnione było przeświadczenie, że w grobach
zmarłych ukryta jest specjalna moc. Ponadto, w czasach przed isla-

8Istniały bardzo różne ugrupowania zajmujące się kwestią świętych. Niektóre
z nich uważały, że święty nigdy nie umiera, a spotkanie człowieka z Bogiem może
się odbyć tylko za jego pośrednictwem. Tradycja zwraca się do hadisów i mówi, że
Mahomet potwierdzał istnienie specjalnej klasy sług Boga. Zwykle wymienia się
365 „świętych”, od których zależy podtrzymywanie świata. Ale ich liczba może
być większa.
9Nie wszyscy zgadzali się z wiarą w cuda. Mutazylici zaprzeczali istnieniu

karâmât – cudów. Falsafanp Ibn Sina potwierdzał, że święci posiadają pewną
doskonałość czynienia cudów, osiągniętą własnym wysiłkiem. Aszaryci uważali, że
karâmât i mu’jizah są mocą daną od Boga. Karâmât jest prezentem ofiarowanym
przez Boga walim. Sufi potwierdzali istnienie cudów. Zwracali jednak uwagę, żeby
uznawać tego, kto czyni cuda za proroka.
10Rdzeń Krm pojawia się często w Koranie, chociaż słowo karâmât w nim
nie występuje. Bóg jest al–Karim – Hojny, Łaskawy. W słownictwie religijnym
karâmâ (l. m. karâmât) – znaczy „charyzma”, zob. The Encyclopedia of Islam,
vol.VI, Leiden 1978, s. 615.
11Baraka może być nabyta albo odziedziczona po mistrzu przez ucznia.
12J. Shahid, Taqwim –ul–Ilm, s. 235, por. także S. Lankeshwar, Qamar Ali
Darwesh Baba’s Dargah – dissonance between devotee Belief and Practice.
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mem, podczas rytualnej pielgrzymki do Mekki ludzie gromadzili się
wokół grobów i czcili pieśniami pamięć zmarłych.
Popularność różnych sanktuariów i kultu świętych, których na-

zwisk często próżno szukać nawet w największych słownikach i en-
cyklopediach, jest rozpowszechniona w większości krajów islamu13.
Grób świętego człowieka14, początkowo skromny, zamienia się z cza-
sem w bardziej lub mniej okazałe mauzoleum.
Osoba opiekująca się obiektem spędza w nim cały dzień. Pomaga

wiernym modlitwami, czyta sury Koranu, udziela błogosławieństw
i wręcza amulety z wersami Koranu. Najwięcej czasu spędza jednak
przy grobie. Miotełką z pawich piór dotyka grobu, a następnie ramion
i głowy pielgrzyma. Na znak błogosławieństwa ofiaruje płatki róż oraz
tabaruk 15. Każde mauzoleum otwierane jest zwykle bardzo wcześnie,
a zamykane późno w nocy. Każde ma swój rytm, harmonogram i zwy-
czaje. W mauzoleum Nizamuddin Awliya w Delhi i w sanktuarium
Mu’inaddina Cziszti w Adżmerze niemal przez cały czas odbywa się
qawwali. W czwartkowe wieczory w dardze w Hyderabadzie (Indie,
Andrah Pradesh) qawwali przedłuża się do rana, zwłaszcza podczas
corocznych obchodów rocznicy śmierci mistrza. Bardzo ciekawe ob-
rzędy zaobserwować można w jednym z najważniejszych muzułmań-
skich sanktuariów południowych Indii w Nagorze.

Darga w Nogorze

Do grobu Sahul Hamida Nagore (nazywanego również Miran Sahib
lub Qadir Wali) tłumnie przybywają nie tylko wyznawcy islamu, ale
hinduiści i chrześcijanie. Dla wielu jest przykładem „świętego”, który

13Poza Arabią Saudyjską, gdzie panuje wahabizm.
14Gabr (grób) i maqbara (grobowiec) zamieniają się w mazar, kiedy spoczy-
wająca w nich osoba zaczyna być czczona. Mazar, jeśli jest mocno rozbudowany
i tłumnie odwiedzany, zamienia się w ziyâratgâh – duże mauzoleum. Na terenie
Indii i Pakistanu nosi ono nazwę darga (języku urdu dargah – oznacza „grobo-
wiec muzułmańskiego świętego”) i jest kompleksem budynków założonych wokół
grobu świętego.
15Tabaruk jest rodzajem prostego pokarmu. Może to być np. ryż z dodatkiem
kurkumy, w Indiach popularne są białe, drobne cukierki zrobione z cukru. Cere-
monia ofiarowania i otrzymania tabaruk odbywa się zwykle w następujący sposób:
Wierni przynoszą płatki róż i tabaruk w podarunku zmarłemu. Podają je stoją-
cemu przy grobie mudżawirowi, a on kładzie podarunek na grobie. Chwilę później,
ofiarodawca otrzymuje od mudżawira zapakowane w kawałek gazety kilka płatków
róż i cukierki, które przez chwilę spoczywały na grobie.
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pomaga ludziom do dziś. Sahul Hamid Nagore Andavar żył w XVI
wieku, studiował w Gwaliorze (Indie, stan Uttar Pradesz). Związane
z nim legendy mówią, że urodził się w piątek, a imię Sahul Hamid
nadał mu sam prorok Chezr16. Po opuszczeniu Gwalioru Sahul Ha-
mid postanowił żyć w celibacie17 i poświęcić życie Allahowi. Podczas
pielgrzymki do Mekki spotkał bezdzietne małżeństwo. Jego nadprzy-
rodzona siła sprawiła jednak, że urodził się im syn. Jusuf Saheb, bo
tak brzmiało imię dziecka, stał się uczniem i duchowym spadkobiercą
Sahul Hamida, a jego potomkowie do dziś opiekują się sanktuarium.
Sahul Hamid część swego życia spędził w podróży – wędrował po

Bliskim Wschodzie, po Indiach, odwiedził także Malediwy i Cejlon.
W końcu osiedlił się w Nagorze (prowincja Tamil Nadu), gdzie wiódł
skromne i pobożne życie18. Wierni chwalili jego mądrość i dobroć,
przypisywali mu liczne cuda. Po śmierci mistrza (10 listopada 1570
roku), jego sława rosła, a skromny grób otoczyło mauzoleum. Do dziś
odwiedzają je tłumy pielgrzymów, zwłaszcza z południowych Indii,
Sri Lanki i Singapuru. Wiara w cudowną moc mistrza wciąż działa.
Ponadto dla wielu niezamożnych muzułmanów z Południowych Indii
kilkakrotna pielgrzymka do Nagor jest substytutem pielgrzymki do
Mekki.
Wnętrze sanktuarium niemal przez całą dobę wypełnia tłum –

mężczyźni w białych szatach, kobiety w kolorowych sari lub pendżabi,
tłoczą się w kolejce do grobu. Każdy trzyma dla zmarłego podarunek

16Prorok Chezr wymieniony bez imienia w surze 18 identyfikowany jest z ta-
jemniczym towarzyszem Mojżesza. Związany z mądrością i wodą jest postacią
bardzo popularną wśród mistyków oraz w tradycji ludowej. Niektórzy mistycy
(m.in. ibn ‘Arabi) podają, że zostali wtajemniczeni w mistyczną ścieżkę przez
proroka Chezr. Chezr może ukazać się mistykowi pod różnymi postaciami – wę-
drownego sufiego, starca lub młodzieńca. Czasami mistyk spotyka go na swojej
drodze, czasami jawi mu się we śnie. Chezr jest m.in bardzo popularny w Ben-
galu. Podczas jego święta obchodzonego w czasie dwóch ostatnich deszczowych
miesięcy między 9 a 13 sierpnia oraz 9 a 13 września puszcza się na wodę małe
łódeczki udekorowane kwiatami.
17Celibat w islamie nie jest zalecany i większość ulemów poddaje go ostrej
krytyce.
18Większość źródeł ustala datę osiedlenia się Sahul Hamida Nagore Andavara
w Nagorze na rok 1533–1534. Według legendy uzdrowił on miejscowego władcę, za
co otrzymał kawałek ziemi i osiedlił się w miasteczku. Mistrz przewidział dokładną
datę swojej śmierci i wyznaczył Jusuf Saheba na swego następcę. Przekazał mu
także dokładne instrukcje, w jaki sposób ma być pochowany. Zalecił także przy-
branemu synowi, aby odwiedził jego grób trzeciego dnia po śmierci. Jusuf Saheb
wykonał wszystko zgodnie z instrukcją ojca, a gdy trzeciego dnia pojawił się przy
jego grobie, usłyszał, że powinien zostać w Nagorze. Tak się też stało. Wkrótce
grób został otoczony mauzoleum.
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– płatki róż i kadzidła. Mudżawir pękiem pawich piór omiata ramiona
pielgrzymów, pakuje w gazetę trochę kwiatów, które bierze z grobu
świętego i wręcza je z powrotem. W przekonaniu wiernych wystarczy,
aby poleżały chwilę na grobie mistrza, a nabiorą szczególnej mocy.
Ale grób Sahul Hamida nie jest jedynym miejscem, w którym można
uzyskać magiczne wsparcie. W środku kompleksu grupki ludzi po-
chylają się nad kadzielnicą. Zagarniają wonny dym i „omywają” nim
ciało. Dym odstrasza demony, uwalnia od złego. Zawiązywane przez
pirów i fakirów kolorowe sznureczki na przegubach rąk klientów mają
uchronić ich od złego i pomóc, aby wypowiadane życzenia się spełniły.
Sanktuarium odwiedzane jest szczególnie tłumnie podczas corocz-

nego ‘urs – rocznicy śmierci, która oznacza symboliczne zaślubiny du-
szy zmarłego mistrza z Bogiem19. W Nagorze obchody te noszą nazwę
święta Kanduri (potocznie nazywa się je także „świętem flag”). Trwa
ono czternaście dni.
Zaczyna się w południe pierwszego dnia miesiąca Dżumada at–

thani20 (szósty miesiąc muzułmańskiego kalendarza) od umieszcze-
nia na pięciu minaretach masztów, na których zatknięte zostaną flagi.
Flagi przechowywane są w meczecie Nagapattinam, (stolica dystryktu,
oddalona o ok. 7 km od Nagoru). Stąd też po odmówieniu al–Fatihy
rusza procesja. Każda z flag umieszczona jest w innym „środku trans-
portu” – palankinie, modelu statku niesionym lub ciągniętym przez
wiernych. Towarzyszy im bogato zdobiony wóz ud vandi, z którego
– niczym z monstrualnej kadzielnicy – wydobywa się pachnący alo-
esowy dym. Pochód wije się przez uliczki miasta, wreszcie około 20.30
przybywa do dargi w Nagorze. Flagi witane są z wielkim szacunkiem
i umieszczane na pięciu minaretach (wierni, którzy chcą zanieść flagę
na szczyt minaretu, muszą wnieść opłatę w wysokości ok. 1000 rupii).
Czternaście świątecznych dni to czas, kiedy zjeżdżają do Nagoru

wybitni nauczyciele, sufi, pirowie, tłum trochę nawiedzonych faki-
rów. Wielkim wydarzeniem jest obecność wywodzących się od Sahul
Hamida bractw – banawa, malang, mondak i dżalali, oraz rafaijja
(dołączyli później). Przez czternaście dni wypełniona ludźmi darga
czynna jest niemal przez całą dobę, a każdy dzień obfituje w różne
wydarzenia. Na szczególną uwagę zasługuje dzień dziewiąty. Wów-
czas z Nagapattinam na kunsztownie zdobionym wozie przewożona

19Obchody ‘urs znacznie się między sobą różnią i w zależności od mistrza,
któremu są poświęcone, jak i sanktuarium, wyglądają inaczej.
20Miesiąc ten w Tamil Nadu nosi nazwę Dżamatul achir (Jamathul Akhir wg.
transkrypcji angielskiej).
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jest w dwóch dzbanach „pasta sandałowa”, która służy do namasz-
czenia tkaniny okrywającej grób. Pochód rusza wieczorem o 8.30 i do
dargi przybywa około 4.30 rano. Potomkowie Jusuf Saheba odbierają
dzbany i wnoszą je do sanktuarium. Następnie namaszczają tkaninę,
która okrywa grób. Po zakończeniu ceremonii drzwi dargi otwieranie
są dla wiernych.
Podczas gdy procesja z pastą sandałową wolno idzie przez ulice

Nagapattinam w dardze odbywa się ceremonia „instalacji pira”. Wy-
biera się go spośród członków ugrupowania malang (uważanych za
pierwszych uczniów Sahul Hamida). Wśród tłumu zebranych są człon-
kowie pięciu bractw, potomkowie rodziny zmarłego oraz władze dargi.
Kiedy wybór zostaje dokonany, „pir” zasiada w wyznaczonym miej-
scu. Przez trzy dni pogrążony w zekr będzie bezustannie recytował
imiona Boga. Cały czas otacza go tłum, który dzień i noc czeka na
moment, gdy rzuci on między zebranych cytryny. Panuje bowiem po-
wszechne przekonanie, że temu, kto je złapie, przyniosą powodzenie
i zapewnią spełnienie próśb.
Zekr pira kończy się 12 dnia miesiąca, około 5 po południu. Wraz

z członkami swojego bractwa udaje się on nad morze do maleńkiego
sanktuarium, gdzie według tradycji Sahul Hamid pościł i medytował
przez 40 dni. Modlitwa w sanktuarium kończy post pira. Przed powro-
tem do dargi idzie jeszcze nad brzeg morza, by oddać hołd Chezrowi.
Wieczorem, 14 dnia miesiąca Dżumada at–thani (po tamilsku Dża-
mathul achir), święto powoli dobiega końca. Z minaretów zdejmuje
się flagi i przez całą noc czyta się Koran.
Święto Kanduri i darga w Nagorze doskonale ilustrują potrzebę

„świętości” i obcowania ze „świętymi” w islamie. Pielgrzymi nie za-
dają sobie pytania, czy odbywające się w sanktuarium ceremonie i ry-
tuały, w tym także zabiegi magiczne, są zgodne z islamem. Dla nich
są częścią tej religii, a darga jest dla nich symbolem całości. To, co
materialne, łączy się w niej z tym, co duchowe. Te dwa światy spaja
grób świętego. Modlący się przy jego grobie ludzie podlegają prze-
mianie. Ale instrumentem tej przemiany jest ich własna modlitwa.
To ona zmienia to, co materialne, w niematerialne.

Elżbieta Wnuk Lisowska — iranistka, pracownik na-
ukowy Instytutu Religioznawstwa UJ. Zajmuje się zara-
tusztrianizmem, muzułmańską mistyką i doświadczeniem
religijnym w islamie. Dużo podróżuje naukowo i prywat-
nie po Bliskim Wschodzie i Azji, realizując m.in. filmy
etnologiczne i podróżnicze.
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Od początków swego istnienia bractwa sufickie angażo-

wały się w sprawy swoich społeczności, co powodowało,

że nigdy nie były apolityczne. Autorytet, jakim cieszyli

się przywódcy bractw, tak w sprawach duchowych, jak

i doczesnych, pozwalał im na wzmożoną aktywność po-

lityczną. Bractwa spełniały rolę społecznego reprezen-

tanta, który zabiegał o interesy swoich zwolenników i wy-

rażał ich niezadowolenie.

 Teofil 2(24)2006



Page (PS/TeX): 77 / 77,   COMPOSITE

Sebastian Michalak
Muzułmanin
mistyk czy polityk?

T
erminem sufizm określa się nurt mistyczno–filozoficzno–re-
ligijny, który powstał w obrębie islamu w IX–X wieku. Pojęcie
to oddaje całą gamę spekulacji odnoszących się do istoty Boga

i dróg wiodących do Jego poznania. Sufim, czyli adeptem owego kie-
runku, może być na dobrą sprawę każdy, kto przyjmuje, że dzięki
własnym, wytężonym wysiłkom zdolny jest poznać Boga i kroczy
ścieżką, która pomoże mu to urzeczywistnić1. Sufi poszukują Ab-
solutu we własnej duszy, kierując się uczuciem, intuicją i wyobraź-
nią. Ich praktyki duchowe powodują, że osiągają ekstazę, stan za-
tracenia człowieka w Bogu2. Jedną z najstarszych muzułmańskich
praktyk mistycznych jest sięgający ósmego wieku zikr (wspomina-
nie). W trakcie zikru recytowane są litanie, których istotnym elemen-
tem jest wspominanie lub przypominanie imion Boga. Powtarzając
rytmicznie w czasie zbiorowych obrzędów różne formułki sufi wpro-
wadzają się w trans3. Korzystają ze wskazówek szejcha – duchowego
przewodnika, którego wiedza i doświadczenie mogą ułatwić zachowa-
nie właściwego kierunku poszukiwań. Nauczają, że współczucie i kul-
tywowanie miłości gwarantują zbawienie. Kładąc nacisk na czystość
i pobożność oraz dystansując się od ortodoksji przekonywali rzesze
zwolenników, że w religii muzułmańskiej jest miejsce na indywidu-
alizm4.
Około dziesiątego wieku rozpoczął się proces instytucjonaliza-

cji sufizmu, czemu towarzyszyło powstanie wielu bractw określanych

1W. Skalmowski, Tajemnice sufizmu, „Znak” 1998, nr 512.
2E. Machut–Mendecka, Świat tradycji arabskiej, Warszawa 2005, s. 67.
3J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t.1, Warszawa 1997, s. 113.
4R. J. Ferguson, Meeting on the Road: Cosmopolitan Islamic Culture and the

Politics of Sufism, The Centre for East–West Cultural and Economic Studies,
Research Paper no. 4, 1996.
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mianem tarika (droga), których nazwy zazwyczaj pochodziły od imie-
nia założyciela szkoły. Szczytowym okresem rozwoju tego nurtu były
wieki XI–XIII, kiedy powstał szereg dzieł filozoficznych i utworów li-
terackich uchodzących dziś za klasykę sufizmu. Od początków swego
istnienia bractwa sufickie angażowały się w sprawy swoich społeczno-
ści, co powodowało, że nigdy nie były apolityczne. Autorytet, jakim
cieszyli się przywódcy bractw, tak w sprawach duchowych, jak i do-
czesnych, pozwalał im na wzmożoną aktywność polityczną. Bractwa
spełniały rolę społecznego reprezentanta, który zabiegał o interesy
swoich zwolenników i wyrażał ich niezadowolenie. Ślepe posłuszeń-
stwo wobec szejchów zyskiwało im poparcie potencjalnie fanatycz-
nych i gotowych na wszystko uczniów. Wspólnota interesów, kontrola
nad ludzkimi nastrojami i religijna żarliwość pomagały jednoczyć
członków bractw, społeczności lokalne i plemienne. Bractwa, nazy-
wane również tarikatami, głęboko wrastały w społeczeństwa, w któ-
rych przyszło im funkcjonować. Wspólnota członków tarikatu często
pokrywała się ze wspólnotą członków rodu, klanu, plemienia. Wy-
znawcy bractw wspierali się w potrzebie, tworząc niewielkie, nieza-
leżne i w dużym stopniu samowystarczalne społeczności. Bractwa
często łagodziły waśnie między klanami. Krzewiona przez tarikaty
wiara kształtowała relacje i zachowania jednostki, tak wobec rodziny,
jak i społeczności lokalnej. Zakorzeniona w sufizmie religijność ludowa
konserwowała tradycyjne wzorce i struktury społeczne5. Historia zna
przykłady szejchów, którzy sięgnąwszy po władzę zakładali swoje dy-
nastie. Władcy świata muzułmańskiego byli świadomi społecznej roli,
jaką odgrywali suficcy przywódcy, dlatego starali się kontrolować, re-
gulować prawnie działalność lub zjednywać sobie bractwa. Współ-
praca z rządzącymi umożliwiała bractwom utrzymanie ich znaczenia
i dawała sposobność do wywierania wpływu na decyzje władz. Z bie-
giem czasu kwatery główne bractw przekształcały się z ośrodków re-
ligijnych w centra zarządzania, których wewnętrzne struktury mogły
do złudzenia przypominać rządowe departamenty. Popierając okre-
ślone stanowiska i ugrupowania polityczne bractwa zyskiwały możli-
wość wywierania wpływu na procesy decyzyjne6.
W pełni zasłużenie bractwom przypisuje się wielkie zasługi na

polu krzewienia religii muzułmańskiej wśród ludów świata muzuł-
mańskiego. Nie inaczej było w przypadku wieloetnicznych Dagestanu

5Islam na obszarze postradzieckim, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, War-
szawa 2003, s. 8.
6J.S. Trimingham, The Sufi Orders in Islam, Oxford 1971, s. 238–241.

 Teofil 2(24)2006



Page (PS/TeX): 79 / 79,   COMPOSITE

Sebastian Michalak

i Sudanu, gdzie bractwa sufickie od zawsze odgrywały dużą rolę w ży-
ciu religijnym, społecznym i politycznym. Dzieje bractw działających
na terenie tych dwóch państw dostarczają dowodów na to, że tarikaty
były w stanie bronić islamu przed zagrożeniami zewnętrznym, takimi
jak kolonializm, wykorzystywały zawarty w religii czynnik jednoczący
i narodowotwórczy, a w czasach pokoju przekształciły się na wzór za-
chodnich partii politycznych w organizacje dostosowane do wyzwań
współczesności.
Republika Dagestanu położona jest nad Morzem Kaspijskim na

południowych rubieżach Federacji Rosyjskiej. Dagestan zamieszkuje
ponad trzydzieści grup narodowościowych. Ze względu na wielonaro-
dowy charakter kraju i brak tzw. narodu tytularnego jest to jedyna
federacyjna republika, w której władzy nie sprawuje prezydent. Wła-
dzę wykonawczą stanowi tam Rada Państwa z przewodniczącym na
czele7. Islam zaczął przenikać na terytorium Dagestanu w siódmym
wieku za sprawą najazdów Arabów. Do końca szesnastego wieku re-
ligię muzułmańską przyjęły tamtejsze ludy. Pierwsi sufi pojawili się
w Dagestanie w jedenastym wieku. Dwa wieki później na południu
kraju prężnie funkcjonowały ośrodki sufickie. Szczególnie trwale za-
domowiło się w Dagestanie bractwo naqszabandija. Największymi
zwolennikami nauk tego tarika byli uznawani za wyjątkowo religij-
nych Awarowie oraz umiarkowanie religijni Dargijczycy i Kumycy,
choć w szeregach bractwa nie brakowało również przedstawicieli in-
nych grup etnicznych. Rozprzestrzenianiu się sufizmu w Dagestanie
sprzyjały górski krajobraz, wieloetniczność mieszkańców i klanowo–
plemienne struktury życia społecznego. Tarikatyzm, jak określa się
tamtejszą regionalną odmianę sufizmu, wtopił się w życie wiejskich
społeczności, klanów i rodów. Wielopokoleniowa tradycja stała się
czynnikiem określającym przynależność danej osoby do grupy wy-
znaniowej lub bractwa. Działalność misyjna bractwa naqszabandija
zorientowana na popularyzowanie islamu w Dagestanie, na animi-
stycznych obszarach górnej Czeczenii i wśród czerkieskich plemion za-
chodniego Kaukazu wspomagała procesy przekształcania górali w or-
todoksyjnych muzułmanów.
Bractwo stymulowało i organizowało ruch antykolonialny. Zwią-

zany najprawdopodobniej z naqszbandija szejch Mansur Uszurma,
jako pierwszy w latach 1785–1791 podejmując walkę z carską Ro-
sją oparł się na islamie, jako elemencie który miał połączyć górskie
narody w jedno państwo i pozwolić im przeciwstawić się rosyjskiej

7Islam na obszarze postradzieckim, op. cit., s. 18. 27–28. 31. 50–60.
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kolonizacji. Dyscyplina i poświęcenie dla ideałów cechujące członków
bractwa wzmacniały opór górali wobec rosyjskiego podboju Kaukazu.
Wpływy tarikatu gwałtownie wzrosły na Kaukazie u progu dziewięt-
nastego wieku. Bractwo łączyły silne więzi z lokalnymi władzami
i większością wojowników. W drugiej połowie lat dwudziestych tari-
kat zintensyfikował działania propagandowe skierowane do szerokich
kręgów społeczeństwa. Szejchowie bractwa spopularyzowali wówczas
religijno–polityczny ruch zwany murydyzmem, wysuwając na plan
pierwszy ideę gazawatu („świętej wojny”) przeciwko niewiernym, jak
nazwano Rosjan8. W dziewiętnastym wieku sufizm był w Dagesta-
nie ideologiczną i organizacyjną podstawą ruchu narodowowyzwo-
leńczego. Z biegiem czasu mauzolea wybitnych przywódców walki
z Rosją zyskały status miejsc pielgrzymkowych. W latach 1824–1826
wybuchło w Czeczenii antyrosyjskie powstanie, któremu bractwo na-
qszabandija nadało ideowy charakter.
Zwycięstwa Rosji na frontach toczonych w latach dwudziestych

XIX wieku wojen w Czeczenii i Dagestanie utwierdziły górali w prze-
konaniu, że sposobem na przeciwstawienie się dalszej ekspansji było
zjednoczenie sił. Czynnikiem jednoczącym był islam. Przesycona wro-
gością wobec religii muzułmańskiej polityka Rosji godziła w tożsa-
mość ludów kaukaskich. Powstałe w konsekwencji pole dla idei ru-
chu jednocześnie antykolonialnego i odradzającego zasady moralno–
religijne wypełnił sufizm. W tych warunkach działalność naqszbandija
nabrała silnego zabarwienia politycznego.
W pierwszej połowie dziewiętnastego wieku związany z bractwem

naqszbandija imam Szamil, przywódca górskich narodów Kaukazu,
idąc śladem Mansura, wykorzystał islam, by zintegrować powołane
przez niego na terytorium Dagestanu, Czeczenii i Inguszetii wojenno–
teokratyczne państwo Degistę. Przywódcy bractwa naqszbandija, któ-
rzy odegrali istotną rolę w propagowaniu islamu również na ziemiach
Kirgistanu, potrafili w ciągu XIX wieku pięciokrotnie zmobilizować
miejscową ludność do walki z niewiernymi na terenach chińskiego
Turkiestanu Wschodniego, a później inspirowali powstania antyrosyj-
skie i antyradzieckie. Naqszbandija doskonale przyjmowała się także
wśród Turkmenów. Sufizm pomagał im pogodzić islamskie dogmaty
z tradycyjnymi wierzeniami. Zdecentralizowana struktura bractwa
wrosła tam w lokalne struktury klanowo–plemienne i w dużej mie-
rze stała się zaporą dla islamskiego fundamentalizm. Położony koło

8S. Ciesielski, Pierwsze starcia, http://www.sciesielski.republika.pl/czecze-
nia/pierstar.html; (2006.07.30).
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ruin fortecy Gok Tepe grób przywódcy bractwa naqszbandija szejcha
Kurbanmyrata, który w 1881 roku porwał Turkmenów do walki prze-
ciwko Rosjanom, jest jednym z najpopularniejszych sufickich ośrod-
ków pielgrzymkowych.
Zwieńczony sukcesem Rosji podbój spowodował falę represji wo-

bec ludności Kaukazu. Tysiące wyznawców naqszbandija przesiedlono
na Syberię, drugie tyle zmuszono do ucieczki z kraju. Zamordowano
wielu szejchów i ich uczniów. Ukrywających się w górach bojowni-
ków, którym udało się uniknąć deportacji, tropiła carska tajna po-
licja. Bractwo przeniosło swoją działalność do podziemia nie rezy-
gnując z walki. W 1919 roku wybuchło ludowe powstanie przeciwko
Bolszewikom, w którym czynnie uczestniczyli członkowie bractwa na-
qszbandija. Powstanie doprowadziło do powołania Emiratu Północ-
nokaukaskiego, który upadł dwa lata później.
Od lat trzydziestych dwudziestego wieku władza sowiecka obrała

antyreligijny kurs polityki. Do lat osiemdziesiątych niszczono litera-
turę religijną, zamykano instytucje religijne, eliminowano ideologów
islamu. Najbezwzględniej walczono ze zorganizowanymi bractwami
sufickimi widząc niebezpieczeństwo w ich niezależnej działalności. Re-
ligia muzułmańska została zredukowana do poziomu obrzędowości lu-
dowej. W tym okresie aktywność bractw znacznie osłabła.
Od początku lat osiemdziesiątych władze ZSSR szukały możliwo-

ści wykorzystania religii i współpracy ze stworzoną i uznawaną przez
siebie muzułmańską administracją religijną. W latach 1986–1991 ta-
rikatyści wyszli z podziemia i zaczęli tworzyć ruch odrodzenia islamu.
Udzielając poparcia swoim kandydatom do obsadzania stanowisk sa-
morządowych bractwa zyskały możliwość wywierania wpływu na pro-
cesy decyzyjne na szczeblach regionalnych. Dzięki temu stopniowo
zaczęły wracać publiczne obchody najważniejszych świąt muzułmań-
skich, islamskie nawyki żywieniowe i moda. Sufi współtworzyli wraz
z desydentami i muzułmańskimi tradycjonalistami ruch demokratycz-
nej opozycji wobec władzy sowieckiej. Celem opozycji było uzyskanie
ekonomicznej i politycznej niezależności od Moskwy oraz stworzenie
islamskiego państwa w Dagestanie9.
Pod koniec 1990 roku awarscy tarykatyści zintensyfikowali kam-

panię na rzecz podporządkowania sobie Duchownego Zarządu Muzuł-
manów Dagestanu (dalej DZMD) – najważniejszej struktury organi-
zacyjnej islamu w Dagestanie. Współpracowali w tym celu z dagestań-

9G. M. Yemelianova, Sufism And Politics In The North Caucasus, „Nationa-
lities Papers” 2001, t. 29, nr. 4, s. 661–682.
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ską Islamską Partią Demokratyczną. Po doprowadzeniu w 1992 roku
do wyboru Awara na stanowisko oficjalnie uznanego interpretatora
muzułmańskiego prawa, czyli muftiego Dagestanu, awarscy taryka-
tyści zdobyli kontrolę na DZMD i zerwali sojusz z islamskimi demo-
kratami. W tym okresie Awarowie zaczęli promować szejcha bractwa
naqszbandija Saida–Afandi Czirkejskiego uznając w nim najwyższy
autorytet religijny Dagestanu. Wielu kolejnych dagestańskich muftich
było protegowanymi szejcha.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych lojalny wobec władz
centralnych DZMD konsolidował wpływy i podporządkowywał sobie
lokalne struktury muzułmańskie. W 1994 roku Zarządowi udało się
skupić wokół siebie większość zarejestrowanych w republice wspól-
not muzułmańskich. Kierując powstałą w tym okresie Islamską Par-
tią Dagestanu, DZMD udało się utworzyć silne lobby w Radzie Naj-
wyższej Dagestanu, pod którego naciskiem przyjęto ustawę o zakazie
działalności innych poza DZMD duchownych zarządów muzułmań-
skich. DZMD zyskał prawo zatwierdzania wyboru imamów wszyst-
kich szczebli i monitorowania procesu rejestracji kościołów i związków
wyznaniowych. Pomimo zakazu, we współczesnym Dagestanie nadal
funkcjonują niezależne kumyckie, dargijskie i nogajskie zarządy mu-
zułmańskie. W republice zarejestrowanych jest około pięćdziesięciu
grup wiernych skupionych wokół przywódców duchowych i co naj-
mniej 15 bractw, z czego większość monoetnicznych.

O przychylność Saida–Afandiego zabiegało wielu dagestańskich
polityków i biznesmenów. Tarykatyści z DZMD cieszyli się popar-
ciem m.in. przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego i lidera Is-
lamskiej Partii Dagestanu. Mieli zaufanych ludzi w mediach publicz-
nych, wojsku i służbach specjalnych. Dzięki umiejętnie prowadzonej
kampanii propagandowej naqszbandija stało się najpopularniejszym
bractwem sufickim w Dagestanie. Poparcie, jakim cieszył się DZMD
spowodowało, że jego władze zaczęły wysuwać szereg śmiałych postu-
latów politycznych. Rezygnując z koncepcji utworzenia islamskiego
państwa opowiedziano się za stopniową reislamizacją dagestańskiego
społeczeństwa. Domagano się wykreślenia z konstytucji zapisu o roz-
dziale państwa od Kościoła, uznania islamu jako religii demokratycz-
nej większości, wprowadzenia lekcji religii do programów szkół pań-
stwowych, stworzenia wyznaniowych przedszkoli oraz otwarcia pań-
stwowych wyższych szkół teologicznych kształcących imamów i na-
uczycieli religii. Tarykatyści naciskali na ogłoszenie piątków dniami
wolnymi od pracy. Opowiadali się za dodaniem elementów religijnych
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do godła państwowego, wprowadzeniem zakazu niezgodnego z szaria-
tem uboju zwierząt, ograniczeniem sprzedaży napojów alkoholowych,
dystrybucji prasy i literatury erotycznej oraz zakazem noszenia przez
kobiety strojów kłócących się zasadami islamu. W 1999 roku DZMD
zamienił się w półoficjalny instytut państwowy.
Ruchem szczególnie zwalczanym przez tarykatystów z DZMD są

wahabici, których popiera około 2–3% ludności Dagestanu. Waha-
bici głoszą hasła powrotu do czystego islamu, wprowadzenia prawa
szariackiego oraz utworzenia państwa wyznaniowego. Ruch ten spo-
tkał się z bardzo ostrą krytyką DZMD, ponieważ stanowi bezpośred-
nie zagrożenie dla tradycyjnego islamskiego establishmentu i władz
świeckich, względem których DZMD zajmuje postawę lojalistyczną.
W maju 1997 roku DZMD skierował do władz republiki żądanie
prawnego zakazu agresywno–reakcyjnych nurtów religijnych. Pół roku
później dagestańskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło nową ustawę
o wolności wyznania i organizacjach religijnych, która zabrania wah-
habitom m.in. druku literatury i prasy, tworzenia szkół oraz utrzy-
mywania kontaktów z zagranicą.
Republika Sudanu jest największym państwem w Afryce i jed-

nym z najbardziej zróżnicowanych etnicznie krajów na świecie. Blisko
sześćset plemion posługujących się ponad czterystoma różnymi języ-
kami i dialektami tworzy tam multikulturowe społeczeństwo. Północ
kraju zamieszkują sudańscy Arabowie, Nubijczycy oraz plemiona ku-
szyckie, a południe ludy nilockie i inne plemiona sudańskie. Około
osiemdziesięciu procent ludności Sudanu wyznaje islam odłamu sun-
nickiego, który cieszy się tam statusem religii państwowej. W regionie
południowym życie religijne zdominowane jest przez chrześcijaństwo
i animizm.
W siódmym wieku na terytorium Sudanu zaczął przenikać is-

lam, początkowo za sprawą arabskich kupców, nauczycieli, żołnierzy
i osadników. Do połowy piętnastego wieku nowa religia niemal całko-
wicie wyparła chrześcijaństwo. Islamizacji uległy schrystianizowane
we wczesnym średniowieczu państwa Mukurra i Alwa. W wieku szes-
nastym powstało kilka sułtanatów. W zainicjowanym wówczas proce-
sie społecznego asymilowania islamu aktywnie uczestniczyli sufi, któ-
rzy krzewili muzułmańską teologię i jurysprudencję. Misyjne zacięcie
sufich oraz praktyki religijne afrykańskich pielgrzymów udających się
na hadżdż, czyli peregrynację do Al Kaby w Mekce, tzw. drogą su-
dańską spowodowały, że w Sudanie upowszechnił się ludowy islam.
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Obeznani z Koranem, muzułmańskim prawem i mistycyzmem sufi,
którym tubylcy nierzadko przypisywali świętość, skupiali wokół siebie
lokalne społeczności, służąc im w charakterze duchowych przewodni-
ków i nauczycieli. Faki, jak ich zaczęto nazywać, byli najważniejszymi
postaciami ludowego islamu. Prowadzili wiejskie szkółki koraniczne
i praktyki znachorskie. Po dziś dzień wielu sudańskich muzułmanów
wierzy, że źródłem dolegliwości i chorób są złe duchy, których szko-
dliwe działanie można zniwelować praktykami magicznymi. Chorzy
sądzą, że zapisane przez fakich fragmenty Koranu lub formuły ma-
giczne stanowią skuteczne remedium na różne choroby. Proszono fa-
kich również o pobłogosławienie narodzin, ślubów i asystę przy po-
grzebach. Faki stojący na czele bractw sufickich zyskiwali duże zna-
czenie polityczne, czego wyrazem były przyznawane im przez wład-
ców przywileje w postaci dziedzicznych nadań ziemskich lub immuni-
tetów podatkowych. Wierzono, że najznakomitsi przywódcy bractw
byli obdarzeni baraka (błogosławieństwem) czyniącym z nich medium
przekazujące subtelną i dobroczynną boską energię. Obiekty zwią-
zane z ich działalnością i miejsca pochówku stawały się miejscami
pielgrzymek ze względu na przekonanie, iż można tam doświadczyć
zintensyfikowanego przepływu baraki.
Zwyczajowymi sukcesorami fakich, a później również przywód-

ców bractw sufickich, byli ich krewni. Rosnąca u progu dziewiętna-
stego wieku ranga tzw. „świętych rodzin” spowodowała wzmożoną
instytucjonalizację sudańskich bractw, które wykraczając poza ramy
lokalnej działalności fakich zaczęły ich zastępować. Zjawiskiem towa-
rzyszącym temu procesowi był wzrost znaczenia przywódców bractw,
o których poparcie zabiegali polityczni decydenci. Wiele z popular-
nych wówczas bractw, jak tidżanija czy sammanija głosiło hasło mo-
ralnej odnowy islamu i nawoływało do powrotu do literalnej interpre-
tacji Koranu oraz tradycji Proroka. Te silnie scentralizowane bractwa
zorientowane były na pozyskanie możliwie licznego poparcia społecz-
nego dla postulowanych reform10.
W pierwszej połowie dziewiętnastego stulecia pochodzący z Azji

Centralnej Muhammed Utman al–Mirgani zapoczątkował w Sudanie
działalność założonego przez siebie bractwa katmija. Wiążąc człon-
ków przysięgą na wierność przywódcy. Potomkowie Mirganiego stwo-
rzyli zamożną i scentralizowaną organizację ściśle kontrolującą swoje

10B. Degorge, Millennial Islam in Africa: Sufi Politics in the Sudan, „The
European Legacy” 2000, t. 5, nr 2, s. 195–200.
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regionalne filie, która stała się jednym z najpoważniejszych ugrupo-
wań politycznych we Wschodnim Sudanie. Przywódcy bractwa nie
zalecali jego członkom podjęcia jakiegoś określonego sposobu dosko-
nalenia się i kontemplacji, nie przykładali również szczególnej wagi
do nauk mistycznych. Charakterystyczną cechą katamija było nad-
zwyczajne uprzywilejowanie rodziny Mirgani, której zapewniono mo-
nopol na kierowanie bractwem. Dochowanie złożonej przysięgi miało
pośmiertnie zagwarantować członkom bractwa miejsce w raju. Liczne
darowizny przekazane na rzecz katmija wzmacniały bractwo i umożli-
wiły rodzinie Mirgani podjęcie jeszcze aktywniejszej działalności po-
litycznej.
W latach 1819–1895 Sudan został wcielony do Imperium Oto-

mańskiego. W tym okresie katmija była mediatorem przychylnych
bractwu plemion, zabiegającym o ich interesy u tureckiego namiest-
nika Egiptu. Zaufani przywódcy plemienni zbierali w imieniu na-
miestnika podatki, upowszechniali rządowe dekrety i zapewniali po-
bór do armii. Zdolność dostosowywania się do zmieniających warun-
ków i wola współpracy, jakie cechowały relacje katmija z Egiptem,
a przede wszystkim posiadane przez bractwo wpływy docenili rów-
nież brytyjscy gubernatorzy, którzy w drugiej połowie dziewiętna-
stego wieku rządzili Sudanem. Na początku dwudziestego wieku przy-
wódca bractwa Said Ali al–Mirgani był w opinii władz kolonialnych
czynnikiem stabilizującym i wspierającym egipsko–brytyjskie kondo-
minium, w jakie przekształcono Sudan w 1898 roku.
W latach czterdziestych dwudziestego wieku powstały w Suda-

nie pierwsze partie polityczne. Szeregi ugrupowania Aszigga opowia-
dającego się za unią Sudanu z Egiptem, które dekadę później było
znane jako Partia Narodowych Unionistów (dalej PNU) zasilili w du-
żej mierze zwolennicy katmija. W rządzie koalicyjnym powołanym
w 1956 roku, czyli wkrótce po proklamowaniu przez Sudan niepod-
ległości, zasiadało wielu zwolenników bractwa. Po kilku miesiącach
opuścili oni jednak gabinet niezadowoleni ze świeckiego kursu poli-
tyki, jaki obrał premier. W następstwie secesji doszło do rozłamu
w PNU, a bractwo założyło Partię Ludowo–Demokratyczną (dalej
PLD). Tradycyjny elektorat katmija pochodzący głównie z terenów
wiejskich powiększył się wówczas o wykształconych i zamożnych Su-
dańczyków zamieszkujących w miastach. Ideologicznym wzorem dla
działaczy PLD był arabski nacjonalizm w wydaniu Gamala Abdula
Nassera.

Czy należy bać się islamu? 



Page (PS/TeX): 86 / 86,   COMPOSITE

Pod koniec lat sześćdziesiątych Sudan zaczął odchodzić od rzą-
dów demokratycznych. Generał Dżafar an–Numajri piastujący tam
od 1971 roku godność prezydenta rozwiązał parlament i zdelegalizo-
wał partie polityczne. Krajem zaczęły wstrząsać nieudane zamachy
stanu i demonstracje przeciwników rządów an–Numajriego, który do
stłumienia opozycji zastosował terror. Zwolennicy katmija działający
w latach osiemdziesiątych pod sztandarami Partii Demokratyczno–
Unionistycznej (dalej PDU) protestowali przeciwko decyzji reżimu
o wprowadzeniu w Sudanie prawa muzułmańskiego. W 1985 oba-
lono dyktaturę i ponownie wprowadzono wielopartyjność. Począt-
kowo rządy sprawowała pięcioosobowa Rada Najwyższa, której prze-
wodniczącym był członek rodziny Mirgani. W wyniku wyborów po-
wszechnych, które odbyły się rok później, PDU zdobyła sześćdziesiąt
trzy mandaty, co czyniło ją drugim najliczniejszym ugrupowaniem
w parlamencie. W 1989 roku po władzę ponownie sięgnęli wojskowi
wprowadzając stan wyjątkowy i kładąc kres rządom demokratycz-
nym. Ówczesny lider PDU Sadik al–Mirgani zmuszony został do życia
na uchodźstwie w Egipcie.
Przykłady Dagestanu i Sudanu wskazują, że islam nie jest reli-

gią skostniałą i niezdolną do reagowania na zmiany zachodzące we
współczesnym świecie. Sufizm jest jednym z najbardziej kosmopoli-
tycznych i eklektycznych aspektów islamu. Zawiera w sobie ogromny
potencjał adaptacyjny i wielu przypadkach stanowi zaporę dla islam-
skiego fundamentalizmu.

Sebastian Michalak — adiunkt w Katedrze Studiów
Europejskich Wydziału Zamiejscowego SWPS we Wro-
cławiu. Z wykształcenia historyk. Pasjonuje go kultura,
filozofia i religia Dalekiego Wschodu. Ostatnio opubliko-
wał m.in. wstęp do Bhagawadgity w przekładzie Iwony
Szuwalskiej.
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Wszystko, co chcie-
libyście wiedzieć
o dżihadzie

D
żihad to niezwykle złożone zjawisko, ponieważ sami mu-
zułmanie często rozumieją dżihad różnorako, co zależy od wielu
czynników: od kraju zamieszkania i jego polityki zagranicznej

i wewnętrznej, od poglądów politycznych poszczególnych grup i jed-
nostek, od zaangażowania duchowego we własną religię, itp. Zwykli
muzułmanie pojmują przez dżihad codzienne zmaganie się ze swoim
losem. Mówią, że jeśli kobieta rodzi dziecko, to jest w dżihadzie. Jeśli
studenci zarywają noce, żeby dobrze zdać egzamin, to są w dżihadzie.
Takie pojmowanie wynika bezpośrednio z samego znaczenia słowa
„dżihad”, które brzmi „wysiłek”. Nie można jednak zapomnieć o mu-
zułmanach, którzy ogłaszają dżihad przeciwko niewiernym (co jest
zresztą sprzeczne z prawem muzułmańskim, ale o tym dalej), wtedy
słowo to przyjmuje zupełnie inny wydźwięk: oznacza „wojnę”. Nie jest
ona jednak wojną świętą, jak to się często chętnie tłumaczy w zachod-
nich językach. To, w oczach dżihadowców, po prostu wojna, a jej cele
są różne, niekoniecznie nawracanie na islam. Wyciąganie wniosków
na podstawie znaczenia słowa nauka nazywa redukcjonizmem etymo-
logicznym i choć oczywiście trzeba wiedzieć, co dane słowo oznacza,
wiedza ta nie może stać się jedynym argumentem w dyskusji. Należy
badać zjawisko, słowa zostawiając filologom.

Dlaczego ogłaszanie dżihadu jest sprzeczne z prawem islamskim?

Tylko kalif (w sunnizmie) czy imam (w szyizmie) może ogłosić
dżihad przeciwko jakiemuś państwu czy grupie. Kalifatu nie ma od
1924 roku. Ponadto dżihad nie może być ogłoszony przeciwko kra-
jowi, w którym muzułmanie cieszą się wolnością wyznania (a zatem
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bin ladenowska fatwa przeciwko Amerykanom czy Izraelczykom, a już
zwłaszcza Arabii Saudyjskiej z punktu widzenia prawa nie ma sensu,
także z innych powodów). Dżihad może mieć wymiar jedynie obronny.
Wolno, a nawet trzeba się bronić przed ingerencją zbrojną z zewnątrz,
jest to obowiązek każdego muzułmanina, ale jednocześnie nie ma tak
naprawdę religijnego autorytetu, który mógłby skutecznie nawoływać
do jednomyślnej akcji zbrojnej wszystkich muzułmanów przeciwko ja-
kiejś sile. Dlatego niektórzy muzułmanie pragną powrotu kalifatu, by
mieć takiego przywódcę, ustanowionego prawnie do tego, by zjedno-
czyć całą ummę.

Dlaczego zatem poszczególne grupy muzułmanów nawołują do dżi-

hadu?

Każda z tych grup ma własny cel. Palestyńczycy chcą, by Izrael
wycofał się do granic sprzed 1967 (najbardziej radykalni nie uznają
w ogóle istnienia państwa Izrael); Libańczycy, którzy sympatyzowali
z Hezbollahem i traktowali go jako organizację walczącą o niepodle-
głość Libanu pragnęli, by Izrael opuścił południowe tereny tego kraju
(i znowu najbardziej radykalni, których jest mniejszość, nie uznaje
istnienia Izraela); Czeczeńcy walczą o swoją niepodległość – te grupy
widzą swój dżihad jako wojnę obronną, wojnę, która ma chronić przed
ingerencją innego państwa. Usama bin Laden podjął transnarodową
walkę nie tylko z całym światem zachodnim, ale i częścią świata mu-
zułmańskiego, nawoływał bowiem też do konfrontacji z rządem Arabii
Saudyjskiej, uznając go za partnera Stanów Zjednoczonych i zdrajcę
interesów muzułmanów, okupanta miejsc dla islamu świętych, czyli
Mekki i Medyny.

Usama bin Ladin nie jest kalifem, ale nawołuje do wojny, wydał na-

wet fatwę. Czy obowiązuje ona wszystkich muzułmanów?

Fatwa nie może obowiązywać wszystkich muzułmanów, ponieważ
nie ma takiego ośrodka, który wydawałby fatwy dla wszystkich. Fa-
twa to orzeczenie prawne, które może wydać tylko mufti, a więc
osoba wykształcona w prawie religijnym, z wykształceniem uniwersy-
teckim, a ponadto ukończonym kursem ifta, który trwać może kilka
lat. Usama bin Ladin skończył szkołę biznesu w Arabii Saudyjskiej,
zaliczył parę kursów z prawa muzułmańskiego, ponieważ są to przed-
mioty obowiązkowe na uniwersytetach tego kraju, ale nigdy nie otrzy-
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mał godności muftego, zatem wszelkie fatwy przez niego wydawane
nie mają żadnej mocy prawnej. Co jednak nie oznacza, że nie ma
ludzi, którzy nie uważaliby jego fatw za wiążące.
Muftich jest bardzo wielu, reprezentują różne szkoły prawne, co

ma wpływ na stopień radykalizmu ich fatw. Świat muzułmański nie
dysponuje centrum religijno–prawnym, które mogłoby ujednolicić za-
wartość prawną poszczególnych orzeczeń (choć respektuje się bardziej
niż inne np. fatwy pochodzące z uniwersytetu Al–Azhar, ale nie do-
tyczy to w ogóle szyitów, czyli Iranu czy połowy mieszkańców Iraku,
itp.) – dlatego chociażby fatwy internetowe, których jest zatrzęsienie,
jedną kwestię mogą regulować w bardzo różny sposób. To muzuł-
manin ma wybrać, jaka fatwa mu odpowiada (podobnie, jak żydzi
wybierają responsa rabiniczne, które im bardziej odpowiadają), to
jego sumienie jest ostateczną rozstrzygającą instancją. Ale w niektó-
rych krajach (np. w Arabii Saudyjskiej) fatwy są raczej spójne, a wy-
nika to z faktu, że obowiązuje tam jedna doktryna religijno–prawna.
W przypadku Egiptu czy Tunezji wszystko wygląda już zupełne ina-
czej. Dodać warto, że szyici w ogóle nie uznają fatw ani muftich,
u nich funkcjonuje urząd mudżtahida, który z grubsza ma te same
kompetencje, co mufti, niemniej specjalizuje się, rzecz jasna, w pra-
wie szyickim, bardzo różnym od sunnickiego.

Czy to oznacza, że mogą istnieć zupełnie różne fatwy, dotyczące

udziału w wojnie?

Jak najbardziej. Mogą sobie przeczyć.

Co mówi Koran o dżihadzie?

Zgodnie z teorią ewolucji dżihadu w Koranie1, można powiedzieć,
że temat dżihadu jest przez Koran traktowany bardzo szeroko. Co
jest ważne, czytanie Koranu bez znajomości okoliczności, w jakich
był zsyłany, jak wierzą muzułmanie, ich prorokowi, także zapomniaw-
szy o tym, że został spisany ok. 20 lat po śmierci proroka, a wcze-
śniej funkcjonował jedynie w wersji ustnej, może doprowadzić do po-
ważnych nadinterpretacji – i prowadzi, zarówno u muzułmanów, jak
i niemuzułmanów. Większość interpretatorów skłania się ku temu,

1Zob. R. Firestone, Disparity and Resolution in the Quranic Teachings on
War: A Reevaluation of a Traditional Problem, „Journal of nar. Eastern Studies”,
Vol. 56, s. 1–19.
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że Koran przedstawia dżihad wielopłaszczyznowo: począwszy od na-
kazu cierpliwego obchodzenia się z niewiernymi i podejmowania prób
okazywania im miłości i zrozumienia (tzw. etap pierwszy dżihadu):
Wzywaj ku drodze swego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem!
Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób (16:125)2, poprzez przyzwole-
nie do prowadzenia walki obronnej: Wolno walczyć tym, którzy do-
znali krzywdy! (22:39), jeśli gmina muzułmańska zostanie zaatako-
wana (drugi etap), po nakaz bezwarunkowej wojny z niewiernymi,
dopuszczającej atak. Ten ostatni nakaz sprawia muzułmanom wiele
kłopotu – chodzi o tzw. Werset Miecza : A kiedy miną święte miesiące,
wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam, gdzie ich znajdziecie, oblegajcie
ich i przygotowujcie wszelkie zasadzki! Ale jeśli się nawrócą i będą od-
prawiać modlitwę i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę (9:5);
który, jak wierzą niektórzy3, deroguje wszystkie poprzednie wersety.
Mój zaprzyjaźniony muzułmanin zapytany o ten właśnie werset po-
wiedział, że był on ważny przez jakiś czas w historii islamu, kiedy
muzułmanie musieli bronić się przed obcymi, a w tej chwili może
mieć tylko odniesienie do tych muzułmanów, którzy są w opresji.

Jak to – czy istnieją w Koranie wersety nieważne?

Istnieje teoria, zgodna zresztą z paremią rzymską obowiązującą
też w Polsce, że lex posteriori derogat legi priori, czyli prawo później-
sze deroguje, unieważnia prawo wcześniejsze. Juryści muzułmańscy
dość często powołują się na te regułę, zwłaszcza w odniesieniu do
dżihadu. Niemniej, niektórzy juryści muzułmańscy traktują Koran
bardzo literalnie i nie respektują tej zasady, co więcej, uważają, że
jest ona fałszywa.

Czyli dalsze wersety są najbardziej obowiązujące? Czyli na początku

Koranu znajdują się wersety mniej istotne?

Byłoby to zbyt proste. Koran, jaki czytamy w obecnych czasach,
jest skompilowany dość umownie. Chronologia nie była nigdy zasadą
porządkującą przy spisywaniu Koranu. Oznacza to, że zdarza się, iż
werset który znajduje się dalej w tekście, był objawiony dużo wcze-
śniej.

2Wszystkie cytaty z Koranu podaję za wydaniem: Koran, przeł. J. Bielawski,
Warszawa 1989.
3Zob. R. Firestone, op. cit., s. 16.
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Czy tylko Koran reguluje kwestie dżihadu?

Nie, Koran jest najistotniejszym źródłem prawa muzułmańskiego,
ale nie jedynym. Oprócz Koranu, dla muzułmanów ogromne znacze-
nie mają tzw. hadisy, czyli słowa proroka lub jego towarzyszy, rodzaj
sprawozdań z tego, jak prorok żył, jak postępował i czego nauczał.
Hadisy podejmują temat dżihadu wielokrotnie. Dobrze wykształceni
teologicznie muzułmanie znają wiele hadisów na pamięć, zwłaszcza
tych, co do których wiarygodności nie ma wątpliwości (tzw. zdro-
wych), potrafią się nimi swobodnie posługiwać podobnie jak werse-
tami koranicznymi, chcąc uzasadnić swój punkt widzenia czy legity-
mację podejmowanych decyzji.
Dżihad w hadisach jest również bardzo wieloznacznie rozumiany.

Może być wysiłkiem, może być nauczaniem, studiowaniem, ale i walką
w obronie religii. Walka ta jest dość szczegółowo opisana w hadisach.
Na przykład hadis ze zbioru Abu Muslima mówi4, że w czasie wojny
nie wolno zabijać kobiet i dzieci, chyba że do zabójstwa dojdzie w
nocy5, bowiem wtedy walczący nie mogą rozróżnić ani płci, ani wieku
wroga. Hadisy też regulują udział kobiet w walce (mogą, ale nie ustala
się dla nich wysokości łupów)6, a także określają typy męczenników,
czyli tych, którzy giną w obronie wiary.

Jakie są typy męczenników?

Hadis nr 4457 podaje następującą typologię: męczennikiem zo-
staje ten, kto umarł na polu bitwy, wskutek biegunki, jako ofiara
epidemii, topielec czy ktoś, kto został pogrzebany pod gruzami. Mu-
zułmanie chętnie rozwijają tę typologię, dodając, że męczennik to
osoba, która ginie w warunkach walki o prawdę, zatem nie musi być
żołnierzem – może być np. nauczycielem, który ginie w wypadku;
kimś, kto rzetelnie wykonuje swoje obowiązki dla dobra gminy mu-
zułmańskiej. Jezus bowiem dla muzułmanów też był męczennikiem,
nie dlatego, że zmarł na krzyżu, ale dlatego, że, jako prorok islamski,
prowadził dobre i szlachetne życie7.

4Hadis nr 4319, Księga 019: www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadith-
sunnah/muslim/019.smt.html – 191k, data dostępu: 29.08.2006.
5Tamże, hadis nr 4322.
6Tamże, hadis nr 4457.
7Zob. A. Ezzati, The Concept of Martyrdom in Islam, Al–Serat, vol. XII, do-

stępny w Internecie pod adresem: www.shiasoft.com/Books/Imamjihad/concept–
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Czy męczennikiem jest też zatem taka osoba, która wysadza się w po-

wietrze?

Z punktu widzenia większości muzułmanów – nie, ponieważ sa-
mobójstwo jest zakazane w islamie słowami : Nie zabijajcie się! (Ko-
ran 4:29). Owo „się” w języku arabskim, tak jak w języku polskim
może oznaczać „siebie samego”, jak i „siebie wzajemnie”. Wcześniej
jednak znajduje się werset, który można interpretować dokładnie od-
wrotnie: Zabijajcie się! (Koran 2:54), w kontekście niemocy wobec
wyboru cielca. Zachodni komentatorzy8 koraniczni mówią, że frag-
ment ten ilustruje chwile słabości Muhammada, islamskiego proroka
– był on bowiem atakowany, lżony i wyśmiewany, sądzi się więc, że
wpadł w depresję i że słowa te wyrażają jego bezsilność oraz inkli-
nacje samobójcze. Prawnicy muzułmańscy zalecają traktować Koran
i hadisy jako całość. Jeśli czegoś nie ma w Koranie lub gdy pojawiają
się niejednoznaczności, ale hadisy podejmują ten temat, to oznacza,
iż kwestia została uregulowana. Niemniej, hadisy wyraźnie potępiają
samobójców, ponadto fatwy raczej jednomyślnie potwierdzają istnie-
nie tego zakazu9. Niestety, istnieją tez inne interpretacje samobójstwa
– jako jedynej broni, dostępnej samobójcy. Jego ciało staje się orę-
żem, które można wykorzystać w walce z wrogiem. A zatem akt sa-
mobójczy jest wtedy aktem męczeńskim. Umiarkowani muzułmanie
nie uznają takiej interpretacji, samobójstwo połączone z zabiciem jak
największej liczby ludzi, głównie cywili, to broń terrorystów, którzy
usiłują uzasadnić zbrodnicze akcje nauczaniem Koranu.
Co ważne, arabskie słowo „szahid” nie tylko oznacza męczennika,

ale przede wszystkim świadka, kogoś, kto swoim życiem świadczy
o pięknie islamu i kogo warto naśladować. Męczeńska śmierć nie jest
warunkiem sine qua non, by zostać szahidem.

Czy terrorysta islamski jest więc nieislamski?

Zbitka „terrorysta islamski”, bardzo popularna w mediach, jest
krzywdząca, ponieważ na świecie żyje ponad miliard muzułmanów

ezzati.htm, data dostępu: 28.08.2006.
8Zob. F. Rosental, On suicide in Islam, „Journal of the American Oriental

Society”, Vol. 66, No. 3, s. 239–259.
9Przykład łatwy: http://thetruereligion.org/modules/wfsection/artic-

le.php?articleid=61; data dostępu: 28.08.2006.
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i większość z nich zdecydowanie odcina się od grupy upolitycznio-
nych fanatyków, działających pod płaszczykiem islamu. Można prze-
prowadzić prostą analogię: jeśli chrześcijanin jest za karą śmierci, co
oznacza, że zgadza się na to, by powstał zawód kata, czyli człowieka,
który od czasu do czasu będzie pozbawiał kogoś życia, biorąc za to
pensję, a potem emeryturę, i jednocześnie ów chrześcijanin twierdzi,
że jest chrześcijaninem, to właściwie można by uznać chrześcijaństwo
za bardzo krwawą i cyniczną religię. Wybryki jednostek, ich poglądy
polityczne, czyny nie mogą być reprezentatywne dla większej grupy.
Terrorysta wybiera jakąś ideologię dla uzasadnienia swoich czynów.
Jeśli żyje w kręgu chrześcijańskim, wybiera ideologię chrześcijańską,
będąc człowiekiem uważającym się za osobę religijną. Jeśli otaczają
go muzułmanie, kulturowo bliższy będzie mu islam.
Nikt o umiarkowanych poglądach nie będzie chciał umierać za

swoje umiarkowane poglądy.

Ale w Biblii nie można znaleźć wersetów zalecających zabijanie wroga,

a w Koranie takie wersety są.

W obu księgach można znaleźć wersety nawołujące do przemocy.
Podam przykłady z Biblii: Ścigam mych wrogów i dopadam, a nie
wracam, póki nie zginą. Jak proch na wietrze ich rozrzucę, zdepczę
jak błoto uliczne. Mocą przepasujesz mnie do bitwy, sprawiasz, że
przeciwnicy gną się pode mną, zmuszasz wrogów moich do ucieczki,
a wytracasz tych, co mnie nienawidzą (Ps 18, 38–41)10; Rzuć włócz-
nią i toporem na moich prześladowców, niech ich droga będzie ciemną
i śliską (Ps 35, 3. 6); Jeśli zatniecie się w oporze, miecz was wytępi
(Iz 1, 20). Podobnie w obu można znaleźć wersety zalecające miłosier-
dzie i cierpliwość wobec wroga. W Biblii możemy przeczytać m.in.:
Panie ile razy mam wybaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że siedem razy, lecz aż siedem-
dziesiąt siedem razy” (Mt 18, 21–22); Błogosławcie tych, którzy was
prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie (Rz 12, 14); czy Nikomu
złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszyst-
kich ludzi (Rz 12, 17). Wszystko zależy od nastawienia szukającego.
Przeprowadzono raz pewien eksperyment, polegający na ekstrapola-
cji z Koranu i Biblii wersetów łagodnych i potencjalnie niebezpiecz-
nych, przy czym to z Biblii wybrano te bardziej okrutne, a z Koranu

10Wszystkie cytaty z Pisma Świętego podaję za wydaniem IV tzw. Biblii Ty-
siąclecia (Pallotinum, Warszawa – Poznań 1984).
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te, które zalecają łagodność. Rozdano je studentom i poproszono, by
naszkicowali mentalny portret wyznawców, kierujących się literalnie
nakazami ksiąg. Wyniki były znamienne, pokazały bowiem, jak głę-
boko w nas jest zakodowany „posępny” obraz islamu. Studenci na
podstawie wersetów sugerujących okrutne traktowanie wroga stwier-
dzili, że mają do czynienia z muzułmaninem, a wersety zalecające
cierpliwość przypisali Biblii i chrześcijaństwu – podczas gdy było zu-
pełnie odwrotnie. Eksperyment ten pokazuje, że jeśli czytelnik ma
jakieś przesądy (w rozumieniu tego, co istnieje przed sądem)11, to
będzie widział w świętej księdze to, czego w niej szuka, a nie to, co
w niej faktycznie jest.

Dlaczego zatem dochodzi do zamachów terrorystycznych w imię is-

lamu?

To kwestia upolitycznienia religii, a nie samej religii. Zamachowcy
nie giną tak naprawdę w imię islamu, ale w imię jakichś celów, które
sformułowali ich zleceniodawcy i cele te są najczęściej celami politycz-
nymi. Badania wykazują12, że do zamachów terrorystycznych docho-
dzi zwykle w układzie wyraźnej dysproporcji sił. To nie muzułmanie
wymyślili terroryzm i zamachy samobójcze.

Czy muzułmanin może wystąpić w wojnie przeciwko innemu muzuł-

maninowi?

Nie. Chyba, że uzna, iż druga strona odeszła od wiary, porzu-
ciła islam. Niemniej, pojedyńczy muzułmanin, nawet stwierdziwszy,
że ktoś porzuca islam, nie ma prawa wypowiedzieć mu wojny, bo nie
jest kalifem.

Jak zatem usprawiedliwia się zamachy muzułmanów na muzułma-

nów?

Ma to związek ze zjawiskiem tzw. dżihadu w domu13, czyli dżi-
hadu, którego usankcjonowanie wymyślił ibn Tajmijja w XIII wieku,

11J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 108.
12Zob. C. Caryl, Dlaczego oni to robią?, „Rzeczpospolita”, 5–6 listopada 2005,
Plusminus, s. 7.
13Zob. Q. Wiktorowicz, The New Global Threat; Transnational Salafis and
Jihad , „Middle East Policy”, Vol. VIII, No. 4, December 2001.
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a co przechwycili radykałowie. Ibn Tajmijja wpadł na pomysł, że jeśli
muzułmanin nie przestrzega szariatu14 (a ocena, czy ktoś przestrzega
szariatu jest bardzo trudna, bo nie jest to jednorodny system prawa
i prawo islamskie w krajach zdominowanych przez sufizm będzie się
bardzo różniło od prawa panującego w Arabii Saudyjskiej czy Tune-
zji), przestaje być muzułmaninem, staje się apostatą, a zatem wolno
go zabić. W czasach ibn Tamijji takfir, czyli możliwość stygmaty-
zowania grupy muzułmanów jako niewiernych był scentralizowany,
innymi słowy, leżał w gestii władcy. Obecnie doszło do decentraliza-
cji takfiru, co oznacza, że rozmaite radykalne grupy wyobrażają sobie
siebie jako prawdziwych muzułmanów, postrzegając innych jako apo-
statów i wydają na nich wyroki śmierci. Dla integrystów, odrzucają-
cych nowoczesność, nowoczesne rządy w krajach islamskich to rządy
zdrajców religii, apostatów, reformistów, chcących zmienić to, co jest
niezmienne.

Czyli islam przewiduje karę śmierci za apostazję?

Właściwie nie wiadomo, ponieważ Koran mówi tylko o karze, jaką
nałoży sam Bóg na apostatę, nie wspomina nic o doczesnym kara-
niu. Taki argument podnoszą umiarkowani muzułmanie. Nieumiar-
kowani muzułmanie powołują się na wybrane hadisy, w których poja-
wiają się wątki karania apostaty śmiercią. Wszystko zależy od kraju –
w Sierra Leone, Uzbekistanie, Tunezji itp., apostazja jest traktowana
jako wyraz swobodnego wyboru religii (choć nie zawsze przyczynia się
do szczęścia rodzinnego), w Arabii Saudyjskiej może podlegać karze
śmierci. Indykatory apostazji też zależą od szerokości geograficznej –
czasem wystarczy krytycznie wypowiedzieć się na temat islamu, by
zostać apostatą, a czasami przejść na chrześcijaństwo czy judaizm15.
Oskarżenie to może stanowić potężną i bardzo niebezpieczną broń
w walce z umiarkowanym islamem. Wielu tzw. muzułmanów środka
zostało oskarżonych o porzucenie islamu przez radykałów, co może
oznaczać, że istnieją grupy, które mogą próbować zadać im śmierć,
uważając, że mają do tego prawo.

Czy dżihad fundamentalistów islamskich różni się od dżihadu muzuł-

manów środka?

14Zob. J. Jansen, Podwójna natura fundamentalizmu islamskiego, Kraków 2005.
15Zob. H. I A. Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, Ashgate Press
2003, s. 44.
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I tak, i nie. Fundamentalizm islamski można rozumieć dwojako:
albo jako odrzucenie pooświeceniowego porządku, prymatu rozumu
nad religią i sekularyzacji, albo jako nurt charakterystyczny dla każ-
dej religii, opierający się na literalnym rozumieniu Świętej Księgi,
w tym przypadku Koranu. Fundamentaliści nie muszą być niebez-
pieczni. Ale mogą, jeśli w ich sposobie rozumowania pojawi się prze-
konanie, że na świecie nie ma miejsca dla innych rozwiązań poza
islamskim i jeśli będą chcieli to rozwiązanie narzucić siłą, mimo że
w Koranie można znaleźć werset, mówiący, że nie ma przymusu w re-
ligii. Fundamentalizm to stan umysłu, nie wyznanie.
Jedni fundamentaliści nie będą się w ogóle przejmować koranicz-

nym nakazem tolerowania, ba, współistnienia z żydami i chrześcija-
nami, inni – będą uprawiać swoją religię w zgodzie z innymi wyznaw-
cami, jeszcze inni będą patrzeć na niemuzułmanów przez skrzywione
zwierciadło własnych przekonań politycznych i dążyć do zniszczenia
wszelkiej inności. Ci ostatni są uważani przez muzułmanów środka za
zbrodniarzy, sprzeniewierzających się islamowi. Zatem i ich dżihad
z niewiernymi jest dżihadem zbrodniczym.

Dlaczego jednak świat muzułmański jednoczy się przeciwko Zacho-

dowi?

Nie jednoczy się przeciwko Zachodowi in toto, ale przeciwko poli-
tyce Zachodu w stosunku do niektórych krajów leżących na Bliskim
Wschodzie, oraz moralności, jaką, zdaniem muzułmanów, promuje
Zachód. Muzułmanie, niezależnie od opcji religijnej, jaką reprezen-
tują, uważają, że Zachód stosuje politykę podwójnych standardów.
Niektórzy czują się przez Zachód zdradzeni (kolonializm, a teraz neo-
kolonializm, jak to określają). Chcą czerpać korzyści materialne, które
przyniosła zachodnia technologia, ale nie akceptują tego, co uwa-
żają za wartości Zachodu – czyli bezbożność, rozpasanie seksualne,
itp. Muzułmanie też mają ukształtowane stereotypy na temat miesz-
kańców Zachodu, które możemy odbierać jako krzywdzące: że jeste-
śmy puści, bezrefleksyjni, niewierzący, pochłonięci konsumpcją, itp.
Strona zachodnia natomiast uważa muzułmanów za terrorystów i fa-
natyków. Obie strony oceniają się nieobiektywnie, co jest oczywiste,
ponieważ obie strony są na tyle leniwe, żeby nie konfrontować wła-
snych ocen z rzeczywistością. Dlatego też łatwo nimi manipulować.
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Dodatkowym problemem jest brak edukacji – porażająco mało
osób w krajach islamskich umie czytać i pisać, a ignorantami łatwiej
sterować, budzić w nich gniew, poczucie krzywdy, w czym celują lo-
kalne siły, dążące do zdobycia władzy. Kolejna analogia: człowiek
niesamodzielny intelektualnie zawsze szuka winnego swoich niepowo-
dzeń gdzieś dalej, stąd antysemityzm wśród mniej wykształconych
Polaków. Muzułmanie są też tylko ludźmi.

Wynika z tego, że świat muzułmański walczy nie tylko z Zachodem,

ale z sobą samym.

Tak, i to ta walka zadecyduje, w którą stronę pójdzie islam. W ter-
minologii religijnej pojawia się słowo fitna, oznaczające chaos, walkę,
która dzieje się w samym łonie islamu – rozpad gminy na wielość zwal-
czających się grup, z których każda uważa, że ma ostateczną rację.
Dlatego mówienie o wojnie cywilizacji jest nonsensem, choć bardzo
modnym. Teza ta jest wygłaszana przez ludzi, którzy widzą islam jako
monolit – nie potrafią dojrzeć jego różnorodności, często z niewie-
dzy. Gdyby islam był jednorodny, wtedy można by było użyć takiego
sformułowania, ale nie jest, choć się taki wydaje czytelnikom gazet.
Dżihad islamu to tak naprawdę dżihady, to różne reakcje na różne
zjawiska, polityczne i religijne. Rolą Zachodu powinno być wsparcie
tzw. wasatijji, czyli islamu środka, a rolą świata islamskiego stworze-
nie warunków, by wasatijja mogła swobodnie formułować swoje myśli
i reformować ten świat. Na razie obie strony nie potrafią tej roli okre-
ślić, zrozumieć i realizować.

Czy są muzułmanie, którzy zupełnie odrzucają walkę, dżihad?

Są tacy, którzy go zupełnie inaczej rozumieją. Sekta Ahmadijja,
która promuje edukację islamską i wspiera wszelkie akcje pokojowe,
za czasów panowania Brytyjczyków w Indiach uznała, że nie wolno
z Brytyjczykami walczyć (choć ci byli wszak niewiernymi i do tego
okupantami), ponieważ uznano ich za dobrych władców (co ciekawe,
guru radykałów ibn Tajmijja, też uważał, że nie należy się buntować
przeciwko dobremu władcy, nawet jeśli jest niewiernym, ale dzisiaj
integryści islamscy o tym nie pamiętają lub po prostu nie wiedzą).
Ponadto sufi, mistycy islamscy, raczej nie nawołują do walki jako
takiej, promując tzw. dżihad an–nafs, czyli dżihad z własnym ego,
z własnymi słabościami. Sufi występują wszędzie, bywają też bar-
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Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o dżihadzie

dzo aktywni politycznie: np. szejch Kabbani, amerykański i islamski
aktywista, którego pilnie strzeże FBI, ponieważ otwarcie przyznał,
że w wielu amerykańskich meczetach tuż przed zamachami na WTC
do głosu dochodzili ekstremiści i nawoływali do dżihadu z Ameryką.
Szejch uznał ich działanie za nieislamskie.

Czym jest dżihad an–nafs?

Walką z lenistwem, z pokusami, z wadami. Ten rodzaj dżihadu
pojawił się w hadisach, określany jako tzw. dżihad mniejszy, w od-
różnieniu od większego, czyli walki zbrojnej. Niestety, dżihad więk-
szy jest bardziej widoczny. I niewątpliwie łatwej do niego nawoływać
w niektórych krajach.

Dlaczego ci, którzy przygotowywali zamach na amerykańskie samo-

loty, wylatujące z Londynu, byli członkami brytyjskiej społeczności

muzułmańskiej? Czym jest ich dżihad?

Co ciekawe, wśród nich znalazł się jeden konwertyta, co tłumaczy
zainteresowanie tajnych służb zjawiskiem konwersji na islam. Trudno
wyjaśnić, dlaczego ludzie, którzy od lat żyli w wygodnej i ochronnej
Wielkiej Brytanii, postanowili zadać jej taki cios i doprowadzić do
tragedii porównywalnej z WTC. Niewątpliwie mieli problem z wła-
sną tożsamością – nie są Anglikami, nie są też już Pakistańczykami.
Na pewno byli poddani bardzo skrupulatnemu procesowi rekrutacji
i przeszli klasyczne pranie mózgu. Tylko skrupulatne badania psycho-
logiczne i środowiskowe mogą pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie,
dlaczego zdecydowali się na taki krok. Oczywiście, wykorzystano ich
religijność, może ją jeszcze podsycano w odpowiedni sposób, by obu-
dzić w nich potrzebę złożenia najwyższej ofiary i zneutralizować bunt,
jaki może pojawić się w człowieku, który ma za zadanie doprowadzić
do śmierci innych. Islam został tu zinstrumentalizowany – bo każdą
religię można zinstrumentalizować, przykładem mogą być krucjaty,
IRA, itp. Świat, jaki im przedstawiano, był „zerojedynkowy”, mani-
chejski, a oni zostali przez swych mocodawców uplasowani po stronie
Dobra.
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Hamas i Hezbollah też widzą świat „zerojedynkowo”. . .

Być może. Niemniej, spotykają się z coraz większym poparciem
wśród muzułmańskich i nie–muzułmańskich mieszkańców Bliskiego
Wschodu. Jest to bardzo trudna sytuacja – Hamas nigdy nie wy-
grałby wyborów w Palestynie, gdyby nie fakt, że mieszkańcy Pale-
styny uważają, iż Fatah sprzeniewierzyła pieniądze, przeznaczone dla
Autonomii Palestyńskiej. Radykalne hasła Hamasu miały swoich zwo-
lenników, ale nie aż tak wielu. Palestyńczycy byli zsekularyzowanym
społeczeństwem. Oni, oddając głos na Hamas, oddawali głos „prze-
ciw” komuś, a nie „za” kimś.
Hezbollah natomiast najpierw walczył z okupacją izraelską, a po-

tem zabrał się za finansowe i instytucjonalne wspieranie zaniedba-
nych przez państwo libańskie muzułmanów, w pewnym momencie je
zastępując. Efekt – poparcie muzułmańskiej części Libańczyków. A to
z kolei wykorzystane zostało przez inne islamskie państwa dla swoich
celów.

Wynika z tego, że nie ma jednego dżihadu, że współcześnie islam jest

podzielony i że właściwie jedyną drogą, by uniknąć konfrontacji z naj-

bardziej radykalnym jego odłamem, jest wspieranie islamu środka.

Zdecydowanie tak. Zarówno muzułmanie, jak i niemuzułmanie
muszą sobie to uświadomić, w innym bowiem przypadku Zachód bę-
dzie żył w ciągłym strachu przed atakami terrorystycznymi, a mu-
zułmanie przed interwencjonizmem Zachodu.

Aleksandra Łojek–Magdziarz — doktorantka socjo-
logii UJ (praca o dżihadzie z perspektywy prawnej i so-
cjologicznej), absolwentka iranistyki UJ. Tłumaczka Po-
dwójnej natury fundamentalizmu islamskiego J. Jansena.
Autorka kursów: Ideologia dżihadu i Sztuki islamu.
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Muzułmanin porzucający swą wiarę zawsze był, jak to

obrazowo określa Bernard Lewis, „jak martwa kończyna,

którą należało amputować”, i taki też był sens symbo-

licznej śmierci na skutek społecznego odrzucenia. Żeby

zostać uznanym za apostatę, nie trzeba wcale jednoznacz-

nych deklaracji, czasem wystarczy tylko krytycznie wyra-

żać się o związkach religii i polityki, lub po prostu publicz-

nie dawać wyraz swoim postępowym poglądom. Nie ma

przy tym znaczenia, że sam zainteresowany nadal uważa

się za osobę wierzącą.
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Kiedy muzułmanin
porzuca swa wiarę
Apostazja w islamie

Z
ainteresowanie islamem w ostatnich latach można mierzyć
ilością pojawiających się na rynku książek na temat sytuacji mu-
zułmanów we współczesnym świecie. Jest przy tym znamienne,

że coraz więcej krytycznych opracowań wychodzi spod pióra samych
muzułmanów. Spośród wielu autorów warto wymienić kilka najbar-
dziej kontrowersyjnych nazwisk: francuskojęzyczny Szwajcar, wnuk
założyciela Bractwa Muzułmańskiego, Hasana al–Banny, Tariq Ra-
madan1; pisarz i poeta tunezyjskiego pochodzenia, profesor literatury
na Sorbonie Abdelwahab Meddeb2; profesor studiów islamistycznych
na Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie Akbar Ahmed3;
zamieszkała w Toronto dziennikarka Irshad Manji, której kontrower-
syjna książka została niedawno udostępniona także polskiemu czy-
telnikowi4; profesor Colgate University w Nowym Jorku Omid Safi5.
Wymienionych autorów wiele różni, ale łączy wspólna niechęć do ra-

1Spośród wielu książek warto wymienić przede wszystkim: Les Musulmans
dans la laicite, Tawhid 1998; To Be a European Muslim, The Islamic Foundation
1998; Islam, the West, and the Challenge of Modernity, The Islamic Founda-
tion 2000; Jihad, violence, guerre et paix en Islam, Tawhid 2002; Musulmans
d’Occident: Construire et contribuer, Tawhid 2002; Les musulmans d’Occident
et l’avenir de l’islam, Sindbad 2003.
2La Maladie de l’islam, Seuil 2002.
3Przede wszystkim Islam Under Siege: Living Dangerously in a Post–Honor

World (Themes for the 21st Century), Polity Press 2003, ale także wcześniejsza
Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society, Routledge 2002.
4Kłopot z islamem, Wydawnictwo Cyklady 2005 (oryg.: The Trouble with Is-

lam: A Muslim’s Call for Reform in Her Faith, St. Martin’s Press 2004).
5W książce Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism, One-

world Publications 2003, Omid Safi zebrał czternaście opinii tzw. postępowych
muzułmanów na temat roli, jaką islam ma do odegrania we współczesnym świe-
cie.
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dykalnych i agresywnych form islamu. Jednocześnie wszyscy oni wzy-
wają swoich współwyznawców do poszanowania odmienności religij-
nej i kulturowej innych, a także do większej tolerancji wobec tych mu-
zułmanów, którzy starają się dostosować swoją religię do wymogów
współczesności. Ponieważ dążą do zreformowania islamu, ich krytyka
nigdy nie kieruje się przeciwko samej religii, lecz przeciw jej wypa-
czeniom i nadużyciom.

Inaczej ma się sprawa z działalnością tych muzułmanów, którzy
porzucili swą religię, takich jak Amerykanin pakistańskiego pochodze-
nia o pseudonimie Ibn Warraq. Jako były muzułmanin zasłynął Ibn
Warraq przede wszystkim książką Dlaczego nie jestem muzułmani-
nem6, która pomimo upływu 10 lat od daty wydania pozostaje w Pol-
sce właściwie nieznana. Książką nie zainteresowały się ani ośrodki
naukowe ani media, a dziwić może to tym bardziej, że chodzi o pozy-
cję szczególną, i to zarówno w treści, jak i w swych konsekwencjach
społecznych7. Na Zachodzie Ibn Warraq zdobył popularność, która
jest rezultatem nie tylko treści jego książek. Odwołuje się bowiem do
tradycji intelektualisty zaangażowanego, co widać już w tytule pierw-
szej książki nawiązującej do słynnego londyńskiego odczytu Russella
„Why I am not a Christian?”, ale także w jego działalności społecznej.
Jest bowiem Ibn Warraq inicjatorem i jednym z założycieli8 bezpre-
cedensowej w historii islamu organizacji ISIS (Institute for the Se-
cularisation of Islamic Society), powstałej w 1998 roku i stawiającej
sobie za cel promowanie idei „racjonalizmu, sekularyzmu i praw czło-
wieka w społeczeństwie muzułmańskim (. . . ), wolności słowa, myśli,
wyznania, sumienia, wolności poszukiwań intelektualnych i nauko-
wych, a także wolności do zmiany religii lub odrzucenia jakiejkolwiek

6Ibn Warraq, Why I am not a Muslim?, Prometheus Books 1995.
7Także pozostałe książki są warte wspomnienia The Quest for the Histori-

cal Muhammad, Prometheus Books 2000 – krytyczne studium na temat proroka
Islamu Muhammada, a także zbiory klasycznych esejów na temat Koranu: The
Origins of the Koran: Classic Essays on Islam’s Holy Book, Prometheus Bo-
oks 1998; What the Koran Really Says: Language, Text, and Commentary, Pro-
metheus Books 2002, oraz zbiór relacji muzułmanów, którzy zerwali z islamem
Leaving Islam: Apostates Speak Out, Prometheus Books 2003.
8Ibn Warraq, bez wątpienia najbardziej znany apostata i przedstawiciel ISIS,

wycofał się w ostatnich miesiącach z działalności publicznej i oddał się przede
wszystkim pracy naukowej. Instytut jest obecnie prowadzony przez trzy naj-
ważniejsze osoby: Irfana Khawaję, profesora filozofii w College of New Jersey,
H. A. Muhammada, działacza na rzecz praw człowieka, oraz Hasana Mahmuda,
aktywistę przedstawianego jako specjalista w zakresie prawa koranicznego.
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religii”9. Oprócz upowszechniania wiedzy i informacji ISIS zakłada
także realizację zadań praktycznych, takich jak piętnowanie faktów
łamania praw człowieka, współpracę wolnomyślicieli w krajach mu-
zułmańskich czy tworzenie grup pomocy dla muzułmanek.

Jako odszczepieńcy, którzy porzucili islam, i którzy manifestują
się ze swoją apostazją, są członkowie ISIS rzadkością. Trzeba bowiem
pamiętać, że islam przewiduje tak za apostazję10 (irtidād) jak i za od-
stępstwo od wiary (ilhād) tylko jedną karę – śmierć. Nie jest to wpraw-
dzie zapis koraniczny11, lecz w ramach prawodawstwa (fiqh) istnieje
w świecie islamu co do tego jednomyślność12. Praktyka karania za
odstępstwo od islamu jest zróżnicowana, ale przykładów bezwzględ-
nego traktowania apostatów nie brakuje. Przebywający w pierwszej
połowie XIX wieku w Kairze Edward Lane pozostawił nam wymowny
opis publicznego ukarania kobiety, która stała się chrześcijanką:

I once saw a woman paraded through the streets of Cairo, and after-
wards taken down to the Nile to be drowned, for having apostati-
zed from the faith of Mohammad, and having married a Christian.
Unfortunately, she had tattooed a blue cross on her arm, which led
to her detection by one of her former friends in a bath. She was
mounted upon a high–saddled ass, such as ladies in Egypt usually
ride, and very respectably dressed, attended by soldiers, and sur-
rounded by a rabble, who, instead of commiserating, uttered loud
imprecations against her. The Qadee who passed sentence upon her,

9Deklaracja celów na stronie http://www.secularislam.org/.
10Używam tutaj terminów „apostazja/apostata”, choć trzeba podkreślić, że
odnoszą się one do dwóch podobnych zjawisk, na które w prawniczym języku
islamu istnieją dwa różne określenia: irtidād/ridda (odejście od islamu dla in-
nej religii lub powrót do pierwotnej religii, jaką się wyznawało przed przyjęciem
islamu) oraz ilhād (pojęcie szersze oznaczające porzucenie wiary, odstępstwo, he-
rezję, ateizm). W przeciwieństwie zatem do tego, który zmienia religię na inną,
nazywanego murtadd , mulhid oznacza raczej ateistę, który w ogóle odrzuca re-
ligię, zob. The Encyclopaedia of Islam, New Edition (dalej EI), Brill 1960–2003,
VII:546a oraz VII:635a.
11Koran wspomina wprawdzie o tych, którzy „odwrócili się plecami” (irtaddū
‘alā ’adbārihim) od islamu, ale nie określa kary za taki postępek. Nakazuje je-
dynie dość mgliście walczyć przeciw nim i przewiduje dla nich „bolesną karę na
tym świecie i w życiu ostatecznym” (Koran 2:217; 9:73–74; 47:22–28). Zob. także
S. Zwemer, The Law of Apostasy in Islam, Marshall Brothers Ltd, 1924, s. 33
i nast. oraz EI, hasło murtadd (VII:635a). Por. także A. N. Longva, The apo-
stasy law in the age of universal human rights and citizenship, paper presented
at the fourth Nordic conference on Middle Eastern Studies: The Middle East in
globalizing world, Oslo, 13–16 August 1998.
12Bernard Lewis, Political Language of Islam, The University of Chicago Press
1988, s. 85.
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exhorted her, in vain, to return to her former faith. Her own father
was her accuser! She was taken in a boat into the midst of the
river, stripped nearly naked, strangled, and then thrown into the
stream13.

Eliminowanie odmiennie myślących miało miejsce w islamie od
samego początku jego istnienia, a zagadnienia dotyczące odszczepień-
ców, których traktowano nieodmiennie z największą wrogością, zaj-
mowały w myśli muzułmańskiej zawsze więcej miejsca niż rozważa-
nia nad innowiercami, którzy niejednokrotnie cieszyli się zaskakującą
tolerancją14. Pierwsi radykałowie w ramach islamu pojawili się wraz
z odłamem charydżytów w VII wieku, a ich najbardziej skrajni przed-
stawiciele – azrakici (arab. azāriqa)15 – którzy mordowali wszystkich
inaczej myślących muzułmanów (zwłaszcza tych pokojowo nastawio-
nych) wraz z całymi rodzinami. Do historii islamu i językoznawstwa
przeszedł stosowany przez charydżytów, a zwłaszcza przez azraki-
tów, termin isti‘rād16 na określenie tego „modelowego morderstwa
religijnego”, jak je nazywa Ibn Warraq17. Wraz z ugruntowaniem się
teologii dogmatycznej w początkach VIII wieku18 zyskało ono sankcję
prawną i dalszy przebieg historii islamu można podsumować słowami
tegoż Ibn Warraqa:
13E.W. Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, Dent & Sons
Ltd. 1966, s. 111.
14Na temat historycznych korzeni karania apostatów zob. przede wszystkim
Ahmed Subhy Mansour, Penalty of Apostasy. Historical and Fundamental Study
International Publishing and Distribution Co. 1998. Historyczny przegląd przy-
padków apostazji wraz z uzasadnieniami dla surowego karania odszczepieńców
daje: Abdullah Saeed & Hassan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam,
Ashgate Publishing Ltd. 2004, przede wszystkim pierwsza część autorstwa Ab-
dullaha Saeeda, roz. 1–8. Zobacz także ogólną pracę: Hazrat Mizra Tahir Ahmed,
Murder in the Name of Allah, Lutterworth Press 1989.
15Azrakici, których nazwa wywodzi się od ich przywódcy Nāfi‘ b. al–Azraqa,
uznawali wszystkich muzułmanów nie–charydżytów za mušrikūn („politeistów”),
a nie za kuffār („niewiernych”), jak ibadyci, inny odłam charydżycki – stąd ich
doktryna dopuszczająca isti‘rād (zob. przyp. następny).
16Etymologiczne znaczenie isti‘rād to „prośba do kogoś o ujawnienie jego stanu
posiadania” czyli pytanie o czyjąś opinię/zdanie/wierzenia/przekonania. Isti‘rād
zaczął więc oznaczać „wydanie na przesłuchanie w sprawie swej wiary”, które
w większości przypadków kończyło się śmiercią przesłuchiwanego i w ten sposób
słowo stało się synonimem religijnie motywowanego zabójstwa odmiennie my-
ślących muzułmanów przez innych muzułmanów. Zob. więcej EI, hasło isti‘rād
(IV:269a).
17Ibn Warraq, Why I am not. . . , op. cit., s. 244.
18Zob. przykładowo Józef Bielawski, Islam, religia państwa i prawa, WP 1973,
s. 154 i nast. oraz ogólnie J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurispru-
dence, Oxford University Press 1965.
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Thus we had the spectacle of periodic persecution of various groups
([Khubmesihis], Kharijite, Shiite, Ismailis, etc.) considered either
doctrinally suspect or politically subversive; individuals (philoso-
phers, poets, theologians, scientists, rationalists, dualists, freethin-
kers and mystics) were imprisoned, tortured, crucified, mutilated
and hanged; their writings burned (e.g. the writings of Averroes, Ibn
Hazm, al–Ghazali, al–Haitham, and al–Kindi). Significantly, none of
the heretical works of Ibn Rawandi, Ibn Warraq, 19 Ibn al–Muqaffa
and al–Razi has survived. Other individuals are forced to flee from
one ruler to another more tolerant ruler (e.g. al–Amidi). Some were
exiled or banished (Averroes). Many were forced to disguise their
true views and opinions by difficult or ambiguous language. Those
who managed to get away with blasphemy were those protected by
the powerful and influential20.

Bezwzględne traktowanie apostatów ma także miejsce współcze-
śnie. W styczniu 1985 sudański poeta, uczony i polityk Mahmud Mu-
hammad Taha – po siedemnastu latach uciekania przed wyrokiem
śmierci za apostazję – został w wieku 76 lat powieszony za wygła-
szanie poglądów niezgodnych z oficjalną wykładnią islamu, a jego
książki spalono. Podobny los spotkał w 1998 roku jego pobratymca
Mekki Kuku za to, że odszedł od islamu dla chrześcijaństwa. W tym
samym roku w Iranie wykonano wyrok śmierci na 52–letnim Ruhol-
lahu Rowhanim, który porzucił islam dla bahaizmu21. Inni apostaci
musieli opuścić swój kraj, jak na przykład Egipcjanin o pseudonimie
Mark Gabriel, muzułmanin, który doktoryzował się na Uniwersytecie
al–Azhar z teologii muzułmańskiej, lecz ostatecznie odnalazł sens ży-
cia w chrześcijaństwie – ataki ze strony konserwatywnych środowisk
zmusiły go do emigracji do USA22. Innym przykładem jest dzienni-
karka i pisarka z Bangladeszu Taslima Nasrin, którą oskarżono o ob-
razę islamu, a przywódcy religijny wzywają do palenia jej książek
19Tak w oryginale, chodzi jednak o błąd drukarski, gdyż mowa nie o Ibn War-
raqu, lecz o „arcyheretyku” al–Warraqu, mu’atazylickim myślicielu oskarżonym
o herezje, który zmarł na wygnaniu w 909 roku. To na jego cześć autor książki
„Why I am not a Muslim” przyjął swój pseudonim Ibn Warraq, co można tłu-
maczyć jako „Syn Warraqa” (nazwa pozostaje jednak dwuznaczna, gdyż warrāq
w arabskim to rzeczownik określający wytwórcę papieru, ale także kopistę).
20Ibn Warraq, Why I am not. . . , op. cit., s. 281.
21Rzecz w Iranie nie nowa i to pomimo faktu, że bahaizm dopuszcza tzw. ta-
qiyyę, czyli możliwość ukrywania swej prawdziwej wiary lub wyparcia się jej w sy-
tuacji zagrożenia.
22Gabriel jest autorem kilku kontrowersyjnych, wartych odnotowania książek:
Islam and Terrorism: What the Quran Really Teaches About Christianity, Vio-
lence and the Goals of the Islamic Jihad, Charisma House 2002; Islam and the
Jews: The Unfinished Battle, Charisma House 2003; Jesus and Muhammad: Pro-
found Differences and Surprising Similarities, Charisma House 2004.
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i powieszenia autorki. Głośnym echem odbiła się w pierwszych mie-
siącach 2006 roku sprawa niejakiego Abdul Rahmana – Afgańczyka,
który przeszedł na chrześcijaństwo 15 lat temu, lecz dopiero teraz,
na skutek doniesienia własnej rodziny do władz w Kabulu, został po-
stawiony przed sądem. Zgodnie z uchwaloną w 2004 roku afgańską
konstytucją apostazja to atak na islam i grozi za nią kara śmierci.
Sędzia prowadzący sprawę tak skomentował ten przypadek:

Prokurator generalny podkreśla, że powinien zostać powieszony.
Przejście z islamu na chrześcijaństwo to przestępstwo. To także ob-
raza dla jego własnej rodziny. W naszym kraju mamy doskonałą
konstytucję. Tu mamy prawo muzułmańskie i przejście na chrześci-
jaństwo jest niezgodne z tym prawem i musi być ukarane23 .

Oskarżyciel w procesie dodawał:

Abdul Rahmanowi zostałoby wybaczone, gdyby powtórnie prze-
szedł na islam, ale on uparł się, że jest chrześcijaninem i nim po-
zostanie. My jesteśmy muzułmanami i przejście na chrześcijaństwo
stoi w sprzeczności do naszych praw. On musi dostać karę śmierci24.

Ponieważ jednak naciski zachodniej opinii społecznej nie dały się
tym razem zignorować, afgańscy sędziowie usilnie poszukiwali rozwią-
zania, które pozwoliłoby uwolnić oskarżonego od zarzutów, nie zmu-
szając jednocześnie do rezygnacji z głęboko tkwiącego przekonania
o konieczności kary za zbrodnię obrazy islamu. Szczególnie charakte-
rystyczna dla specyficznej logiki, jaką generalnie kierują się w takich
sprawach muzułmanie, jest inna wypowiedź wspomnianego sędziego
ujawniająca w powiązaniu z tym, co zostało zacytowane powyżej,
skrywaną ambiwalencję uczuciową typową dla paranoicznego stylu
myślenia25 (o którym będzie jeszcze mowa):

Ponieważ islam jest religią miłosierdzia, dobroci i tolerancji, bę-
dziemy się starać znaleźć jakieś dobre wyjście z tej sytuacji. Bę-
dziemy próbować przekonać tego człowieka, żeby powrócił do is-
lamu26.

Ponieważ jednak uparty Afgańczyk trwał w swojej nowej wierze,
miłosierdzie i dobroć sądzących – wymuszone przez państwa zachod-
nie oraz ONZ – polegały w tym przypadku na uznaniu go za chorego
23Anger over Christian convert in Kabul who faces death:
http://www.AfghanNews.net/, 21 marca 2006.
24Ibid.
25Antoni Kępiński, Psychopatie, Sagittarius 1992, s. 144.
26Afghanistan seeks solution on convert amid Western uproar :
http://www.AfghanNews.net/, 23 marca 2006.
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psychicznie i niepoczytalnego, co było jedyną możliwością, aby daro-
wać mu życie zachowując jednocześnie pozory praworządności. Abdul
Rahman został więc wypuszczony na wolność, ale świadomość, że od
tego momentu każdy muzułmanin może mu sam wymierzyć sprawie-
dliwość, której cudem niemal uniknął, jest niewątpliwie sama w sobie
surową karą. Zgodnie z prawem muzułmańskim zabicie apostaty nie
jest morderstwem27, więc chętnych z pewnością nie braknie, tym bar-
dziej, że już następnego dnia po decyzji sądu przeciwko zwolnieniu
w jednym tylko mieście Mazar–e–Sharif protestowało ponad tysiąc
wiernych muzułmanów domagając się jego śmierci28.
Nawet więc jeśli kara śmierci nie jest wykonywana, porzucający

islam musi liczyć się – poza ciągłym poczuciem zagrożenia swojego
życia – z dolegliwymi sankcjami prawno–społecznymi: z odrzuceniem
przez rodzinę i otoczenie, z wymuszonym rozwodem ze współmałżon-
kiem29, utratą majątku, a niejednokrotnie także utratą pracy oraz
pozbawieniem lub zawieszeniem wszelkich przywilejów prawnych30.
Muzułmanin porzucający swą wiarę zawsze był, jak to obrazowo od-
kreśla Bernard Lewis, „ jak martwa kończyna, którą należało amputo-
wać”31 i taki też był sens symbolicznej śmierci na skutek społecznego
odrzucenia. Żeby zostać uznanym za apostatę, nie trzeba wcale jed-
noznacznych deklaracji, czasem wystarczy tylko krytycznie wyrażać
się o związkach religii i polityki, lub po prostu publicznie dawać wy-
raz swoim postępowym poglądom. Nie ma przy tym znaczenia, że
sam zainteresowany nadal uważa się za osobę wierzącą. W lecie 1992
roku islamiści zabili dziennikarza i pisarza Faraga Fodę, który nazbyt
krytycznie wyrażał się o wpływie religii na życie społeczne i poli-
tyczne, a w dwa lata później prosty mechanik, który nigdy nawet nie
przeczytał ani jednej książki Nagiba Mahfuza, próbował zabić egip-
27Zob. cytat do przypisu 58 na s. 116.
28Afghans protest against convert : http://www.AfghanNews.net/, 27 marca
2006.
29Zgodnie z logiką, która zakazuje muzułmance być żoną „niewiernego” (Jo-
seph Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford, 1964, s. 165.). Muzuł-
manin może wprawdzie mieć żonę nie–muzułmankę, ale w praktyce konwersja
kobiet, zależnych całkowicie od rodziny lub męża, jest niemal niemożliwa. Pra-
wodawstwo reguluje taką ewentualność – kobieta, która odchodzi od islamu, musi
zostać uwięziona i bita co trzy dni, aż powróci na łono islamu (ibid. str. 187;
zob. także Zwemer, The law of. . . , op. cit., s. 50–51). Sytuacja taka, jak opisana
powyżej przez Lane’a, jest raczej wynikiem wyjątkowego i rzadko spotykanego
uporu konwertytki.
30Ibid., s. 13 i nast., 43–50. Zob. także J. Schacht, An Introduction. . . , op. cit.,
s. 119, 138.
31Bernard Lewis, Muzułmański Bliski Wschód, Marabut 2003, s. 216.
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skiego noblistę za to, że swobodnie posługiwał się symboliką religijną
i krytykował wszechobecną w Egipcie hipokryzję i bigoterię. Oficjalny
charakter miała kara wymierzona egipskiemu językoznawcy i profe-
sorowi retoryki, Abu Zaydowi, który za próby naukowej interpretacji
Koranu został oficjalnie uznany winnym apostazji (ilhād). Jego mał-
żeństwo zostało w 1995 roku sądownie unieważnione, a on sam wraz
z rodziną musiał opuścić Egipt32.
Nieco więcej szczęścia mają ci krytycy islamu, którzy nie podle-

gają prawodawstwu muzułmańskiemu, np. wspomniana wcześniej Ir-
shad Manji, obywatelka Kanady. Jako lesbijka i aktywna feministka
ściągnęła na siebie oskarżenia o apostazję za krytykę męskiej domina-
cji i nawoływanie do reformy islamu. Żeby uchronić się przed zemstą
radykalnych islamistów, mieszka dziś w pilnie strzeżonym domu i po-
rusza się z ochroną. Podobny los spotkał zmuszoną do ukrywania się
przed współwyznawcami33 holenderską deputowaną Ayaan Hirsi Ali,
Somalijkę z pochodzenia, która walczy o poprawę sytuacji muzuł-
mańskich kobiet, wolność wypowiedzi i prawo do krytyki islamu. Za
swoją współpracę z zamordowanym reżyserem van Goghiem34 przy
filmie „Podporządkowanie”, krytykę nietolerancji oraz, jak sama to
określa, „średniowiecznej dzikości islamu” stała się bohaterką rapo-
wej piosenki wzywającej do jej zamordowania. Przykłady takich ko-

32Jak zauważa Fawzi M. Najjar (Islamic Fundamentalism and the Intellectu-
als: The Case of NaÒr Íāmid Abū Zayd, British Journal of Middle Eastern Stu-
dies, 27(2)/2000, s. 178), przypadek Abu Zayda wyznacza wyjątkowy moment
w walce fundamentalistów i liberalnie nastawionych intelektualistów we współ-
czesnym Egipcie, gdyż nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby sąd faktycznie unie-
ważnił legalne małżeństwo muzułmańskie na podstawie oskarżenia o apostazję
(por. Maurits S. Berger, Apostasy and Public Policy in Contemporary Egypt:
An Evaluation of Recent Cases from Egypt’s Highest Courts, „Human Rights
Quarterly” 25(3)/2003, s. 720–740). Losy Abu Zayda wzbudziły szerokie zainte-
resowanie w kręgu zachodnich orientalistów, czego efektem jest wydana w Niem-
czech biografia egipskiego intelektualisty powstała z rozmów przeprowadzonych
z nim przez dwoje zachodnich uczonych, Chérifę Magdi i Navida Kermaniego:
Nasr Hamid, Abu Zayd, Ein Leben mit dem Islam. Erzäählt von Navid Kermani,
Herder 1999. Zob. także: Jörn Thielmann „Nasr Hāmid Abū Zaid und die wiede-
rerfundene hisba. Schar̄ı’a und Qānūn im heutigen Ägypten. Ergon”, Würzburg
2003.
33Ayaan Hirsi Ali została wychowana jako muzułmanka, ale jak sama przy-
znaje, obecnie jest agnostyczką.
34Theo Van Gogh został zamordowany, co bardzo symptomatyczne, przez uro-
dzonego w Holandii i całkowicie zasymilowanego młodego Marokańczyka, który
czuł się, podobnie jak niedoszły zabójca Nagiba Mahfuza, wyrazicielem woli spo-
łeczności muzułmańskiej. Van Gogh nie był jednak muzułmaninem, a więc jego
śmierć ma nieco inny charakter niż pozostałe omawiane tu przypadki.
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biet jak Ayaan Hirsi Ali, Irshad Manji czy Taslima Nasrin pokazują
dobitnie, że do tego, aby stać się apostatą, a zatem odszczepieńcem
w sensie religijnym, nie trzeba krytykować religii, wystarcza jedynie
krytyka tradycyjnego patriarchalizmu i związanych z nim rytuałów,
które tworzą jednakowoż behawioralną podstawę islamu.
Nie należy wszakże z tych wszystkich faktów wyciągać wniosku,

że oskarżenie o apostazję może dotykać tylko jednostek. Konflikt al-
gierski w początkach lat 90–tych przyniósł ok. 100 tys. muzułmań-
skich ofiar tylko dlatego, że fundamentalistycznie nastawieni bojow-
nicy uznali rząd w Algierze za „pogański” (ǧāhil̄ı – wyraźne nawiąza-
nie do Sayyida Qutba), a tym samym za pogańskich wszystkich tych,
którzy mu służyli lub go popierali. A skoro wszyscy wspierający re-
żim urodzili się jako muzułmanie, to wszyscy oni popełnili grzech
apostazji. Algierscy fundamentaliści zastosowali tym samym – jak to
określa Johannes Jansen35 – „niuans”, który kosztował życie dzie-
siątki tysięcy ludzi – zastosowali bowiem w praktyce ideologię takf̄ır
al–ǧumhūr, czyli napiętnowanie mas jako apostatów36.

35Johannes J. G. Jansen, Podwójna natura fundamentalizmu islamskiego, Li-
bron 2005, s. 88.
36Nie można jednak powiedzieć, że byli w tym przypadku nowatorami. Judaizm
przewidywał bardzo podobne kary dla odszczepieńców, lecz w przeciwieństwie do
islamu takie zapisy, jak następujący z Księgi Powtórzonego Prawa [13:7–13] mają
dzisiaj już tylko wartość historyczną: „Jeśliby rodzony twój brat albo twój syn,
albo twoja córka, albo twoja żona, albo twój przyjaciel, którego miłujesz jak sie-
bie samego, namawiał cię potajemnie, mówiąc: Chodźmy i służmy innym bogom,
których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, któremuś spośród bogów ludów będą-
cych wokół was, zarówno tych bliskich jak i tych odległych od ciebie, od krańca
ziemi do krańca ziemi, nie zgodzisz się ani go nie usłuchasz, a twoje oko nie zli-
tuje się nad nim i nie pożałujesz go ani go nie ukryjesz, ale nieodwołalnie zabijesz
go. Ty pierwszy podniesiesz przeciw niemu swoją rękę, aby go zabić, a potem
cały lud, i ukamienujesz go, zadając mu śmierć za to, że usiłował odwieść cię od
Pana, Boga twego, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A cały
Izrael usłyszy i zlęknie się, aby już nie popełnić u siebie tak złego czynu jak ten.
A jeślibyś usłyszał, że w jednym z twoich miast, które Pan, Bóg twój, daje ci na
mieszkanie, mówi się: Wyszli mężowie niegodziwi spośród ciebie i zwodzili miesz-
kańców swego miasta, powiadając: Chodźmy i służmy innym bogom, których nie
znacie, to gdy wyśledzisz, zbadasz i dowiesz się dokładnie, a okaże się prawdą
i rzeczą pewną, że taką obrzydliwość uczyniono pośród ciebie, to przeprowadzisz
dochodzenie, zbadasz całą sprawę, wypytasz starannie o wszystko. Jeżeli te po-
głoski okażą się prawdziwe, jeżeli stwierdzisz, iż rzeczywiście doszło wśród was
do takiego przestępstwa, to bez litości zabijesz mieszkańców tego miasta ostrzem
miecza, obłożysz je klątwą i wszystko, co w nim jest, także jego bydło, zabijesz
ostrzem miecza, a cały jego łup zgromadzisz na środku placu i doszczętnie spa-
lisz całe miasto wraz z całym jego łupem, jako ofiarę całopalną dla Pana, Boga
twego, i pozostanie na wieki ruiną, nie będzie już odbudowane” (cyt. wg Biblii
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Nowi apostaci nie tylko zasłużyli na śmierć za odszczepieństwo,
ale musieli też pogodzić się z tym, że ich małżeństwa według zasad
prawa islamskiego zostały uznane za nieważne, ponieważ islam nie
pozwala na to, by niemuzułmanin ożenił się z muzułmanką. Nowe
eks–żony dostały ostrzeżenie, że jeśli zostaną we wspólnym mieszka-
niu choć przez jedną noc, będą winne zbrodni zina, czyli cudzołóstwa,
jak stanowiła fundamentalistyczna interpretacja prawa islamskiego.
W islamie kobiecie, która była już wcześniej zamężna, za cudzołóstwo
grozi kara śmierci. By trzymać się tego, co fundamentaliści uważali za
islamską moralność, aktywiści nieoficjalnie wykonywali takie wyroki,
nieuzbrojone kobiety stanowiły bowiem łatwiejszy cel niż uzbrojeni
żołnierze czy policjanci37.
Kilkanaście lat wcześniej podobną taktykę zastosowała egipska

organizacja o nazwie Ǧamā‘at al–Muslimı̄n, czyli „Organizacja Mu-
zułmanów”. Nie zapisała się w historii tak krwawo jak algierska Is-
lamska Grupa Zbrojna, ale równie gorliwie piętnowała liberalnie na-
stawionych współwyznawców jako „niewiernych” (kāfirūn) oraz na-
kazywała wszystkim innym porzucenie zdemoralizowanego nowocze-
snością trybu życia. Ucieczkę od zepsutego świata i powrót do zasad
„prawdziwego islamu” określała znamiennym słowem hiǧra – z tego
powodu egipskie służby specjalne nadały organizacji nazwę Takf̄ır
wa–l–Hiǧra38 i pod taką nazwą przeszła do historii39.

Warszawskiej).
37J. G. Jansen Podwójna natura. . . , op. cit., s. 89. Obecny rząd algierski wpraw-
dzie nie popiera tamtych praktyk, ale uchwala za to prawo, które delegalizuje
wszelkie próby nawoływania do przyjmowania religii innej niż islam. Przyjęto bo-
wiem ustawę, która przewiduje karę więzienia od dwóch do pięciu lat i grzywnę
od 5 do 10 tysięcy euro dla każdego, kto „wzywa, nakłania lub zmusza muzułma-
nina do zmiany religii”. Ta sama kara jest przewidziana dla tych, którzy dopusz-
czają do publicznego obrotu materiały mające na celu zerwanie więzi z islamem.
Ustawa zakazuje także praktykowania religii innej niż islam poza miejscami do
tego celu wyznaczonymi, a które mogą działać tylko na podstawie wcześniej-
szej zgody i licencji (za: Algeria bans Muslims from learning about Christianity,
http://www.arabicnews.com/, 21 marca 2006).
38Muhammad Mūrū, Ǧamā‘āt al–‘unf 1958–1998, Al–Qāhira: Dār an–Nasr li–
t–Tibā‘a al–Islāmı̄ya 1998, s. 69.
39Nazwę ciężko przełożyć w dwóch słowach. Gilles Kepel Le Prophète et le
Pharaon. Aux sources des mouvements islamistes, Seuil 1993, (s. 73 i nast.) tłu-
maczy ją wprawdzie jako „Excommunication et Hégire“, ale nie chodzi o eksko-
munikę w sensie chrześcijańskim, ile raczej o oskarżenie o apostazję, a dokładniej
mówiąc o stosowaną czasem przez teologów muzułmańskich praktykę oskarżania
oponentów o „niewiarę” (kufr). Jest przy tym znamienne, że członkowie organi-
zacji sami znacznie bardziej oddalili się od islamu niż ci, których o to oskarżali
(por. J. G. Jansen, Podwójna natura. . . , op. cit., s. 116 i nast.).
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Przykład Algierii i Egiptu uczy, że oskarżenie o apostazję łatwo
może się stać się narzędziem walki politycznej, niemniej jednak zasady
leżące u podłoża tego oskarżenia mają wymiar kulturowo–religijny.
W świetle tego wszystkiego pojawia się więc istotne pytanie: dlaczego
islam tak bardzo potępia apostazję? Dlaczego ustanawia niemal ma-
fijny system przynależności grupowej, wiążąc swoich członków wymo-
giem lojalności zagrożonym sankcją śmierci? Czy tylko dlatego, żeby
odstraszyć surowością kary innych potencjalnych zdrajców, jak to su-
geruje opinia prawna (fatwā) wydana przez działającą w Internecie
al–Lajnah al–Daa’imah i opublikowana na stronie Islam Questions &
Answers :

Muzułmanie słabej wiary oraz ci, którzy są przeciwko islamowi,
mogą myśleć, że apostata porzucił islam tylko dlatego, że poznał
jego prawdziwą naturę, bo gdyby islam był religią prawdziwą, to
przecież nigdy od niego nie odszedł. Przejmują więc tym samym
od niego jego wątpliwości, kłamstwa i zmyślenia, których celem jest
zgaszenie światła islamu i odwiedzenie wierzących od niego. Egze-
kucja apostaty jest w tej sytuacji konieczna, gdyż chroni prawdziwą
wiarę przed zniesławieniem jej przez kłamców, służy obronie wiary
muzułmanów. Usuwa także przeszkody z drogi tych, którzy dopiero
wchodzą na ścieżkę wiary. (...) Jeśli kara śmierci może odstraszać
w systemach prawa stworzonego przez człowieka, to tym bardziej
spełnia swą funkcję do obrony prawdziwej religii Boga, do której
fałsz nie ma żadnego dostępu, a która jest samym dobrem, szczę-
ściem i spokojem w życiu tym oraz w życiu po śmierci. Należy więc
karać tych, którzy dopuszczają się aktów agresji przeciwko islamowi,
którzy próbują zgasić jego światło lub zniesławić go, i którzy wy-
myślają kłamstwa na jego temat, by usprawiedliwić swoją apostazję
i dewiację40.

Czy zatem apostazja jest tak groźna, bo oznacza zdradę własnej
społeczności i rodziny (przypomnijmy, że więzi religijne są w islamie
silniejsze niż rodzinne)? Czy też może dlatego, że oferując jedyną
i niepodważalną prawdę czyni swych członków – którym od dziecka
wmawia się, że ich religia jest „religią miłosierdzia, dobroci i tole-
rancji” oraz „samym dobrem, szczęściem i spokojem w życiu tym
oraz w życiu po śmierci” – całkowicie bezradnymi na zetknięcie się
z odmiennością? Holenderski arabista i badacz islamu, wspomniany
wyżej Johannes J.G. Jansen, słusznie wskazywał na fakt, że karanie
śmiercią apostatów ma dziś charakter anachroniczny. W początkach
kształtowania się islamu odejście od wiary stanowiło bezpośrednie

40Fataawa al–Lajnah al–Daa’imah, numer 21/234–241. Cytowane za
http://www.islam-qa.com/.
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zagrożenie dla bezpieczeństwa całej społeczności, dlatego zrównanie
apostazji z dezercją i karanie obu śmiercią miało swoje istotne uza-
sadnienie. Jednak współcześnie wartość praktyczna kary śmierci za
porzucenie wiary w zasadzie niemal zanikła41. Muszą więc istnieć ja-
kieś inne, pozaracjonalne powody, dla których tak surowe traktowanie
współwyznawców utrzymuje się w całym niemal świecie muzułmań-
skim.
Claude Lévi–Strauss, który zostawił nam jeden z najtrafniejszych

charakterologicznych opisów wyznawców islamu, podważał szeroko
rozpowszechniony mit muzułmańskiej tolerancji42. Zauważał, że w is-
lamie tolerowane jest tylko to, co znane, i co nie stanowi zagrożenia
dla ustalonej raz na zawsze wizji świata i jedynie obowiązującej wy-
kładni prawdy, a sama tolerancja ma, przynajmniej współcześnie,
charakter ostentacyjny i selektywny:

muzułmanie nie uświadamiają sobie swojej nietolerancji, gdyż ci,
którzy są za nią odpowiedzialni, jeżeli nie zawsze usiłują w spo-
sób brutalny doprowadzić innych do uznania swej prawdy, są (i to
jest jeszcze groźniejsze) niezdolni do znoszenia istnienia innych jako
innych. Jednym sposobem uchronienia się przed zwątpieniem i upo-
korzeniem jest dla nich „sprowadzenie do nicości” niewiernego, jako
dającego świadectwo odmiennej wierze i odmiennemu rodzajowi ży-
cia43.

Niewierni oraz apostaci, czyli mówiąc językiem antropologii „Inni”,
nie mają z tej perspektywy racji bytu – ich istnienie może być tylko

41J. Jansen, Podwójna natura. . . , op. cit., s. 44. Są jednak tacy autorzy, któ-
rzy usprawiedliwiają karanie apostatów i widzą w tym całkowicie nowoczesny
i normalny sposób poszukiwania równowagi między dobrem ogółu a wolnością
jednostki, który ich zdaniem nie różni się niczym od radzenia sobie z problemami
zachodnich społeczeństw, zob. przykładowo: Anh Nga Longva The Apostasy Law
in Kuwait and the Liberal Predicament, 14(3)/2002, s. 257.
42Szczególnie bezwzględnie rozprawia się z tym mitem nowo wydany zbiór po-
nad pięćdziesięciu artykułów na temat historycznych i prawnych problemów to-
lerancji w islamie pod red. R. Spencera, The Myth of Islamic Tolerance: How
Islamic Law Treats Non–Muslims, Prometheus Books 2005. Chociaż część esejów
należy traktować z dużą ostrożnością (m.in. z uwagi na przesadne generalizacje),
to jednak całość stanowi istotny wkład w nasze rozumienie relacji muzułmanów
z nie–muzułmanami. Zob. także zbiór artykułów Muslims and Others in Early
Islam (ed. R. Hoyland), Trowbridge 2004, oraz uwagi na temat tłumaczenia ter-
minu ahl aÆ–Æimma A. Zaborskiego, Ekwiwalencja a przekład etymologizujący
i dosłowny niektórych terminów arabistycznych i islamistycznych, „Zeszyty Na-
ukowe KUL” 47/2004:4, s. 24–28.
43Claude Lévi–Strauss, Smutek tropików, Opus 1992, s. 402.
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wyparte ze świadomości lub „sprowadzone do nicości”44, co może
oznaczać także fizyczną eksterminację. Odmienność zachowania, ubio-
ru, przekonań – wszystko to podważa sens wiary i stanowi zagrożenie
dla poczucia własnej tożsamości. Konstatacja ta dotyczy zwłaszcza
kultur charakteryzujących się wysokim poziomem unikania niepew-
ności, który pozytywnie koreluje z tradycjonalizmem w podejściu do
ról społecznych, lękiem przed sytuacjami dwuznacznymi, wiarą w cią-
głe zewnętrzne zagrożenie, rytualizacją zachowań społecznych, mono-
polizacją prawdy45, a także z myśleniem magicznym mającym ten-
dencję do przechodzenia w stany paranoidalne46, które objawiają się
przede wszystkim myśleniem w kategoriach spiskowych. A jak pod-
kreśla znawca przedmiotu, Daniel Pipes, myślenie spiskowe w świe-
cie arabsko–muzułmańskim to nie problem jednostkowy, lecz zjawi-
sko na skalę masową. To kwestia kolektywnych lęków, które znaj-
dują swoje odbicie w większości programów telewizyjnych i radio-
wych, w książkach, czasopismach i w prasie codziennej47. I nie jest

44Przygotowany na zlecenie ONZ raport z roku 2003 na temat stanu rozwoju
cywilizacyjnego świata arabskiego, potwierdza, że nie tylko w obrębie religii, ale
także na polu nauki temat „Innego” nie istnieje: „Few Arab PhD theses earned
outside the region deal with the society in which the researcher temporarily resi-
des. On the other hand, students and researchers who come to the Arab world,
often do so to become more closely acquainted with the Arab world and to study
it. As a result, there is no accumulation of an Arab stock of scientific knowledge
about ’the Other’. While Arab scholarship is becoming more inward looking, this
tendency is not related to the will of scholars as individuals, but rather to a whole
tradition and set of political choices” – Arab Human Development Report 2003
(dalej AHDR) UN Development Programme 2003, s. 75.
45G. Hofstede, Cultures and Organizations, Harpers 1991, s. 125–135. Jest przy
tym symptomatyczne, że rodzaj uprawianej nauki na danym obszarze kulturowym
jest funkcją modelowanego kulturowo poziomu unikania niepewności (strong un-
certainty avoidance) – tam, gdzie ten poziom jest wysoki, rozwijają się przede
wszystkim systemy spekulatywne i filozofia, tam, gdzie jest niski, rozwijają się
nauki empiryczne (ibid., s. 133). Zgodnie z tą zależnością w krajach, w których
jedynie słusznych odpowiedzi udziela religia, jak to ma miejsce na obszarze arab-
skojęzycznym, wszelkie innowacje w zakresie wiedzy (knowledge production) znaj-
dują się w stagnacji, a badania naukowe w zakresie technologii informatycznych,
fizyki czy biologii molekularnej niemal w ogóle nie istnieją (AHDR 2003, s. 69
i nast.). Trzeba jednak podkreślić, że oprócz religii przyczyniają się do tego także
autorytarne systemy polityczne w krajach arabskich, które skutecznie blokują
możliwość niezależnej twórczości naukowej.
46R. Robins & J. Post, Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawiści,
Książka i Wiedza 1999, s. 26 i nast.
47The Hidden Hand. Middle East Fears of Conspiracy, St. Martin’s Griffin
1998, s. 2. „Reasumując, myślenie w kategoriach spisku jest jedną z najbardziej
charakterystycznych cech polityki [na Bliskim Wschodzie]” (ibid.).
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przypadkiem, że akurat na obszarze Bliskiego Wschodu, a więc tam,
gdzie dominuje islam, ten paranoiczny styl myślenia jest szczegól-
nie rozpowszechniony48. Składa się na niego przede wszystkim wiara
w istnienie perfidnego wroga i wielkiego, wszechobejmującego spisku,
który ma zniszczyć unikalny styl życia tych, którzy odrzucają ze-
psucie moralne Zachodu oraz ich prawo do decydowania o własnych
losach49. Nie może zatem dziwić, że w jednostkach wychowanych
w atmosferze wszechobecnego spisku wytwarza się – jak to określa
psychiatra Antoni Kępiński – „pogotowie urojeniowe”, czyli stała go-
towość do reagowania nastawieniem urojeniowym na sytuacje emo-
cjonalnie trudne50. To właśnie ta stała postawa obronno–zaczepna
wobec świata społecznego tworzy fasadę urojeniową, pod którą kryje
się lęk idący w parze z agresją. A ponieważ paranoik czuje się stale
zagrożony, więc jedyną obroną przed poczuciem poznawczej i emo-
cjonalnej niepewności jest „droga prawdy”51. Stąd zapał, z jakim
jednostki przesiąknięte atmosferą zagrożenia i bezsilności poświęcają
się Wielkiej i Jedynie Słusznej Idei, dla której gotowi są znosić naj-
większe poniżenia, a która dostarcza jednocześnie systemu wartości
usprawiedliwiającego agresję w stosunku do tych, którzy tych warto-
ści nie zaakceptowali. System taki musi być nienaruszalny, stabilny
i niezmienny, bowiem tylko twarde trzymanie się celu i zasad chroni
przed psychiczną dezintegracją. To właśnie ten lęk przed dezintegra-
cją wymusza zwarcie szeregów, czyli, jak to określa Kępiński, „hi-
perintegrację”, a więc bezwzględne oddanie się we władanie jednej
niepodważalnej ideologii i podporządkowanie jej całego życia52. Na
poziomie społecznym hiperintegracja wiąże się z daleko posuniętą ka-
zuistyką w zakresie rozwiązań prawnych, represjami wobec mniejszo-
ści, penalizacją zachowań dewiacyjnych, ostrym przeciwstawieniem
wiedzy elit ignorancji mas i autorytaryzmem społecznym. I nie przy-
padkiem charakterystyka ta odpowiada rysom psychologicznym, jakie
dają się wyróżnić w przypadku osobowości autorytarnej53: uległości

48Robins & Post, Paranoja. . . , op. cit., s. 75–80, 194–200.
49Bassam Tibi, Die Verschwörung. Das Trauma arabischer Politik, Hamburg
1993. Por. także I. Nasalski, Muhammad, Mekka i Coca–Cola. Refleksje na temat
arabskiej recepcji otaczającego świata, Spotkania Arabistyczne IV, materiały kon-
ferencji naukowej, Kraków, 8 listopada 2000, Wydawnictwo Fundacji im. Czap-
kiewicza, s. 91–115.
50A. Kępiński, Psychopatie, op. cit., s. 147–148.
51Ibid., s. 146. Zobacz także uwagi na temat prawdy w przyp. 70.
52Ibid. s. 132–138.
53Raport ONZ stwierdza, że wychowywanie dzieci w krajach arabskich cechuje
się wysokim poziomem autorytaryzmu połączonego z nadopiekuńczością (AHDR
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wobec autorytetów, sztywności rozumowania, wartościowaniu w kate-
goriach „wszystko albo nic”, silnym uprzedzeniom do wszystkiego, co
odmienne, konserwatyzmowi przekonań religijnych54. Występowanie
„syndromu autorytarnego”, który jest wskazówką na obecność cech
osobowości autorytarnej, zauważono zwłaszcza u członków tych grup,
które cechują się wysokim stopniem „narcyzmu grupowego”55, ten
zaś przekłada się bezpośrednio na tendencje do preferowania w sytu-
acjach konfliktowych rozwiązań skrajnych i siłowych. W przypadku
muzułmanów ten grupowy narcyzmma sankcję religijną. Koran (a za-
tem sam Bóg, gdyż to on przemawia w Koranie), nie tylko zapewnia
muzułmanów o tym, że są oni „najlepszą wspólnotą [umma], jaka zo-
stała stworzona dla ludzi”56, ale nadaje im status prawodawców, któ-
rzy „nakazują to, co jest uznane, a zakazują tego, co jest naganne”57.
Z punktu widzenia psychologii społecznej „narcystyczne roszczenie
praw” musi prowadzić nieuchronnie do pojawienia się (narcystycz-
nego) gniewu, gdyż wraz z nim zawsze pojawia się rozczarowanie z po-
wodu niezaspokojonych (narcystycznych) potrzeb. Narcyzm grupowy
zaś to jedno z najpoważniejszych źródeł agresji58. Tym intensywniej
się ujawniające, im silniej dochodzi do sprzężenia „lęku powodującego
zaostrzenie egocentrycznej struktury świata” z paranoicznym stylem
myślenia wywołującym u paranoika poczucie bycia „centralną figurą
świata”59.
Fanatyzm i ataki, bądź to na członków własnej grupy, bądź to na

„Innych”, są zatem reakcją na obecność przeciwstawnych, nie dają-
cych się pogodzić uczuć: z jednej strony wyidealizowanego obrazu sa-
mego siebie, z drugiej odczucia własnej bezsilności, a niejednokrotnie
także i nieudolności60. Stan taki można nazwać bez większej przesady
kulturową schizofrenią. To bowiem grupowy narcyzm skontrastowany
z bolesną rzeczywistością, którą Balsam Tibi opisuje jako „kulturę
defensywną”61, jest głównym mechanizmem paranoicznej ideacji pro-

2003, s. 51), a zatem potwierdza, że to proces socjalizacji jest źródłem kształto-
wania się osobowości autorytarnej w kulturze arabskiej.
54T. Nelson, Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
2003, s. 125–153.
55G. Hole, Fanatismus. Der Drang zum Extrem und seine psychologischen Wu-
rzeln, Herder 1995, s. 55–57.
56Koran (III:110).
57Ibid.
58E. Fromm, Anatomia ludzkiej destruktywności, Rebis 1999, s. 225.
59A. Kępiński, Psychopatie, op. cit., s. 130.
60Robins & Post, Paranoja. . . , op. cit., s. 26–29.
61Bassam Tibi, Krise des modernen Islam, C. H. Beck. 1981.
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wadzącej do zawłaszczania obrazu świata i przymusu kontrolowania
otoczenia.
W kulturach, które rozwijają u swoich przedstawicieli takie ce-

chy jak osobowość autorytarna czy paranoiczny styl myślenia (a tam,
gdzie islam jest religią panującą, tak właśnie jest), o rzeczywistej to-
lerancji nie może być mowy. Można mówić tylko o – jak to określa
Lévi–Strauss – „dwuznaczności afiszowanej tolerancji wbrew prozeli-
tyzmowi, którego przymuszający charakter jest oczywisty”62. Możli-
wość wypracowania kompromisów i tolerowania odmienności, zwłasz-
cza w przypadku tych, którzy wcześniej byli tacy sami, jest ograni-
czona, gdyż zagraża spójności grupy i jej narcyzmowi właśnie. W świe-
tle takiego rozumienia dynamiki grupowej porzucenie islamu to czyn
najbardziej dotkliwy dla członków grupy, gdyż powoduje zranienie
irracjonalnej miłości własnej. Stosunek do apostazji to doskonały
przykład wspomnianej wcześniej ambiwalencji uczuciowej i dobrze
ilustruje immanentną sprzeczność w odniesieniu do członków własnej
wspólnoty. Z jednej strony w warstwie deklaratywnej islam zapewnia
pełną wolność wyznania (przede wszystkim w oparciu o werset 2:256
„Nie ma przymusu w religii”), z drugiej strony zarówno prawodaw-
stwo, jak i praktyka odmawiają tej wolności swoim wyznawcom. Dwa
cytaty ze współczesnego opracowania dotyczącego problemów prawa
karnego w prawodawstwie muzułmańskim powinny zobrazować ten
dziwny paradoks:

According to Shariah every individual is at liberty to hold any belief
or religious opinion he chooses and nobody is allowed to compel him
to renounce his belief, religious opinion, accept some other belief or
prohibit him to express his religious opinion63.

Ale jednocześnie w tym samym opracowaniu twierdzi się:

According to the Shariah an apostate is open to homicide. Hence
if someone kills him of his own accord he will not be accountable
as a willful murderer whether he kills him before or after allowing
him the option to repent. For every excess in the state of apostasy
is warrantable64.

Kluczem do zrozumienia tej podwójnej logiki, lub też raczej jej
braku, jest wspomniany przez cytowanego powyżej Lévi–Straussa
62C. Lévi–Strauss, Smutek. . . , op. cit., s. 400.
63Abdul Qadir ‘Oudah Shaheed, Criminal Law in Islam, New Delhi 1999, t. I,
s. 31. Cytuję za: http://www.muhammadanism.org/. Uwaga: na stronie interne-
towej podane jest błędnie nazwisko autora.
64Ibid., t. IV, s. 19–20.
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„przymus”. Już sama nazwa islām, która oznacza „poddanie się”
(w domyśle prawu bożemu), wskazuje na całkowicie niesymetryczną
relację zależności, jaką tworzy. Podporządkowanie się ma charakter
bezwzględny i to w wymiarze przede wszystkim społecznym – podpo-
rządkowanie się prawu boskiemu oznacza w praktyce podporządko-
wanie się nakazom kolektywu, a próby kontestacji pociągają za sobą
surowe kary. Regulacje prawne islamu zakładają bowiem kontrolę nad
wszystkimi poczynaniami jednostki – począwszy od nakazów regulu-
jących odpowiednie używanie rąk w toalecie, poprzez kontrolę nad
organizacją dnia, sposób ubierania się i zachowania, aż po praktykę
polityczną. Odzwierciedleniem tej kontroli na poziomie kognitywnym
i behawioralnym jest wysoki poziom rytualizacji i militaryzacji zacho-
wań grupowych. Oddajmy jeszcze raz głos wielkiemu antropologowi:

gdyby koszary mogły być klasztorem, islam byłby dla nich idealną
religią: ścisłe przestrzeganie regulaminu (modlitwy pięć razy dzien-
nie, przy każdej klęka się pięć razy), przeglądy szczegółów, skrupu-
latna czystość (rytualne ablucje), zbliżenie pomiędzy mężczyznami
w życiu duchowym i przy funkcjach biologicznych; i wyłączenie ko-
biet65.

A polska badaczka islamu uzupełnia ten opis:

W skład modlitwy wchodzą bowiem również czynności przygoto-
wawcze (rytualne obmycie się, zwrócenie się w kierunku Mekki, roz-
łożenie maty itp.) oraz powtarzające się skłony ciała. Również te
czynności i ruchy są z góry określone w Koranie, a ich ścisłe wy-
konywanie jest równie ważne, jak powtarzanie ustalonych formu-
łek. Wszystkie dodatkowe ruchy, tj. te, których nie przewiduje Ko-
ran, czynią modlitwę nieważną. W modlitwie uczestniczy więc raczej
ciało człowieka niż jego psychika66.

Problem apostazji to jednak problem nie tylko zachowania, ale
także, a może przede wszystkim, problem samodzielnego i krytycz-
nego myślenia oraz wolności wyrażania opinii. Silnie kolektywistyczna
doktryna islamu propaguje uległość wobec autorytetu i tradycji prze-
ciwstawiając się indywidualizmowi:

Święta księga zawiera dokładne przepisy dotyczące (. . . ) ciała (post,
pielgrzymka, modlitwa, określone pożywienie itp.), nie mówi jednak
nic o obowiązku doskonalenia się, o odpowiedzialności za własne
życie, jednym słowem – o osobowości człowieka. (. . . ) Wierni mają

65C. Lévi–Strauss, Smutek. . . , op. cit., s. 402.
66A. Mrozek, Koran a kultura arabska, Książka i Wiedza 1967, s. 139.
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więc postępować ustaloną z góry przez Koran i tradycję ścieżką ży-
cia. Prowadzi to do poszanowania autorytetów, lub szerzej: do uzna-
wania zasady autorytetu za główny drogowskaz w wyborze i reali-
zacji sposobu życia. Drogę tę wskazuje Mahomet świadomie wy-
znawcom islamu: „Czego wam zabroniłem, unikajcie; co wam na-
kazałem, wykonujcie tak dalece, jak jesteście do tego zdolni. To,
co zgubiło ludzi, którzy żyli przed wami, to nic innego, jak [duża]
liczba ich pytań i niezgadzanie się ze swoim Prorokiem (Tradycja
an–Nawawiego)”67 .

Jest więc islam religią antyindywidualistyczną, gdyż celem wszel-
kiej działalności społecznej nie jest realizowanie wolności osobistej czy
rozwój osobowościowy, ale powielanie, i to poprzez najściślejszą imi-
tację, zaakceptowanych przez tradycję, mniej lub bardziej do siebie
podobnych, form zachowania68, które w większości przypadków od-
wołują się do zachowania samego Mahometa (imitatio Muhammadi).
Wszystko to są zagadnienia doskonale znane na gruncie psycho-

logii społecznej. Członkowie wielkich religii i ruchów masowych re-
krutują się z tej samej kategorii ludzi o podobnych cechach osobowo-
ściowych, u których wiara w „świętą sprawę” jest substytutem utra-
conej wiary w samego siebie69, a „paranoiczna ideacja” i grupowy

67Ibid., s. 140–141. W innym miejscu autorka przytacza krótką rekapitulację
założeń islamu sformułowaną właśnie w zbiorze tradycji an–Nawawiego: „Zasady
naszej religii są te: być zawsze zadowolonym z zarządzeń Allacha, poddawać się
jego rozkazom i czekać cierpliwie na Jego osąd; czynić to, co rozkazał, i unikać
robienia tego, czego zakazał” (ibid., s. 230).
68Ibid., s. 140–144. „Islam means in its way Denial of Self, Annihilation of
Self” – zauważał z pewną przesadą w trzecim rozdziale swojej On Heroes, Hero–
Worship, And The Heroic in History, Thomas Carlyle (1841), ale jest sympto-
matyczne, że takie słowa wyszły spod pióra tego, który całą swoją filozofię oparł
na idei stawiającej u podłoża wielkich wydarzeń historycznych jednostki wykra-
czające poza prawo, któremu podporządkowują się jej współcześni. Paradoksalnie
zatem, to jednostka, która postawiła swoją indywidualną wolę ponad wolą i pra-
wami kolektywu, stworzyła religię ograniczającą ekspresję wolnej woli i prawa
jednostki.
69E. Hoffer, The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements,
Harper&Row 1951. Pod koniec XIX wieku Gustav Le Bon zauważał, że wszystkie
ruchy masowe przybierają automatycznie charakter religijny, gdyż ludzie odczu-
wają naturalną potrzebę podporządkowania się jakiejkolwiek wierze. Z tego po-
wodu, tak jak komunizm z islamem, tak samo socjalizm porównywano z chrześci-
jaństwem. Le Bon cytuje Louisa Bourdeau: „Jak socjalizm, Kościół nie przyznaje
żadnej wartości temu, co jest dowcipem, talentem, wdziękiem, oryginalnością,
uzdolnieniami osobistymi. Indywidualizm jest dla niego synonimem egoizmu”.
Od siebie Le Bon dodaje: „[Kościół] starał się zawsze narzucić światu to, co
jest celem socjalizmu: braterstwo pod władzą autorytetu. Tak samo organizację
międzynarodową, tak samo potępienie wojny, tak samo przeżycie cierpienia z po-
wodu potrzeb społecznych” (G. Le Bon, Psychologia socjalizmu, Przedsiębiorstwo
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narcyzm z jego postawą roszczeniową kompensują poczucie własnej
nieudolności i braku satysfakcji życiowej70. Nietrudno zatem zauwa-
żyć w tendencji do ujednolicania wszystkich aspektów życia, a także
w żądaniu bezwarunkowego podporządkowania się prawu religijnemu,
autorytetowi teologów i tradycji, silnego rysu totalitarnego71.
Bertrand Russell po powrocie z Moskwy w 1920 roku konstato-

wał, że komunizm to islam bez Boga72, lecz dzisiaj ta paralela więcej
mówi nam na temat islamu niż komunizmu. Ironii losu można się więc
dopatrywać w próbach integrowania islamu z komunizmem73. Po 11
września 2001 te dawne analogie z totalitarnymi ruchami masowymi
odżywają na nowo, czego najlepszym dowodem książka Craiga Winna
Prorok Zagłady, w której autor stara się udowodnić, że islam i faszyzm

Wydawniczo–Handlowe „NEPO” 1997, s. 43–44; zob. też s. 76 i nast.).
70R. Robins & J. Post, op. cit., s. 29; E. Fromm, „Anatomia. . . ”, op. cit.,
s. 224–225.
71Mowa tu oczywiście nie o strukturach państwowych, ale o sposobie organizacji
społecznej. Por. np. słynną definicję Martina Walkera: „Totalitarne społeczeństwo
to struktura skupiająca się na jednym tylko celu. Mobilizuje wszystkie swe za-
soby pod kierownictwem jednej władzy w celu zrealizowania jednego dążenia”
(M. Walker, The National Front, Fontana 1972, s. 5).
72„Among religions, Bolshevism is to be reckoned with Mohammedanism ra-
ther than with Christianity and Buddhism. (. . . ) Mohammedanism and Bolshe-
vism are practical, social, unspiritual, concerned to win the empire of this world”
(B. Russell, The Practice and Theory of Bolshevism, Allen and Unwin 1962, s.
74). Russell z właściwą sobie bystrością przewidywał późniejsze losy Związku
Radzieckiego pisząc w 1921 roku: „What Mohammedanism did for the Arabs,
Bolshevism may do for the Russians” (ibid.). Islam bowiem stworzył ideową pod-
stawę do zjednoczenia się Arabów poprzez eliminację różnic plemiennych i wpro-
wadzenie wspólnoty religijnej, której członkowie różnią się między sobą jedynie
stopniem pobożności – analogia do systemu komunistycznego jest więc znacząca.
73Spośród wielu osób zaangażowanych w te próby warto wymienić przykładowo
„czerwonego muftiego” Ziyauddina Babakhanova, który reprezentował delegację
muzułmanów na światowej konferencji islamskiej w Bagdadzie w 1962 roku, czy
duchowego ojca Pakistanu Muhammada Iqbala, który z całą powagą oświadczył,
że „bolszewizm plus Bóg jest prawie tożsamy z islamem” (cytuję za: P. Kłod-
kowski, O Bogu, mistyce i doskonałym państwie, „Znak” 1/1998, s. 73). Geert
Hofstede przypomina, że w czasach istnienia NRD uniwersytet w Lipsku był ude-
korowany wielkim transparentem z napisem Der Marxismus ist allmächtig, weil
er wahr ist! „Marksizm jest wszechmocny, gdyż jest prawdziwy” (Hofstede, op.
cit. 1991, s. 133). Gdyby zamiast „marksizmu” podstawić „islam” pod stwier-
dzeniem tym mógłby się podpisać każdy muzułmanin – dla muzułmanów bo-
wiem prawda islamu jest jego cechą podstawową – zob. I. Nasalski »And who
is more unjust than he who forges a lie against Allah?« Lying and denying
and the problem of textual authority in the Koran [w:] Power of texts, texts
of power (red. Cezary Galewicz), praca w druku. Por. także np. nazwy współ-
czesnych stron internetowych o islamie: http://www.examinethetruth.org/ albo
http://www.thetruereligion.org/.
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nie tylko cechuje ideowe podobieństwo, ale także zbieżność środków
stosowanych do wcielania w życie tych idei (chodzi tu przede wszyst-
kim o pierwsze lata działalności proroka islamu, Muhammada). Po
analizie treści Koranu i hadisów oraz opus magnum Hitlera autor
konstatuje: „Mein Kampf i Koran zrodziły się z tego samego ducha,
a ich motywy, misja i środki [do jej realizacji] są nierozróżnialne”74.
Russell wskazywał na to, że najważniejszym problemem dla istnie-

nia społeczeństwa jest umiejętne zharmonizowanie dwóch elementów:
kontroli kolektywu nad jednostkami (by chronić społeczeństwo przed
anarchią) oraz inicjatywy indywidualnej (która jako jedyna może za-
pewnić rozwój tego społeczeństwa)75. Islam rozwiązuje ten problem
w typowo dogmatyczny sposób. Tworzy relacje podporządkowania
i wikła jednostkę w sieć zależności przymuszając ją, by upodobniła
się maksymalnie do innych członków wspólnoty. Heteronomia jed-
nostki jest tu pochodną tendencji kolektywistycznych i organizacji
społecznej opartej na przytoczonym powyżej koranicznym stwierdze-
niu, że muzułmanie są „najlepszą wspólnotą, jaka została stworzona
dla ludzi”. Wiara w obrębie islamu musi być absolutna i bezkry-
tyczna, ta zaś, jak dodaje Russell, stanowi potwierdzenie, że wierzący
podświadomie pragnie znaleźć ofiarę do prześladowania76. Domina-
cja nad „Innym”, zwłaszcza tym, który jeszcze chwilę temu był jed-
nym z „Nas”, jest zatem wpisana w wewnętrzną logikę religii skon-
struowanej wokół trzech roszczeń: roszczenia do absolutyzmu (jako

74C. Winn, Prophet of Doom. Islam’s Terrorist Dogma In Muhammad’s Own
Words, Cricketsong Books 2004, s. 389. Książka (blisko tysiąc stron druku) sta-
nowi zbiór wszystkich tych cytatów z Koranu oraz sunny (hadisów i relacji z życia
Muhammada), które dokumentują przykłady agresji, eksterminacji i okrucieństwa
w obchodzeniu się z przeciwnikami w okresie kształtowania się islamu. Fakt, że
kultura muzułmańska cechuje się silną tendencją do naśladownictwa i realizuje
w praktyce zasadę imitatio Muhammadi, może prowadzić do konkluzji, że teza
Winna nie jest całkowicie bezpodstawna.
75B. Russel, Władza i jednostka, Książka i Wiedza 1997.
76Tenże, Szkice niepopularne, Książka i Wiedza 1997, s. 110. Skrajny idealizm
łączy się z przemocą, gdyż, jak zauważa socjolog Wolfgang Sofsky, „poszanowanie
ideałów zawsze łączy się z lekceważeniem życia” (W. Sofsky, Traktat o przemocy,
Wydawnictwo Dolnośląskie 1990, s. 217). „Wydaje się więc, że prawie powszech-
nym prawem psychologii wszystkich wieków jest to, że nie można być apostołem
[tzn. głosicielem idei – IN] nie doświadczając silnej potrzeby zmasakrowania ko-
goś lub zburzenia czegoś” (Le Bon, op. cit., 1997, s. 81). Historia pokazała, że
każda utopia prowadzi w sposób konieczny do przemocy i tym samym wykazuje
tendencję do popadania w swe własne przeciwieństwo. Nie przypadkiem zatem
ideałem racjonalnego działania na Zachodzie w drugiej połowie XX wieku stała
się Popperowska maksyma: „działaj na rzecz eliminacji konkretnego zła raczej,
niż realizacji abstrakcyjnego dobra”.
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ostatnia i jedyna prawdziwa religia objawiona), roszczenia do uniwer-
salizmu (przekonanie o konieczności ustanowienia uniwersalnego ładu
na ziemi), oraz roszczenia do kompletności (objęcia swym zasięgiem
wszystkich obszarów życia ludzkiego)77. To właśnie ta wewnętrzna lo-
gika islamu z jej ideałem jedności (jeden Bóg, jedna wspólnota, jeden
język, jeden sposób życia) wymaga (pod)porządkowania, ujednolica-
nia i wchłaniania tego, co budzi poznawczą i emocjonalną niepewność,
a jednocześnie odrzucania tego, co odmienne. Jest przy tym sympto-
matyczne, że taki rodzaj monomanii jest charakterystycznym rysem
pewnego typu fanatyków – a fanatyzm jest charakterystyczną cechą
narcyzmu grupowego78:

Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy [u fanatyków typu schi-
zoidnego – IN] jest sztywność procesów myślenia oraz skostnienie
wyobraźni. Taki osobnik staje się niemal dosłownie niewolnikiem
jednych i tych samych wyobrażeń, skojarzeń i idei. (. . . ) Nie tylko
nieustannie podkreślana jest ‘jedność’ (das Eine), ale tylko ta ‘jed-
ność’ jest wśród ‘wielości’ i ‘pełni’ w ogóle dostrzegana. (. . . ) Dla
takich ludzi istnieje tylko jedna możliwa postawa życiowa, (. . . ),
tylko jedna forma organizacji państwowej godna urzeczywistnienia,
tylko jeden kierunek ekspresji, który tworzy prawdziwą sztukę. Nie-
mal zawsze zostają oni integrystami i opowiadają się za odgórnym
sterowaniem i wszechobecną kontrolą79.

W psychiatrii mówi się w takich przypadkach o typach schizoid-
nych z cechami paranoidalnymi – cechuje ich podejrzliwość, nieufność,
drażliwość, obraźliwość, skłonność do samowoli, despotyzm, egoizm.
Mają oni mocne przekonanie o słuszności swoich zapatrywań. Czę-

sto wyładowują się w fanatyzmie i dążnościach reformatorskich, oka-
zując zimną bezwzględność w urzeczywistnianiu swoich idei i celów80.
Nie należy oczywiście wyciągać z tego zbyt pochopnych wnio-

sków, jakoby każda religia automatycznie generowała osobowość pa-
tologiczną. Charakterystyczne dla psychopatologii z początków XX
wieku ujęcia psychiki religijnej jako „anormalnej” nie znalazły em-
pirycznego potwierdzenia. Nie jest też tak, że religia automatycznie
generuje przemoc. A jednak wszędzie tam, gdzie pojawienie się od-
szczepieńców zagraża grupowemu narcyzmowi, przemoc, także wobec

77A. Th. Khoury, Was sagt der Koran zum Heiligen Krieg?, Gerd Mohn 1991,
s. 11–13.
78Zob. także E. Fromm, Anatomia. . . , op. cit., s. 224.
79J. Rudin, Fanatismus. Die Magie der Gewalt, Walter 1975, s. 164–165.
80T. Bilikiewicz, Psychiatria kliniczna, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekar-
skich 1989, tom II, s. 240.
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członków własnej grupy, zawsze będzie narzędziem pomocnym. „Ha-
bitus przemocy jest zawsze kreowany przez kulturę” – przypomina
Wolfgang Sofsky81. To bowiem procesy enkulturacji i socjalizacji two-
rzą jednostki podatne na jej stosowanie. Mówiąc bez niedomówień:
to nie religia jako taka, ale religia sprzężona z wychowaniem w at-
mosferze wszechobecnej schizofrenii wraz z defensywną kulturą lęku
produkującą osobowości o skłonnościach paranoicznych, jest odpo-
wiedzialna za gotowość do stosowania przemocy wobec tych, których
istnienie rozmazuje lub zamazuje idealny autostereotyp.
Można sobie zatem zadać pytanie, czy w świetle tego wszystkiego

apostazja współczesnych muzułmanów ma sens. Odpowiedź brzmi:
oczywiście tak. Przykład Ibn Warraqa oraz ISIS pociąga coraz wię-
cej muzułmanów, chociaż na razie dotyczy to przede wszystkim tych
żyjących na Zachodzie. Brak wsparcia dla wolności przekonań reli-
gijnych jest głównym czynnikiem uniemożliwiającym dostosowanie
prawa muzułmańskiego do katalogu praw człowieka82, a możliwości
samodzielnego decydowania o własnej religijności i/lub rzeczywistego
reformowania islamu są w krajach muzułmańskich wciąż jeszcze mi-
nimalne, gdyż, jak przypomina Jansen:

w świecie islamu innowacje religijne, które nierozerwalnie towarzy-
szą sekularyzacji, nie mogą przybrać postaci odrodzenia religijnego,
które przekroczyłoby granice islamu. Czyli nie może być ruchu Hare
Kriszna, sekty Baghwan, scjentologii, mormonów czy Transcendent-
nej Medytacji w Mekce czy Maroku. W świecie islamu odrodzenie
musi trzymać się z dala od czegokolwiek, co mogłoby oznaczać czy
sugerować apostazję. (. . . ) [W] świecie islamu zasady, które dotyczą
apostazji, wtłaczają w islam całą tę energię, która w każdym innym
przypadku prowadziłaby do powstania nowego ruchu religijnego83.

Muzułmanie, którzy chcieliby realizować swoje potrzeby duchowe
w innym, niż jedyny kulturowo dopuszczalny, wymiarze, stają przed
poważnym wyzwaniem. Działalność ISIS prócz dodawania im odwagi
udowadnia jednak również, że nie żyjemy w epoce całkowicie bezi-
deowej, dla bezideowości której tylko islam może stanowić alterna-
tywę (jak twierdzi inny apostata, Murad Hofman84, który porzucił
chrześcijaństwo dla islamu). Czas więc dopiero pokaże, czy apostazja

81W. Sofsky, Traktat. . . , op. cit., s. 223.
82Ibn Warraq, Apostasy and Human Rights, 26(2)/2006, s. 53–54.
83J. Jansen, Podwójna natura. . . , op. cit., s. 114.
84Islam jako alternatywa 1992 (http://www.ipdirect.home.pl/kmp/publica-
tion/Islamjakoalternatywa/index.htm).
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wolnomyślicieli skupionych wokół ISIS zapoczątkuje nowy ruchu la-
icki w islamie, który przeprowadzi współczesnych muzułmanów przez
trudny okres przemian. Ostatecznie, zgodnie z rachubą kalendarza
muzułmańskiego, w świecie islamu rozpoczął się dopiero rok 1427.
Dla porównania: XV wiek w Europie miał dopiero zapoczątkować
zmiany. Ale w roku 1427 nie było jeszcze Leonarda da Vinci, Koper-
nika ani Galileusza, na starym kontynencie na dobre szalała Wojna
Stuletnia, a Nowego Świata jeszcze nie odkryto. Przed muzułmanami
więc jeszcze długa historia.

Ignacy Nasalski — arabista i politolog. Obecnie ad-
iunkt w Instytucie Filologii Orientalnej UJ.
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Wskutek niedoinformowania bądź też nierzetelnego in-

formowania społeczeństwa o islamie i muzułmanach, nie-

zmiernie łatwo o wykreowanie fałszywego wizerunku jed-

nej z największych religii światowych – co też dokonuje

się od kilku lat. Długotrwałe nadużywanie nazwy „islam”

spowodowało, iż przeciętny odbiorca informacji praso-

wych niemal już automatycznie łączy termin „terroryzm”

z „islamem” – tak jakby w historii cywilizacji zachodniej,

nawet niezbyt odległej, nie było innych terrorystów niż

ci, którzy odwołują się (nieprawomocnie) do nomenkla-

tury islamskiej, a których należałoby w zasadzie nazwać

odstępcami od islamu. Obraz islamu jako „religii terro-

rystów” łączony jest ponadto z bardzo często forsowaną

w mediach Huntingtonowską tezą o (koniecznym) zde-

rzeniu cywilizacji; tezą tyleż nieprawdziwą, co szkodliwą.

Sytuacji medialnych nadużyć, krzywdzących wspólnotę

muzułmańską, sprzyja fakt, iż poza grupą wyspecjalizo-

wanych badaczy islam stanowi w Polsce swego rodzaju

terra incognita.
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Czy istnieje
„polski islam”?
O islamie
i muzułmanach w Polsce

B
ez wątpienia islam stanowi ostatnio modny temat badań i ana-
liz prezentowanych na Zachodzie; uwidacznia to zwiększająca
się, również w Polsce, liczba publikacji poświęconych kwestiom

z nim związanym. Zwiększone zainteresowanie islamem wynika, jak
się wydaje, przede wszystkim ze skomplikowanej sytuacji politycz-
nej na świecie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Nie można również
nie wspomnieć o stanie zrozumiałego szoku, wywołanego przez za-
machy terrorystyczne, które w ostatnich czasach kilkukrotnie miały
miejsce na Zachodzie; owe zdarzenia były najzupełniej bezpodstawnie
łączone, zwłaszcza w środkach masowego przekazu, z religią islamu –
religią, której Księga (Koran), tradycja (sunna) i prawo (szariat) rów-
nie wyraźnie zakazują pozbawiania życia niewinnych istot ludzkich,
jak i samobójstwa1.
Stwierdzenie, iż wzrost zainteresowania islamem wynika na Za-

chodzie głównie z przesłanek pozanaukowych, nie jest pozbawione
podstaw. Co więcej, można skonstatować zaistnienie dość paradok-
salnej sytuacji, w której to islam na Zachodzie wyłania się niejako
z mroków zapomnienia – wskutek społecznego odbioru wydarzeń nie
tylko nie mających wiele z nim wspólnego, lecz również nierzadko
stanowiących jego wyraźne, tragiczne w skutkach zaprzeczenie.

1Należy być również świadomym, iż islam nakazuje przestrzegania prawa pań-
stwa, w którym muzułmanin w danej chwili się znajduje. Szacunek do życia wy-
nika w islamie z szacunku do stworzenia Bożego. Każda żywa istota na ziemi,
w tym człowiek, została powołana do istnienia przez Boga; wynika stąd, że ży-
cie ludzkie nigdy nie powinno być lekceważone. Innymi słowy, zamachy terrory-
styczne nigdy nie są islamskie; są to godne pogardy i potępienia akty kryminalne,
ufundowane nie przez islam, lecz przez polityczny ekstremizm odwołujący się do
islamskiej nomenklatury.

Czy należy bać się islamu? 



Page (PS/TeX): 126 / 126,   COMPOSITE

Czy istnieje „polski islam”? O islamie i muzułmanach w Polsce

Tak czy inaczej, badawcze zainteresowanie islamem i muzułma-
nami przynosi realne korzyści zarówno polskiemu społeczeństwu, jak
i mniejszości muzułmańskiej – „odkrywanej na nowo” po okresie nie-
mal całkowitego nieistnienia w świadomości społecznej islamu i mu-
zułmanów. Polacy – dotychczas nie mający, poza mieszkańcami wię-
kszych miast, wielu okazji do spotkania emigrantów z krajów muzuł-
mańskich czy też tradycyjnie odzianych muzułmanek – mogą spo-
tkać się z religią, kulturą i stylem życia uznawanymi dotychczas za
egzotyczne czy „osobliwe”. Przypuszczalnie zresztą ową „osobliwo-
ścią” muzułmanów wytłumaczyć można okazjonalne negatywne re-
akcje na obecność wyznawców islamu, począwszy od agresji słownej,
skończywszy zaś na zrywaniu muzułmankom chust z głowy bądź też
próbach podpalenia miejsc modlitwy w Polsce2. Są to zjawiska na
szczęście marginalne, których wszelako nie sposób pominąć, zwłasz-
cza kiedy jest się muzułmaninem mieszkającym w Polsce. Należy jed-
nak podkreślić, że zdarzenia takie nie są częste i bynajmniej trudno
byłoby je uznać za przeciętny typ zachowań – przekreślający trady-
cyjną polską tolerancję wobec odmiennych wyznań.

Muzułmanie w Polsce

Islam, podobnie jak chrześcijaństwo, jest religią uniwersalistyczną –
oznacza to, że może go wyznawać i praktykować każdy człowiek, bez
względu na pochodzenie etniczne czy miejsce zamieszkania. Błędem
byłoby uważać, że istnieje jakiś wyjątkowy „polski islam”, o ile ter-
min ten miałby być traktowany dosłownie. Podobnie mijałoby się
z prawdą przeświadczenie, iż istnieje jakiś „polski katolicyzm”; w Pol-
sce funkcjonuje Kościół katolicki, żyją miliony wierzących i prakty-
kujących katolików, tym niemniej – z perspektywy samych katoli-
ków – wspólnota ta stanowi element pewnego szerszego porządku,

2Przypadek lubelski: nieudana, chuligańska próba podpalenia Centrum Is-
lamu w Lublinie, o której pisała lokalna prasa (m.in. „Kurier Lubelski” z dn.
15.11.2005). Ów niegroźny na szczęście incydent zbiegł się czasowo z głośnymi
rozruchami we Francji, gdzie tamtejsi chuligani–imigranci m.in. podpalili lub usi-
łowali podpalić świątynię katolicką. Znamienne, że prasa francuska nie określała
bynajmniej tamtejszych incydentów jako islamskich, podczas gdy polskie mass
media bez wyjątku w ten czy w inny sposób łączyły je z islamem. Jest przykrym
szczegółem, że oprócz licznych, zwykłych obywateli Lublina, próby podpalenia
meczetu nie potępiły publicznie w zasadzie żadne instytucje czy organizacje –
z wyjątkiem, rzecz jasna, organizacji muzułmańskich.
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porządku o wymiarze globalnym. Analogiczne spostrzeżenia dotyczą
w niemniejszym stopniu wspólnoty muzułmańskiej w Polsce; zamiast
mówić o „polskim islamie” należałoby zatem mówić o islamie (i mu-
zułmanach) w Polsce.
Powyższa konstatacja ufundowana jest przez charakter i istotę sa-

mego islamu. To, że nie ma „islamu polskiego”, „islamu egipskiego”,
„tureckiego” czy „saudyjskiego” wynika wprost z faktu, że wszyscy
bez wyjątku muzułmanie znają ten sam, uznawany za Słowo Boże,
Koran; wszyscy przyjmują również te same podstawowe zasady wiary,
a także nakładają na siebie te same, zasadnicze obowiązki związane
z praktykowaniem tej religii. Wśród tych ostatnich należy wymie-
nić przede wszystkim będące jednocześnie filarami islamu: wyznanie
wiary (szechedę)3, codzienną modlitwę salat4, post w miesiącu rama-
danie5, oddawaną raz w roku obowiązkową jałmużnę zakat6, a także
hadżdż – pielgrzymkę do Mekki, odbywaną przynajmniej raz w ży-
ciu. Ponadto członkowie ummy7 muzułmańskiej korzystają z tradycji
proroka Muhammada (Mahometa)8, to jest sunny, utrwalonej w hadi-
sach – licznych relacjach dotyczących jego czynów, wypowiedzi i roz-
strzygnięć. Powyższe uwagi skłaniają do sformułowania pytania o to,
w jakim sensie można zasadnie mówić o wyjątkowości czy też specy-
fice islamu w Polsce – skoro fundamenty wiary zobowiązują muzuł-
manów zamieszkujących pod dowolną szerokością geograficzną do ta-
kich samych aktów religijnego uwielbienia, czci i posłuszeństwa Bogu.
Wydaje się, iż adekwatna odpowiedź powinna uwzględniać przede
wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze bowiem o obrazie obecności is-
lamu w Polsce decyduje zróżnicowanie społeczności muzułmańskiej,
liczącej 20–30 tysięcy osób; w jej skład wchodzą trzy najważniejsze
grupy: polscy Tatarzy, imigranci przybyli z krajów muzułmańskich,
3Każdy, kto z wiarą i przekonaniem wypowiada islamskie, monoteistyczne wy-

znanie wiary, szechedę – arab. La illacha illa Allah, Muhammad rasulu Allah (Nie
ma bóstwa poza Bogiem, Muhammad jest wysłannikiem Boga) – jest (staje się)
muzułmaninem.
4Pięciokrotną w ciągu dnia; oprócz tego muzułmanie mogą odmawiać liczne

modlitwy nadobowiązkowe.
5Inaczej saum; 29 lub 30–dniowy post polegający na powstrzymywaniu się –

od brzasku do zachodu słońca – od spożywania pokarmów, napojów, a także od
współżycia płciowego.
6Raz w roku wypłacana przez zamożniejszych muzułmanów; istnieje również

zwyczaj praktykowania jałmużny nadobowiązkowej, dobrowolnej, zwanej sadaką.
7Umma – w islamie: wspólnota wiernych, nie opierająca się na terytorium,

wspólnej rasie, narodowości etc., lecz na zasadach religijnych. Zob. Islam. Mały
słownik, M. U. Tworuschka (red.), Warszawa 2005, s. 177–178.
8Imię Muhammad jest bardziej zbliżone do oryginalnego brzmienia.
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a także Polacy, którzy przyjęli islam9. Po wtóre, owa specyficzność
związana jest wprost właśnie z pewnym tu i teraz, to jest z funkcjo-
nowaniem w kraju niemuzułmańskim, jakim jest Polska, w danym
momencie dziejowym – a zatem związana jest ze swoistymi wyzwa-
niami czasu, aktualnymi problemami wyznaniowymi w Polsce etc.

Jak już zostało wspomniane, jedną ze zbiorowości kształtujących
obraz islamu w Polsce stanowią Tatarzy, których liczbę szacuje się
na 3–5 tysięcy10. Tatarzy – uchodźcy polityczni ze Złotej Ordy oraz
Krymu, zwani Muślimami lub Lipkami – zaczęli przybywać na te-
reny Rzeczypospolitej w XIV stuleciu, osiedlając się początkowo na
Litwie11, następnie również w Koronie12. Za panowania Jana III So-
bieskiego nadano im osady, z których do dzisiaj na terenie Polski
przetrwały dwie: Kruszyniany i Bohoniki. Nowi obywatele Rzeczypo-
spolitej korzystali z licznych przywilejów13, w zamian niemal zawsze
okazując wielką lojalność wobec przybranej ojczyzny14. Tatarzy wal-
czyli z zakonem krzyżackim15, brali udział w wyprawach króla Ste-
fana Batorego, jak również w walkach z „potopem szwedzkim” (1655–
1660) czy na Ukrainie, uczestniczyli w wojnie polsko–rosyjskiej 1792
r., w insurekcji kościuszkowskiej, mieli także swój udział w działal-
ności niepodległościowej16. Przypuszcza się, że w okresie świetności

9Należy jeszcze wspomnieć o następujących grupach: dzieci imigrantów z kra-
jów muzułmańskich, przybyłych do Polskich pod koniec XX wieku (pokolenie
muzułmanów dorastających i kształcących się w kraju, utożsamiających się z Pol-
ską), dyplomaci z krajów muzułmańskich, turyści przybywających do Polski etc.
10Historii osadnictwa tatarskiego na terenach Rzeczypospolitej, jak również ich
sytuacji prawnej, tatarskiej kulturze, obyczajach etc., poświęcono wiele opraco-
wań; wśród nich m.in.: P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy,
legendy, tradycje, Warszawa 1986; J. Sobczak, Położenie prawne ludności tatar-
skiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa–Poznań 1984; J. Tyszkiewicz,
Z historii Tatarów polskich 1794–1944, Pułtusk 2002; K. Warmińska, Tatarzy
polscy: tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999.
11W okolicach Wilna, Grodna, Kowna i Trok.
12Przede wszystkim na Wołyniu, Podolu i Suwalszczyźnie; zob. A. Kołodziej-
czyk, Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko–polskich i islamu w Polsce
w XVII–XX wieku, Siedlce 1997, s. 9–35.
13Tatarzy (w różnych okresach) mogli m.in. wybierać swojego imama, dyspo-
nowali sądem religijnym, na czele którego stał kadi etc.; por. A. Kołodziejczyk,
op. cit., s. 15–16.
14Wyjątkiem zdrada Tatarów–Lipków z 1672 r., znana z powieści Pan Woło-
dyjowski H. Sienkiewicza.
15M.in. w 1320, w bitwie pod Grunwaldem 1410, w latach 1520–1521.
16Por. A. Kołodziejczyk A., Józef Piłsudski a Tatarzy polscy, „Życie Muzuł-
mańskie”, 1989, nr 1–2.
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Rzeczypospolitej na jej ziemiach mogło zamieszkiwać nawet 100 ty-
sięcy wyznawców islamu pochodzenia tatarskiego.
W okresie międzywojennym w Polsce funkcjonowało 17 meczetów

oraz 2 domy modlitwy; liczbę muzułmanów szacowano w roku 1935 na
około 5 tysięcy osób. Podczas swej obecności na ziemiach Rzeczypo-
spolitej Tatarzy najczęściej cieszyli się pełnią swobód religijnych i po-
litycznych17. Społeczność tatarska w Polsce prowadziła bogatą dzia-
łalność; funkcjonował między innymi Związek Kulturalno–Oświatowy
Tatarów RP, w roku 1929 zostało powołane w Wilnie Tatarskie Mu-
zeum Narodowe, zaś w roku 1931 Tatarskie Archiwum Narodowe.
Były i są wydawane czasopisma podejmujące problematykę tatarsko–
islamską, takie jak m.in. „Życie Tatarskie”, „Przegląd Islamski” czy
obecnie „Rocznik Tatarów Polskich” (wcześniej „Rocznik Tatarski”).
Wkład Tatarów w kulturę polską to także przygotowanie przez Jana
Taraka Murzę Buczackiego pierwszego polskiego przekładu Koranu,
wydanego w 1858 roku. Znak wielowiekowej obecności islamu i muzuł-
manów na terenie Polski stanowią cmentarze muzułmańskie; obecnie
istniejące znajdują się w Bohonikach, Kruszynianach, Lebiedziewie,
Studziance oraz Warszawie (dwa)18.
Społeczność tatarska w Polsce stanowi bez wątpienia żywy do-

wód na to, że integracja wspólnoty muzułmańskiej ze społeczeństwem
zachodnim, europejskim, nie tylko jest możliwa, lecz również może
przynieść wymierne korzyści obu stronom. Należy jednak również za-
znaczyć, że asymilacja ze środowiskiem niemuzułmańskim, chrześci-
jańskim, miała ostatecznie – w przypadku znacznej części Tatarów
polsko–litewskich – swoistą cenę: utratę własnego języka, licznych
obyczajów, tradycji etc. Ponadto do praktyk religijnych Tatarów,
a także do ich zespołu wierzeń, przeniknęły elementy chrześcijań-
skie19, takie chociażby jak kult świętych (obcy islamowi)20, sporzą-
dzanie bogatych nagrobków, chowanie ciał w trumnach etc. Ograni-
czono lub nie przestrzegano w pełni niektórych praktyk religijnych,

17Rzadkie odstępstwa od tej reguły to m.in. prześladowania Tatarów na po-
czątku XVII stulecia, spowodowane m.in. ideami kontrreformacji.
18Większość z nich związana z historią osadnictwa tatarskiego na terenach pol-
skich (wyjąwszy Muzułmański Cmentarz Kaukaski w Warszawie).
19Także elementy dawnych wierzeń szamańskich; por. A. Kołodziejczyk, Roz-
prawy i studia. . . , op. cit., s. 15. 27–28.
20Przypisanie znaczenia religijnego odwiedzaniu cmentarzy (Łowczyce, Sie-
niawka) i miejsc pochówku, czego nie ma w ortodoksyjnym islamie; zob. m.in.
A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939: życie społeczno–kulturalne i religijne,
Warszawa 1990, s. 96–98; A. Kołodziejczyk, Obrzędy pogrzebowe i kult zmarłych
[w:] tenże, Rozprawy i studia. . . , op. cit., s. 175–186.
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takich jak np. obowiązkowa pięciokrotna modlitwa salat, pielgrzymka
do Mekki czy post w ramadanie21.
Przełom XVIII i XIX stulecia to okres, w którym rozpoczęło się

przybywanie do Polski muzułmanów innych niż Tatarzy. Owa zróżni-
cowana narodowościowo grupa to przede wszystkim kupcy z krajów
arabskich i muzułmańskich, a także dyplomaci; imigranci osiedlali
się w większych skupiskach miejskich, wśród których należy wymie-
nić przede wszystkim Warszawę. W roku 1917 rozpoczął się napływ
uchodźców z terenów rosyjskich, ogarniętych rewolucją22. W latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego stulecia do Pol-
ski przybyło wielu studentów z krajów arabskich; dołączyli do nich
przedsiębiorcy z krajów muzułmańskich, jak również uchodźcy – naj-
częściej z Kosowa, Bośni i Hercegowiny, Somalii, Afganistanu, Cze-
czenii oraz niektórych krajów arabskich, np. Palestyny. Część z nich
zintegrowała się z polskim społeczeństwem, poznała dobrze – również
poprzez związki rodzinne – język polski, obyczaje etc. Obecnie liczba
imigrantów z krajów muzułmańskich nie przekracza 20 tysięcy osób.
Ostatnią grupę stanowią Polacy, którzy zdecydowali się przyjąć is-

lam; najczęstszy sposób zdobywania przez nich rzetelnej wiedzy o is-
lamie stanowią wartościowe lektury (np. tłumaczenie Koranu), jak
również kontakt z żyjącymi w Polsce muzułmanami. Niestety, brak
jest właściwie opracowań naukowych przybliżających ich postawy,
przekonania etc. Z niezrozumiałych powodów konwertyci najwyraź-
niej nie stanowią dla polskich autorów interesującego przedmiotu ba-
dań23. Od czasu do czasu można spotkać się z opinią, że konwersje
stanowią „zjawisko przejściowe” lub swoistą „modę”; nie sposób się
z tym zgodzić. O ile o przejściowości danego zjawiska można orze-
kać dopiero po jego wygaśnięciu oraz po upływie pewnego czasu –
po zamknięciu się pewnego, rozważanego okresu – o tyle twierdze-
nie o „modzie na islam” może już w zasadzie budzić tylko szczere
zdziwienie. Jak bowiem wiadomo, moda nosi znamiona zjawiska, w
którym partycypują masy. Co jednak bardziej istotne, trudno mó-
wić o modzie w sytuacji, gdy bycie muzułmaninem w Polsce często
wiąże się z niezrozumieniem oraz – zwykle przynajmniej częściowym
– brakiem akceptacji ze strony rodziny czy środowiska zawodowego.

21Por. A. Kołodziejczyk, Rozprawy i studia. . . , op. cit., s. 27. Na marginesie
należy podkreślić, że salat, hadżdż czy saum stanowią (nienaruszalne) filary religii
islamu.
22Głównie uchodźcy z Kaukazu i Krymu.
23Za wyjątkiem może pewnych znanych postaci historycznych, np. gen. Józefa
Bema (1794–1850).
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Wybór islamu z jednej strony otwiera przed konwertytą możliwości
cennego duchowego i intelektualnego doświadczenia, a także uczest-
niczenia w ummie wiernych muzułmańskich; z drugiej, stawia no-
wego muzułmanina w obliczu ciężkich prób, obejmujących niekiedy
nawet wyrzucenie z domu, zerwanie bądź ograniczenie kontaktów ze
strony rodziny, znajomych etc. Polacy, którzy przyjęli islam, stanowią
bez wątpienia najmniej liczną grupę muzułmanów zamieszkujących
w kraju; z powodu braku dostępnych badań niemożliwym jest do-
kładne określenie ich liczby, nie wydaje się jednak, aby przekraczała
ona dwa tysiące osób. Jest charakterystyczne, że wiara i praktyki re-
ligijne Polaków–konwertytów – lecz również konwertytów wywodzą-
cych się z innych społeczeństw zachodnich – nie są zapośredniczone
w tradycjach rodzinnych, obyczajach kraju pochodzenia etc.; jest to
zawsze wybór islamu dla samego islamu, nie zaś wybór również ze
względu na tradycję narodową czy historię, oddziaływanie środowi-
ska rodzinnego etc.

Działalność muzułmańska w Polsce

Obraz islamu w Polsce kształtują również muzułmańskie organiza-
cje i związki wyznaniowe. Obecnie funkcjonują dwa związki wyzna-
niowe: Liga Muzułmańska w RP oraz Muzułmański Związek Reli-
gijny, jak również liczne stowarzyszenia i organizacje muzułmańskie,
m.in. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich, Muzułmańskie Sto-
warzyszenie Kształcenia Kulturalnego, Stowarzyszenie Kultury Mu-
zułmańskiej w RP, Związek Muzułmanów Polskich.
Na terenie Rzeczypospolitej muzułmańskie gminy wyznaniowe –

obejmujące zwykle niewielką liczbę wiernych – skupione są zwykle
wokół meczetów, centrów islamu bądź domów modlitwy; muzułmanie
obecni są między innymi w miastach takich jak Białystok, Bydgoszcz,
Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Po-
znań, Warszawa oraz Wrocław, a także we wspomnianych już miej-
scowościach na Podlasiu – Kruszynianach i Bohonikach24.
Centra Islamskie i meczety służą jako miejsca wspólnej modlitwy,

zarówno codziennej, jak i piątkowej; oferują także przestrzeń umoż-
liwiającą spotkania w czasie muzułmańskich świąt religijnych. Orga-

24Meczety funkcjonują w Gdańsku, Bohonikach i Kruszynianach, zaś Centra
Islamskie m.in. w Białymstoku, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.
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nizowane są w nich lekcje religii dla dzieci muzułmańskich oraz spo-
tkania dla dorosłych (m.in. wspólne czytanie Koranu). W centrach
islamu dostępna jest zwykle literatura poświęcona tematyce islam-
skiej, zaś od pewnego czasu w niektórych ośrodkach prowadzone są
również kursy wiedzy o islamie.
Wysiłki muzułmanów w Polsce skupiają się również na działalno-

ści wydawniczej i edukacyjnej; wymienić można czasopisma takie jak
„As–Salam. Muzułmański Magazyn Społeczno–Kulturalny”, „Świat
Islamu” czy „Al–Hikmah”. Aktywne jest ponadto Wydawnictwo Sto-
warzyszenia Studentów Muzułmańskich, dzięki któremu polski czytel-
nik spotkał się z wieloma opracowaniami – najczęściej tłumaczeniami
z języków angielskiego i arabskiego – poświęconymi tematyce islam-
skiej25. Od czasu do czasu organizowane są również publiczne, otwarte
wykłady, mające za zadanie przybliżyć prawdziwy wizerunek islamu;
znajduje to szczególne uzasadnienie w związku z częstym wypacza-
niem owego obrazu w mediach – kreujących portret muzułmanina–
terrorysty, prześladującego swoje żony etc. Islam obecny jest również
w Internecie; funkcjonują liczne witryny i fora internetowe informu-
jące o islamie, umożliwiające dyskusję oraz swobodne wyrażanie opi-
nii26.
Działalność muzułmańska w Polsce koncentruje się również na or-

ganizowaniu rozmaitych zjazdów i imprez okolicznościowych, wśród
których wymienić należy przede wszystkim Letnie Zjazdy Muzułma-
nów, czy też ostatnio Dni Ramadanowe w Warszawie, na które zapra-
szani są przedstawiciele administracji państwowej oraz korpusu dy-
plomatycznego. Organizowane są również kolonie dla dzieci, zjazdy
dla młodzieży muzułmańskiej etc.
Muzułmanie w Polsce dążą do utrzymania dialogu międzyreligij-

nego, zwłaszcza z wyznawcami chrześcijaństwa. Nie sposób w związku
z tym nie wspomnieć, iż począwszy od 2001 roku obchodzony jest
Dzień Islamu w Kościele Katolickim: 26 stycznia27, ustanowiony de-
cyzją Konferencji Episkopatu Polski na prośbę Rady Wspólnej Ka-
tolików i Muzułmanów28. Muzułmańskie organizacje i związki wy-
znaniowe unikają wikłania się w szeroko pojmowaną politykę, tym
niemniej nie uchylają się od zabierania głosu w sprawach szczegól-

25Islam i muzułmanie stanowią również coraz częściej przedmiot opracowań
naukowych, przygotowywanych przez środowisko arabistów i orientalistów.
26Część z nich związana jest z działalnością wspomnianych wyżej organizacji
i związków wyznaniowych muzułmańskich.
27Organizowany m.in. w Warszawie, Krakowie i Lublinie.
28Rada została powołana w roku 1997.
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nej wagi; warto chociażby wspomnieć wystosowany apel o uwolnienie
Polki porwanej w Iraku czy też liczne dokumenty potępiające akty
terrorystyczne.

Starania o prawdziwy wizerunek islamu

Kontakty instytucji państwowych z muzułmanami w Polsce należy
określić jako pozytywne; państwo polskie rozumie dążenia muzułma-
nów do zachowania własnej odrębności wyznaniowej, współorganizuje
lekcje religii dla muzułmańskich dzieci etc. Za przykład żywej tole-
rancji religijnej należy uznać stanowisko rządu polskiego w sprawie
karykatur proroka Muhammada, opublikowanych przez jedno z wyda-
wanych Polsce czasopism w lutym 2006 roku. Jak wiadomo, premier
rządu polskiego oraz minister spraw zagranicznych potępili karyka-
tury oraz wyrazili ubolewanie z powodu obrazy uczuć religijnych na
terenie Rzeczypospolitej – co zostało przyjęte z wielką aprobatą przez
środowisko muzułmańskie w kraju i za granicą29. Niestety, toleran-
cji wyrażanej przez państwo i jego instytucje nie zawsze towarzyszy
tolerancja ze strony niektórych obywateli – jednostek, na szczęście,
bardzo nielicznych. Warto zauważyć, że podczas gdy społeczeństwa
Europy zachodniej od pewnego już czasu zaznajomione są z obecno-
ścią – a także partycypowaniem w życiu publicznym, polityce etc.
– ludzi o odmiennym kolorze skóry oraz wyznawców innych religii,
o tyle w Polsce obecność takich osób może jeszcze budzić zdziwienie
czy zaskoczenie.
Okazjonalne przejawy nietolerancji obejmują – najprawdopodob-

niej w porównywalny sposób – muzułmanów, Murzynów, przybyszów
z Dalekiego Wschodu oraz reprezentantów innych mniejszości religij-
nych bądź etnicznych. Tym niemniej nie należy mieć wątpliwości od-
nośnie tego, że sytuacja wspólnoty muzułmańskiej, nie tylko zresztą
w Polsce, jest z pewnych względów, doprawdy wyjątkowa. Inne mniej-
szości nie są bowiem obarczone owym przygniatającym brzemieniem
– piętnowaniem w mediach, niemal bezustannie łączących religię is-
lamu z terroryzmem.
Jak wiadomo, ekstremiści mogący stać się potencjalnie terrory-

stami stanowią nie więcej niż jeden procent wspólnoty muzułmańskiej

29Publikację karykatur potępili również liczni politycy z partii opozycyjnych
oraz władze kościelne, między innymi arcybiskup Sławoj Leszek Głodź.
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– wspólnoty, która również cierpi i ponosi ofiary w wyniku aktów ter-
roryzmu. Pomimo to, środki masowego przekazu kreują obraz islamu
jako „religii terrorystów”, pomijając niemal zupełnie kwestię wpływu
islamu na rozwój cywilizacji w przeszłości30, zupełnie ignorując rów-
nież to, co ma do zaoferowania islam w chwili obecnej (skuteczna
walka z alkoholizmem i rasizmem, jednymi z największych plag Za-
chodu, piękny program moralnej odnowy etc.).
Wskutek niedoinformowania bądź też nierzetelnego informowania

społeczeństwa o islamie i muzułmanach, niezmiernie łatwo o wykre-
owanie fałszywego wizerunku jednej z największych religii światowych
– co też dokonuje się od kilku lat. Długotrwałe nadużywanie nazwy
„islam” spowodowało, iż przeciętny odbiorca informacji prasowych
niemal już automatycznie łączy termin „terroryzm” z „islamem” –
tak jakby w historii cywilizacji zachodniej, nawet niezbyt odległej, nie
było innych terrorystów niż ci, którzy odwołują się (nieprawomocnie)
do nomenklatury islamskiej, a których należałoby w zasadzie nazwać
odstępcami od islamu. Obraz islamu jako „religii terrorystów” łą-
czony jest ponadto z bardzo często forsowaną w mediach Huntingto-
nowską tezą o (koniecznym) zderzeniu cywilizacji; tezą tyleż niepraw-
dziwą, co szkodliwą31. Sytuacji medialnych nadużyć, krzywdzących
wspólnotę muzułmańską, sprzyja fakt, iż poza grupą wyspecjalizowa-
nych badaczy islam stanowi w Polsce swego rodzaju terra incognita.
Wydaje się, iż zasadnym będzie poszukiwanie przynajmniej kilku

źródeł takiego stanu rzeczy. Bez wątpienia należy wspomnieć o kwe-
stii podstawowej – braku dostępu ogółu ludzi do rzetelnej wiedzy. Wy-

30Przekazanie rodzącej się potędze Zachodu dorobku świata starożytnego,
wzbogaconego o owoce własnego wysiłku naukowego, twórczego etc. Wpływ na-
uki muzułmańskiej na kulturę europejską pod koniec średniowiecza oraz na po-
czątku epoki nowożytnej jest doskonale znany; zob. m.in. S. Wielgus, Z obszarów
średniowiecznej myśli islamskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej, Płock 2002, s. 7–
35; A. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, Warszawa
1960. Potęga Europejczyków nie mogłaby tak szybko wzrosnąć bez przejęcia na-
uki muzułmańskiej, zwłaszcza w dziedzinach takich jak astronomia, nauki mate-
matyczne, medycyna, filozofia etc.
31Historia kontaktów między różnymi kręgami cywilizacji – w tym również mię-
dzy światem chrześcijańskim a islamem – ukazuje alternatywne (poza prowadze-
niem działań zbrojnych) sposoby komunikowania się. Warto wspomnieć chociażby
o wspólnym uprawianiu nauki przez uczonych muzułmańskich i chrześcijańskich
działających w państwie Ummajadów i Abbasydów. Nie można również zapomi-
nać o historycznie udokumentowanej tolerancji religijnej, żywionej przez islam
wobec „ludów Księgi” (chrześcijanie i żydzi), a także o towarzyszącym jej postu-
lacie współpracy ludzi wyznających odmienne religie – skutecznie realizowanym
m.in. w hiszpańskiej Andaluzji etc.
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kłady akademickie czy też kontakt z publikacjami naukowymi zwykle
stanowią udział nielicznych jednostek; w chwili obecnej autonomiczna
refleksja oraz samodzielne wyrabianie sobie poglądu często ustępują
miejsca indentyfikowaniu się z poglądami redakcji danego tytułu pra-
sowego, programu publicystycznego w telewizji etc. Innymi słowy,
o obrazie rzeczywistości w sposób dotychczas niespotykany decydują
ludzie prasy.
Omawiana sytuacja może budzić zaniepokojenie, gdyż kreowany

przez mass media obraz rzeczywistości to wizerunek zawsze skrajnie
uproszczony; nie bez znaczenia jest również wpływ indywidualnych
dziennikarskich preferencji. Należy zauważyć, iż prasa i telewizja wy-
dają się być szczególnie zainteresowane przekazywaniem informacji
wzbudzających niepokój czy przerażenie; w polskich mass mediach
o islamie najczęściej wspomina się w związku z zamachami czy kon-
fliktami zbrojnymi, np. na Bliskim Wschodzie. Rzadziej – lub prawie
nigdy – spotykamy się z łączeniem religii islamu ze zjawiskami pozy-
tywnymi, takimi jak chociażby pomoc udzielona przez saudyjskiego
następcę tronu, Abdullaha bin Abdulaziza, polskim bliźniętom sy-
jamskim, Oldze i Darii Kołacz. Niestety, nie należy mieć również wąt-
pliwości, iż informacje o islamie i muzułmanach bywają przedmiotem
manipulacji, dokonywanych z pobudek politycznych lub innych.
Rzetelne informowanie o islamie stanowi swego rodzaju wyzwanie

czasu, zważywszy na obecność w Europie (wliczając europejską część
Rosji) około 40 milionów wyznawców tejże religii. Jeżeli społeczeń-
stwa zachodnie nie zdobędą się na pewien, choćby minimalny wysiłek
poznawczy, z islamem nadal będą błędnie łączone zjawiska, które –
tak jak zamachy terrorystyczne – są w gruncie rzeczy anty–islamskie.
Sposób, w jaki środki masowego przekazu zwykły traktować islam, nie
skłania do wielkiego optymizmu. Nie należy jednak tracić nadziei, że
w nieodległej przyszłości kreowany przez mass media obraz rzeczywi-
stości – rzeczywistości, w której islam istnieje niemal wyłącznie jako
dodatek do terroryzmu – w większym stopniu zbliży się do prawdy.

Tomasz Stefaniuk — filozof. Pracownik Uniwersytetu
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (asystent na Wy-
dziale Filozofii i Socjologii). Przewodniczący Oddziału
Lubelskiego Ligii Muzułmańskiej w RP.
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Zdecydowana większość z obecnych w Polsce muzułma-

nów to muzułmanie etniczni, bądź kulturowi, którzy są

muzułmanami ze względu na swoje pochodzenie i/lub

wychowanie, natomiast nie są zaangażowani w życie swo-

jej wspólnoty i prawdopodobnie nie przestrzegają rygo-

rystycznie wszystkich zasad islamu.
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L
iczbę muzułmanów w Polsce szacuje się najczęściej na nie
więcej niż 30000 osób1, co stanowi mniej niż 0,07% mieszkańców
Polski. Jednocześnie jest to chyba najbardziej medialna mniej-

szość w naszym kraju, a materiały dotyczące muzułmanów, głównie
w kontekście potencjalnego zagrożenia, jakie stanowią, stale goszczą
w polskiej prasie, radiu i telewizji.
Historia kontaktów Polski ze światem islamu datuje się od X w.2,

a historia muzułmańskiego osadnictwa na ziemiach polskich ma już
ponad 600 lat3. Jednak obecnie ta niewielka, zdominowana do lat
90–tych ubiegłego wieku przez Tatarów społeczność, ulega gwałtow-
nym przeobrażeniom. Obecnie poza Tatarami tworzą ją konwertyci
i muzułmanie napływowi oraz ich potomstwo4. Na tę ostatnią z wy-
mienionych grupę składają się zarówno osoby w pełni zintegrowane
ze społeczeństwem polskim, jak i niedawno przybyli imigranci, któ-
rzy niekiedy nie są w stanie porozumieć się z Polakami, w tym tacy,
którzy traktują Polskę jako kraj tranzytowy. Jednocześnie społecz-
ność muzułmańska jest bardzo różnorodna, jeśli chodzi o stosunek do

∗Tekst ten jest skróconą wersją oryginalnego artykułu zamieszczonego w pu-
blikacji: Islam i obywatelskość w Europie , red. K. Górak–Sosnowska, P. Kubicki
i K. Pędziwiatr, Warszawa: Elipsa 2006.
1Dane szacunkowe, gdyż nie ma żadnych dokładnych danych na temat liczby

wyznawców w Polsce.
2Czyli od czasu pierwszej udokumentowanej obecności na ziemiach polskich

muzułmańskiego podróżnika i kupca Ibrahima Ibn Jakuba z Tortozy.
3M. Dziekan, Historia i tradycje polskiego islamu. [w:]Muzułmanie w Europie,

A. Parzymies (red.), Dialog, Warszawa 2005, s. 199.
4Kolejne generacje muzułmanów napływowych należy traktować jako osobną

kategorię, zwłaszcza w Polsce. Marginalna liczba wyznawców islamu w Polsce
sprawia, że druga generacja muzułmanów napływowych jest w znaczniej mie-
rze zasymilowana ze społeczeństwem polskim, a tylko w nielicznych przypadkach
można mówić o osobach dwukulturowych.
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swojej religii, a w jej skład wchodzą zarówno muzułmanie etniczni,
których z islamem łączy niewiele ponad muzułmańsko brzmiące imię
czy tatarskie korzenie, oraz muzułmanie religijni5 – od pietystycznych
po radykalnych6.
Niniejszy tekst stara się w skrótowy sposób scharakteryzować spo-

łeczność muzułmańską w Polsce, a w efekcie końcowym odpowiedzieć
na pytanie postawione przez Redakcję „Teofila”, czy istnieje coś ta-
kiego jak polski islam, a jeśli tak, to czym się charakteryzuje.

Muzułmanie w Polsce – liczebność i skład
etniczny

Określenie nawet przybliżonej liczby muzułmanów w Polsce napotyka
na wiele trudności. Pierwszą, kluczową dla naukowca, jest brak jakich-
kolwiek danych oficjalnych. W Polsce, podobnie jak w większości kra-
jów Europy, w spisach powszechnych ludności nie zadaje się pytania
o przynależność religijną. Natomiast niewielka liczba i duże rozpro-
szenie terytorialne muzułmanów nie pozwala oszacować ich liczby na
podstawie jakichkolwiek innych badań kwestionariuszowych o mniej-
szej próbie, ze względu na zbyt duży poziom ewentualnego błędu.
Danych takich nie zamieszcza Mały rocznik statystyczny z 20057, na-
tomiast rocznik z 2003 (z danymi na za 2001 ) podaje tylko liczbę
5123 członków Muzułmańskiego Związku Religijnego (odtąd MZR)8.
Warto jednak zaznaczyć, że dane MZR, jak i drugiego zarejestro-

wanego w Polsce muzułmańskiego związku wyznaniowego, jakim jest
Liga Muzułmańska (odtąd LM) w RP są oparte jedynie na szacun-
kach, a listy członków nie są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane.
Co więcej, zarówno przedstawiciele MZR jak i LM przyznają, że więk-
szość muzułmanów w Polsce nie należy do żadnej organizacji.

5Podział na etnicznych, kulturowych i religijnych muzułmanów za: K. Pędzi-
wiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy
Zachodniej, Nomos, Kraków 2005, s. 43–45.
6K. Górak–Sosnowska, Organizacje muzułmańskie w Polsce, 2006; opraco-

wanie wykonane w ramach badań statutowych Instytucje religijne i religijność
w krajach Unii Europejskiej prowadzonych przez prof. dr hab. E. Firlit (sygn.
02/S/0012/05).
7Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005, GUS 2005, http://www.st-

at.gov.pl/opracowania zbiorcze/maly rocznik stat/2005/index.htm
8A. Nalborczyk, Status prawny muzułmanów w Polsce i jego wpływ na orga-

nizację ich życia religijnego. [w:] Muzułmanie w Europie, op cit., s. 229.
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Dane z Narodowego Spisu Powszechnego za rok 2002 pozwalają na
dokonanie pewnych oszacowań liczby przyjezdnych muzułmanów na
podstawie pytań o kraj urodzenia, narodowość oraz używany w domu
język. Warto jednak podkreślić, że szacunki te obarczone są dużym
błędem, gdyż nawet w krajach o dużej przewadze muzułmanów wy-
stępują mniejszości religijne, co więcej przedstawiciele tych mniej-
szości mogą być bardziej mobilni i nadreprezentowani w środowisku
emigrantów. Należy również zwrócić uwagę, że dla każdego z pytań
ze spisu istnieje grupa kilkuset tysięcy osób, które nie odpowiedziały
na powyższe pytania, co bardzo negatywnie wpływa na trafność wy-
liczeń.

Tabela 1: Szacunkowa liczba muzułmanów w Polsce
według danych NSP9.

Kraj urodzenia Liczba Narodowość Liczba
Bośnia i Herc. (40%) 1836 Afgańska (99%) 111
Kazachstan (47%) 1851 Algierska (99%) 273
Uzbekistan (88%) 227 Arabska 459
Turcja (99,8%) 166 Egipska (90%) 132
Algieria (99%) 116 Irańska (98%) 186
Syria (90%) 77 Libańska (59,7%) 174
Liban (59,7%) 65 Marokańska (98,7%) 113
Irak (97%) 56 Palestyńska (84%) 229

Syryjska (90%) 312
Tatarska 495

Tunezyjska (98%) 102
Turecka (99,8%) 232

Używany język Liczba
Albański 96
Arabski 1835
Perski 108
Turecki 390

9Dane za: tab. wynikowa nr 26, 33, 34 NSP 2002, dane w (%) oznaczają
odsetek muzułmanów w kraju podany za CIA The World Factbook (w przypadku
Palestyny – Strefa Gazy i Zachodni Brzeg liczone łącznie).
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Jeszcze inną pośrednią metodą szacowania liczby przyjezdnych
do Polski muzułmanów przy pomocy danych urzędowych są statystki
uchodźców ubiegających się w Polsce o azyl. W tym przypadku naj-
większym problemem jest fakt, że wielu z tych uchodźców krótko po
przyjeździe do Polski wyjeżdża dalej na Zachód, a te osoby, które
za pierwszym razem nie dostały statusu uchodźcy, mogą się o niego
ubiegać kilka razy z rzędu, stąd też liczba osób ubiegających się
o azyl w ciągu ostatnich kilku lat znacznie przewyższa faktyczną
liczbę uchodźców żyjących na terenie kraju. Dlatego też dla celów ba-
dawczych przyjąłem, że do społeczności muzułmańskiej zaliczę tylko
te osoby z krajówmuzułmańskich, które otrzymały status uchodźcy10.
W Polsce od 1992 do 2000 takich osób było niewiele ponad ty-

siąc, z czego nawet jeśli wliczyć, że większość uchodźców z krajów
o przewadze muzułmanów sama wyznawała tą religię, mamy nie-
wiele ponad dziewięciuset ludzi, a licząc bardziej realistycznie i biorąc
pod uwagę fakt, że część uchodźców bośniackich wróciła do domów,
można zmniejszyć te szacunki do 700 osób.

Tabela 2: Nadane statusy uchodźcy w Polsce w latach 1992 – 2000
według krajów pochodzenia11.

Kraj pochodzenia uchodźców Liczba nadań w latach 1992–2000

Afganistan 48

Armenia 10

Białoruś 13

Bośnia–Hercegowina 387

Etiopia 58

Gruzja 11

Irak 39

Iran 16

Jugosławia 24

Liban 24

Rosja 42

Rumunia 10

Rwanda 13

Somalia 183

Sri Lanka 61

10Celowo nie uwzględniam tutaj osób, którym wydano zgodę na pobyt tole-
rowany, gdyż uznaję, że są oni w Polsce niejako „w zawieszeniu” i w związku
z brakiem prawa do zasiłku często opuszczają nasz kraj.
11Dane za: Statystyki, UNHCR, http://www.unhcr.pl/statystyki/index.php
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Sudan 18

Syria 14

Bezpaństwowcy 14

Inne 76

Zdecydowany wzrost, zarówno jeśli chodzi o liczbę zgłaszanych
wniosków, jak i przypadków przyznania statusu, można natomiast
zauważyć w ostatnich latach, co jest spowodowane przede wszyst-
kim gwałtownym wzrostem liczby uchodźców czeczeńskich12, którzy
stanowią ponad 80% wszystkich uchodźców w Polsce. Łącznie status
uchodźcy w Polsce przyznano 1204 Czeczeńcom13. Jeśli do tego do-
liczyć niewielką grupę obywateli Afganistanu, Iraku i Pakistanu oraz
Etiopczyków, Sudańczyków i Somalijczyków oraz grupę uchodźców
z lat 1992–2000 można powiedzieć, że w Polsce legalnie żyje około
2000 muzułmańskich uchodźców, a kilka tysięcy bądź oczekuje na
decyzję, bądź przebywa w Polsce nielegalnie. Przy czym wśród tych
2000 osób niewielka część14 mogła być uwzględniona we wcześniej
omawianym przeze mnie Narodowym Spisie Powszechnym.

Tabela 3: Liczba uchodźców czeczeńskich w Polsce15 .

Rok Liczba wniosków o status uchodźcy Liczba uznanych wniosków

2005 6244 265

2004 7182 305

2003 5333 202

12Jest to związane z wybuchem tzw. drugiej wojny czeczeńskiej w 2000 (pierw-
sza rozpoczęła się w 1994 r., ale nie spowodowała takiej fali uchodźców).
13Warto również zauważyć, że jeśli poza grupą osób, które już otrzymały status
doliczymy tych, którzy na niego oczekują (większość z ponad 3000 osób czekają-
cych na decyzję w jednym z kilkunastu polskich ośrodków dla uchodźców) oraz
bliżej nieznaną liczbę Czeczenów, którym nie przyznano statusu i którzy zostali
w Polsce nielegalnie, mamy do czynienia z kilkutysięczną mniejszością muzułmań-
ską, która może w przyszłości wpłynąć na kształt islamu w Polsce. Oczywiście,
o ile znajdzie w Polsce pracę i postanowi się osiedlić, co jednak nie będzie moż-
liwe bez poprawienia poziomu edukacji czeczeńskich dzieci (stanowiących prawie
połowę uchodźców), jak i specjalnych programów integracyjnych – w tym inten-
sywnych kursów językowych dla dorosłych.
14Dane spisowe prawdopodobnie nie objęły większości uchodźców z kilku powo-
dów, jednym z nich jest nie objęcie spisem osób ubiegających się o azyl, drugim
bariera językowa, a trzecim fakt, że znaczna część z czeczeńskich uchodźców prze-
bywających na terenie Polski przybyła do naszego kraju po 2002 roku.
15Zestawienie własne na podstawie danych Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziem-
ców.
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2002 2938 209

2001 1324 199

2000 966 24

Kolejnym źródłem informacji o liczbie przyjezdnych muzułmanów
jest liczba wydanych cudzoziemcom pozwoleń na pracę, wiz, czy ze-
zwoleń na osiedlenie. Jednak należy wziąć pod uwagę, że istniejące
dane nie pozwalają na określenie czasu pobytu, powodów zgłoszenia
się z wnioskiem, jak i dalszych losów danej osoby. Stąd też nie doko-
nuje się dokładnych analiz. Można jednak uznać na podstawie danych
Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców na lata 2000–2005, że liczba
muzułmanów, którzy w ten sposób przyjechali i zostali w Polsce, nie
przekracza kilku tysięcy osób. Natomiast według danych GUS w 2002
Polskę zamieszkiwało ponad 6 tys. osób urodzonych w państwach mu-
zułmańskich16.
Wadą wszystkich prezentowanych powyżej zestawień jest to, że

obejmują one tylko (przede wszystkim w przypadku danych NSP)
cudzoziemców, na dodatek pochodzących z krajów muzułmańskich,
natomiast niewiele mówią o muzułmanach posiadających obywatel-
stwo polskie, czy to od urodzenia, czy też ze względu na wieloletnie
przebywanie w naszym kraju17, jak i cudzoziemcach przybyłych do
Polski z krajów, gdzie muzułmanie stanowią zdecydowaną mniejszość.
Z tego właśnie powodu próbując ustalić liczbę muzułmanów w Pol-

sce, warto przytoczyć ustalenia obecnego przewodniczącego Ligi Mu-
zułmańskiej w RP Samira Ismaila18, który szacuje liczbę muzułma-
nów w Polsce na około 25–30 tysięcy osób, dzieląc przy tym na-
pływ muzułmanów na cztery etapy. Pierwszy i najstarszy to czasy
tatarskie, od XIV do XVIII w.; z tego okresu pozostało do czasów
nam współczesnych około 5000 Tatarów. Drugi okres to czas zaborów
i migracji muzułmanów zamieszkujących Imperium Rosyjskie głównie
z Kaukazu, ale także niewielkich grup Persów i Arabów; liczebność po-

16Dane za: K. Górak–Sosnowska, Organizacje muzułmańskie w Polsce, op. cit.
Wyliczenia autorki na podstawie: Migracje zarobkowe ludności 2002, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa 2003, s. 330–333. W przypadku niektórych państw
niemuzułmańskich o znaczących mniejszościach muzułmańskich ustalenie liczby
muzułmanów w ogólnej liczbie imigrantów nie było możliwe (np. Czeczeńcy wśród
imigrantów rosyjskich, Palestyńczycy wśród imigrantów izraelskich).
17Do tej grupy można zaliczyć studentów z krajów arabskich i afrykańskich,
którzy przybyli do Polski na studia w latach 70. i początku 80.
18Informacje te pochodzą z oficjalnych materiałów Ligi Muzułmańskiej, jak
i wielu rozmów z Samirem Ismailem.
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tomków tej fali przybyszów liczy również około 5000 osób19. Trzecią
grupę stanowią przybysze z krajów muzułmańskich (głównie arab-
skich) napływających do Polski począwszy od drugiej połowy XX w.
do chwili obecnej, w tym studenci, biznesmeni, uchodźcy i członkowie
korpusu dyplomatycznego; przewodniczący LM szacuje ich liczebność
na 10–15 tysięcy. Ostatnią grupę stanowią Polacy, którzy przeszli na
islam w liczbie od 3 do 5 tysięcy.

Szacunki mówiące o 20–30 tys. muzułmanów w Polsce (w tym 5
tysiącach Tatarów) podawane są również przez Muzułmański Zwią-
zek Religijny, polskie media (np. przy okazji afery związanej z pu-
blikacją karykatur Mahometa), orientalistów, czy popularnonaukowe
broszurki20.

Podsumowując rozważania na temat liczby muzułmanów przyj-
muję, że ich liczebność w Polsce oscyluje wokół 20 000, z czego około
połowy stanowią muzułmanie napływowi, przybyli do Polski w ciągu
kilku–kilkunastu ostatnich lat, czy to z powodów biznesowych, ro-
dzinnych, edukacyjnych, czy też ze względu na grożące im we wła-
snym kraju niebezpieczeństwo (uchodźcy). Dołączyli oni do liczącej
około 5000 osób społeczności tatarskiej, kilku tysięcy dobrze wy-
kształconych i zasymilowanych muzułmanów przebywających w Pol-
sce przynajmniej kilkadziesiąt lat oraz około tysiąca21 nowych pol-
skich muzułmanów, którzy niedawno przyjęli islam. Pomijając Tata-
rów i wspominanych powyżej Czeczenów, do większych grup etnicz-
nych można zaliczyć także Arabów (między innymi Egipcjanie, Pa-
lestyńczycy, Syryjczycy, Algierczycy, Irakijczycy), Turków, Persów,
Pakistańczyków i Bośniaków.

19Wydaje się jednak, że liczba ta jest zawyżona, a większość z tej grupy albo
wyjechała z Polski, albo uległa całkowitej asymilacji zatracając również swoją
religię.
20A. Marek, A. Nalborczyk, Nie bój się islamu, Więź, Warszawa, 2005.
21Niektórzy przedstawiciele związków wyznaniowych (w tym cytowany przeze
mnie przewodniczący LM) mówią nawet o kilkutysięcznej grupie nowych muzuł-
manów, jednak wydaje się, że jest to liczba zawyżona. Również w ocenie MZR
liczba nowych muzułmanów nie przekracza 1000 osób. Są to głównie orientaliści
i arabiści, artyści i przedstawiciele wolnych zawodów, kobiety wychodzące za mąż
za muzułmanów, jak i ludzie młodzi poszukujący nowej drogi życia.
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Społeczność muzułmańska w Polsce –
wybrane organizacje i przestrzeń wzajemnej
komunikacji

Do lat 80–tych dyskutując o obecności muzułmanów w Polsce myślało
się tylko i wyłącznie o Tatarach i Muzułmańskim Związku Religijnym.
Pomimo że obecnie sytuacja ta uległa zmianie, MZR22 jest wciąż naj-
większym i najbardziej liczącym się muzułmańskim związkiem wy-
znaniowym. Został on założony w 1925, w celu zjednoczenia polskich
wyznawców islamu. W 1936, na mocy Ustawy z 21 kwietnia o sto-
sunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzecz-
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 30, poz 240 z 1936 r.), stał się jedyną
organizacją wyznaniową reprezentującą polskich muzułmanów23 (Na-
lborczyk 2005, s. 230). Obecnym przewodniczącym MZR jest Tomasz
Miśkiewicz, który tytułuje się jednocześnie muftim Rzeczpospolitej
Polskiej24.
W skład MZR wchodzi osiem gmin muzułmańskich25, w tym trzy

leżące na historycznych terenach tatarskich (Białystok, Bohoniki, Kru-
szyniany). Do MZR należą też jedyne trzy oryginalne meczety w Pol-
sce, dwa zabytkowe drewniane w Bohonikach i Kruszynianach i jeden
nowy w Gdańsku, w pozostałych miastach jako domy modlitwy służą
przerobione domy mieszkalne26.

22Oficjalna strona Związku, na której jest dużo dodatkowych informacji znaj-
duje się pod adresem: www.mzr.pl
23Postanowienia tego nie akceptują pozostałe organizacje muzułmańskie, rów-
nież polskie MSWiA zarejestrowało jako związek wyznaniowy Ligę Muzułmań-
ską, jak i dwie inne mniejsze związki (Stowarzyszenie Jedności Muzułmań-
skiej, Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya) oraz dwie organizacje czer-
piące z tradycji muzułmańskiej, a mianowicie Związek wyznaniowy wiara Baha’i
w Polsce i Zachodni Zakon Sufi w Polsce (patrz: Wykaz kościołów i związ-
ków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw, Ministerstwo
SprawWewnętrznych i Administracji, http://www.mswia.gov.pl/index wai.php?-
dzial=92&id=222, sierpień 2006).
24Przez członków pozostałych organizacji nazywany jest naczelnym muftim
MZR, a nie Rzeczpospolitej Polskiej.
25Białystok, Bohoniki, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kruszyniany,
Poznań, Warszawa.
26W tym najbardziej okazały jest budynek w Warszawie, który jest niekiedy
uznawany jako meczet (obecnie dzięki dotacjom z Arabii Saudyjskiej MZR buduje
w Białymstoku nowy meczet, wraz ze szkołą). Dużym budynkiem dysponuje także
centrum Ligi Muzułmańskiej we Wrocławiu.
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Obecnie według szacunków MZR do Związku należy około 5000
muzułmanów – sunnitów, w tym większość stanowią Tatarzy. Jed-
nak z rozmów z przedstawicielami MZR wynika, że jeśliby liczyć
osoby, które opłacają składki i regularnie pojawiają się na modli-
twach, liczbę członków należałoby zmniejszyć przynajmniej o połowę.
Obecnie na kierunek zmian zachodzących w MZR wpływ ma, wy-
kształcony w Arabii Saudyjskiej, mufti Tomasz Miśkiewicz, który
zarządza również przedstawicielstwem na Polskę Światowego Zgro-
madzenia Młodzieży Muzułmańskiej (WAMY). Jednocześnie MZR
szkoli nowych imamów w Arabii Saudyjskiej i współpracuje z tam-
tejszymi organizacjami, które wspierały go choćby w trakcie przygo-
towywania obchodów 80–lecia MZR, czy V Zjazdu Młodzieży Mu-
zułmańskiej Państw Nadbałtyckich, Białorusi oraz Obwodu Kalinin-
gradzkiego. Dawne ziemie tatarskie, czyli ziemie leżące na wschód od
Polski, są również głównym obszarem działalności międzynarodowej
tej organizacji27.
Do statutowych celów MZR, zgodnie z nowym statutem uchwalo-

nym w 2004, należy przede wszystkim reprezentowanie muzułmanów
i dbanie o ich interesy, opieka nad istniejącymi cmentarzami, domami
modlitwy i meczetami oraz dbanie o rozwój nowych, jak również pro-
pagowanie islamu oraz pogłębianie wiedzy o tej religii. Nowy statut
zezwolił także na członkostwo w MZR muzułmanom nie posiadają-
cym polskiego obywatelstwa28. Brak takiej możliwości był między
innymi jednym z powodów założenia innych muzułmańskich stowa-
rzyszeń i związków religijnych.
Warto zwrócić uwagę na specyficzny punkt statutu, świadczący

o chęci objęcia swoim działaniem wszystkich muzułmanów w Pol-
sce, wedle którego każde dziecko muzułmanów (wystarczy nawet, że
jedno z rodziców jest muzułmaninem) mieszkających na terenie któ-
rejś z gmin MZR, po osiągnięciu pełnoletności staje się automatycz-
nie członkiem zwyczajnym MZR. Tym samym zostaje wpisane do
rejestru członków zwyczajnych związku (§4 ustęp 2). Dużo większe
obostrzenia dotyczą osób, które zmieniły wiarę, co ma przeszkodzić
w zbyt pochopnym przyjmowaniu neofitów zmieniających wyznanie
pod wpływem mody, bądź zachcianki, jak i prawdopodobnie ograni-

27Współpraca międzynarodowa organizacji muzułmańskich w Polsce jest klu-
czowa zarówno dla ich przetrwania, jak i przede wszystkim rozszerzenia działal-
ności, gdyż ze względu na niewielką liczebność muzułmanów w Polsce, jak i ich
rozproszenie niezbędne jest dofinansowanie, jak i wsparcie merytoryczne z zagra-
nicy.
28Choć powinni zamiast tego legitymować się kartą stałego pobytu.
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cza szanse gwałtownego przejęcia władzy w danej gminie, przy po-
mocy dużej liczby nowych wyznawców.

Organizacją konkurencyjną, czy też, jak oficjalnie mówią działacze
obu organizacji, uzupełniającą dla Muzułmańskiego Związku Religij-
nego jest Liga Muzułmańska w RP29 zarejestrowana przez MSWiA
jako związek wyznaniowy w styczniu 2004, a nieformalnie istniejąca
od pięciu lat. Powstała ona z połączenia się Stowarzyszenia Studen-
tów Muzułmańskich30 (powstanie w 1986, rejestracja w 1991) oraz
Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia Kulturalnego31 (reje-
stracja w 1996 r.), zaś proces powstawania tych organizacji dobrze
odzwierciedla rozwój islamu w Polsce. Założenie SSM było spowo-
dowane napływem do Polski, w ramach wymiany z krajami socjali-
stycznymi, kilkuset studentów arabskich, z których część poza wy-
znawaniem ideałów lewicowych, pragnęła czynnie praktykować swoją
religię. Założenie MSKK związane było z faktem, że wielu tych stu-
dentów nie wróciło do swoich krajów, natomiast po zakończeniu stu-
diów chciało dalej działać w jakiejś organizacji. Liga Muzułmańska
była natomiast logicznym następstwem i rozszerzeniem działalności
MSKK, które było założone jako stowarzyszenie i jako takie nie mo-
gło spełniać wszystkich funkcji o charakterze religijnym. Dodatkowo
dorastać zaczęło drugie pokolenie muzułmanów, już urodzonych i wy-
chowanych w Polsce, co wiązało się z potrzebą jego edukacji „w du-
chu muzułmańskim”32, stąd konieczność założenia związku wyzna-
niowego.

Liga Muzułmańska w RP posiada siedem oddziałów terenowych:
krakowski, poznański, katowicki, warszawski, lubelski, białostocki oraz
łódzki. Struktura ta jest odzwierciedleniem posiadanej na danym te-
renie liczby członków, których LM ma łącznie 120, przy czym liczba
osób zaangażowanych w działalności Ligi, ale nie będących formalnie
jej członkami, sięga – w zależności od kryterium stopnia zaangażo-
wania – od kilkuset do kilku tysięcy. Obecnym przewodniczącym tej
organizacji jest Samir Ismail, a podstawowym kierunkiem współpracy
zagranicznej są organizacje muzułmańskie z Europy Zachodniej, zaś

29Oficjalna strona organizacji (wciąż w rozbudowie): www.islam.info.pl.
30Oficjalna strona stowarzyszenia to www.islam.org.pl.
31Oficjalna strona stowarzyszenia dostępna pod adresem: www.islam.com.pl.
32Strona prowadzona przez LM dla kobiet i dzieci dostępna jest pod adresem:
www.muzulmanka.pl.
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sama LM jest członkiem największej sieci europejskich organizacji
muzułmańskich, jaką jest FIOE (Federacja Organizacji Muzułmań-
skich w Europie).
Pozostałe organizacje muzułmańskie nie prowadzą ani tak roz-

budowanej działalności, ani się skupiają tylu członków. Warto jed-
nak wymienić jedyną zarejestrowaną w Polsce organizację szyicką –
Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej. Według danych organizacji
jego działalność datuje się od 1937 r., a oficjalnie zarejestrowane zo-
stało w 1989 r.33. Na jej czele stoi Naczelny Imam Mahmud Taha
Żuk34, a poza oddziałem warszawskim posiada także prężnie działa-
jący oddział w Bydgoszczy, na czele którego stoi imam Rafał Ahmed
Berger35.

Polski islam, czy islam w Polsce?

Zanim zacznie się dyskusję na temat specyfiki islamu w Polsce, na-
leży wyjaśnić pewną drażliwą dla muzułmanów kwestię. Wychodzą
oni bowiem z założenia, że islam jest jeden, czyli mówienie o jakichś
rodzajach islamu jest czymś absolutnie niedopuszczalnym. Jednak
z punktu widzenia badacza społecznego nie da się nie zauważyć, że
wprawdzie mówienie o jednym islamie w rozumieniu teologicznym
jest uprawnione, o tyle rozciąganie tej jedności w odniesieniu do spo-
sobów wyznawania islamu i samych muzułmanów już nie. Tym sa-
mym należy pamiętać, że mówiąc o polskim islamie odnosimy się tak
naprawdę nie do filarów wiary muzułmańskiej, ale do kontekstu spo-
łecznego.
Polski islam byłby więc czymś, co wyróżnia muzułmanów miesz-

kających w Polsce z całej muzułmańskiej Ummy. Wydaje się jednak,
że w świetle przedstawionych w artykule informacji coś, co można
by uznać za polski islam, czyli tradycyjna obrzędowość tatarska, od-
chodzi w przeszłość. Trudno mówić o jakiejś znaczącej specyfice is-

33Niestety, oficjalna strona stowarzyszenia (www.al–islam.prv.pl) obecnie nie
działa, natomiast dobrze rozbudowana jest nieoficjalna strona szyitów w Polsce
dostępna pod adresem: www.al–islam.org.pl
34Mahmud Taha Żuk jest zaangażowany także w działalność Stowarzyszenia
Muzułmańskiego Ahmadiyya, które wzbudza wiele kontrowersji wśród pozosta-
łych polskich muzułmanów, głównie przez negatywnie ocenianą ideologię i re-
formy, jakie ruch ahmadijja wprowadził do islamu.
35Dawno nie aktualizowana strona Rafała Bergera znajduje się tutaj –
http://www.republika.pl/rberger/.
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lamu, jeśli większość jego wyznawców w Polsce przybyła niedawno
do tego kraju, a dwa największe związki wyznaniowe są ściśle powią-
zane z międzynarodowymi organizacjami muzułmańskimi. Bardziej
uprawnione wydaje się mówienie o wpływach islamu europejskiego
i arabskiego, czy też o różnicach w postawach względem umownej
cywilizacji Zachodniej, zasad współistnienia muzułmanów z wyznaw-
cami innych religii, czy też stosunku do państwa i obywatelskości.
Podziały te jednak nie są specyficzne tylko dla Polski i są odzwiercie-
dleniem dyskusji prowadzonych wśród muzułmanów na całym świe-
cie. Natomiast problemy życia codziennego polskich wyznawców is-
lamu nie różnią się w większości przypadków od tych, które mają
muzułmanie w krajach, gdzie islam jest religią mniejszości.
Dyskusja na temat specyfiki polskiego islamu wydaje się więc na

dzień dzisiejszy spóźniona, chyba żeby zawęzić temat tylko do jednej
grupy, jaką są polscy Tatarzy, a najlepiej ograniczyć jeszcze bardziej
do ziem rdzennie tatarskich, czyli Podlasia, i starszego pokolenia Ta-
tarów, ale to już temat na inny artykuł.

Paweł Kubicki — socjolog, pracownik naukowy Insty-
tutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Han-
dlowej, członek Stowarzyszenia ARABIA.pl, zajmuje się
problematyką integracji społecznej i wykluczenia.
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S
formułowany w ten sposób temat zakłada pewną generali-
zację. Sugeruje bowiem istnienie wspólnej dla wszystkich Pola-
ków postawy wobec islamu i muzułmanów. Te zaś bywają różne.

Z jednej strony można wymienić pasjonatów kultury muzułmańskiej,
ceniących swoiste dla islamu poczucie wspólnotowości, czy też osoby,
które odkryły w tej religii coś, czego nie dało im chrześcijaństwo.
Do nich można doliczyć1 pewną grupę osób, które są zafascynowane
kulturą (lub pewnym jej aspektem) danego regionu, w którym domi-
nuje islam – zazwyczaj światem arabskim, ale również Iranem i jego
kinematografią, lub Pakistanem i jego muzyką. Z drugiej strony wy-
mienić można różnej maści przeciwników islamu – począwszy od osób,
które nie zgadzają się na wstąpienie Turcji do Unii Europejskiej,
poprzez tych, którzy są za pełną asymilacją muzułmanów w Euro-
pie (a w skrajnych przypadkach za ich deportacją), skończywszy na
wielu osobach, w których islam wywołuje uczucie strachu i niepokoju
– pewnej ciemnej, mrocznej siły, która już nieraz zagroziła światu
zachodniemu. Nie zapominajmy wreszcie, że niektórzy Polacy to mu-
zułmanie, a zatem przedstawiona w tytule opozycja jest niepełna.
Który obraz przeważa i który jest prawdziwy?

Na pytanie to postaram się odpowiedzieć na dwa sposoby. Pierw-
szy opierać się będzie na badaniach empirycznych dotyczących sto-
sunku Polaków do islamu i muzułmanów, zrealizowanych w kraju,

1Jak zauważa Marek Dziekan: „w krajach (nie bez przyczyny) nazywanych
muzułmańskimi na islamie wszystko się zaczyna i kończy, nawet jeśli ich władcy
zapewniają nas o świeckim charakterze ich terytoriów” – M. Dziekan, Irak. Religia
i polityka, Elipsa, Warszawa 2005, s. 9.
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jak i zagranicą. Drugi sposób będzie bardziej subiektywny. Pisać go
będę z punktu widzenia nie tylko pracownika naukowego, ale także
sekretarza Stowarzyszenia ARABIA.pl2, które zajmuje się promowa-
niem bardziej zróżnicowanego wizerunku świata arabskiego i islamu
w Polsce, jak również dialogiem międzykulturowym i międzyreligij-
nym; a zatem tytułowa problematyka nie jest mu obca. Perspektywa
ta pozwoli mi na pewne uogólnienia, a zarazem na wykorzystanie bar-
dziej zróżnicowanych źródeł – prasy, for internetowych, podręczników
szkolnych, czy wreszcie obserwacji własnych.

Polacy wobec islamu i muzułmanów
w świetle badań empirycznych3

Zwiększone zainteresowanie islamem i muzułmanami w Polsce4 to
w dużej mierze żniwo wydarzeń 11 września 2001 roku. Wtedy to
Ośrodek Badania Opinii Publicznej (OBOP) zrealizował badanie na
temat skojarzeń Polaków ze słowem „islam”, a w dorocznym sondażu
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) pt. „Aktualne problemy
i wydarzenia”, w dziale na temat stosunku Polaków do innych naro-
dów pojawiła się kategoria „Arabowie” (do 2005 roku jedyni „repre-
zentanci” muzułmanów). Kolejnym impulsem była polska interwencja
w Iraku, której odbiorowi społecznemu dosyć regularnie poświęcają

2Stowarzyszenie ARABIA.pl powstało w 2003 roku. Prowadzi największy por-
tal internetowy w języku polskim poświęcony gospodarce, polityce, społeczeń-
stwom i kulturze świata arabskiego. Stowarzyszenie organizuje także spotka-
nia, imprezy, seminaria i wystawy poświęcone światu arabskiemu, wydaje pu-
blikacje oraz prowadzi warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej. ARABIA.pl
współpracuje m.in. z Zakładem Arabistyki i Islamistyki UW, Katedrą Bliskiego
Wschodu i Północnej Afryki UŁ, polskim MSZ oraz Polskim Komitetem ds. UNE-
SCO; utrzymuje także stały kontakt z najważniejszymi organizacjami muzułmań-
skimi w Polsce. Więcej informacji na: http://www.arabia.pl.
3Niniejszy podrozdział opiera się na artykule pt.Wizerunek islamu i muzułma-

nów w Polsce w świetle badań empirycznych, [w:] Współczesne problemy świata
islamu, M. Malinowski, R. Ożarowski (red.), (w druku).
4A także na świecie. Wtedy to międzynarodowe ośrodki badawcze (Gallup,

Zogby International, Pew Research Center) zrealizowały badania na temat sys-
temu wartości i postaw mieszkańców świata islamu – por. P. Kubicki, Społeczeń-
stwa islamu – system wartości oraz stosunek wobec Zachodu, „Bliski Wschód:
społeczeństwa – polityka – tradycje”, nr 1, Warszawa 2004, s. 97 i dalsze.
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uwagę obydwa ośrodki. Pomimo to, badań na temat postaw społecz-
nych wobec islamu i muzułmanów w Polsce jest relatywnie niewiele,
a „wątek muzułmański” pojawia się co najwyżej w badaniach o szer-
szej tematyce.

Wobec islamu

Dobrą ilustrację wizerunku islamu w świadomości polskiej mogą sta-
nowić wyniki uzyskane przez OBOP we wspomnianym powyżej ba-
daniu. Jest to zarazem jedyne badanie sondażowe przeprowadzone
w Polsce na temat islamu jako religii, do jakiego udało mi się do-
trzeć.

Tabela 1: Najczęstsze skojarzenia ze słowem „islam” (2001)5.

Skojarzenie %

z religią – skojarzenia neutralne 66

z terroryzmem 18

z Arabami 12

z krajami arabskimi, wschodnimi, z Azją 12

z wojną, wojnami – ogólnie 11

Gruzja 11

Irak 39

Iran 16

Islam kojarzony jest przede wszystkim z religią, zaś kolejne sko-
jarzenia to „Arabowie” oraz „terroryzm”. Co więcej, następne dwa
skojarzenia nawiązują treścią do poprzednich – w „krajach arabskich”
mieszkają Arabowie, a „wojnę, wojny – ogólnie” i „terroryzm” łączą
się ze sobą pod wspólnym hasłem „przemoc” czy „konflikt”.
Podobne wyniki uzyskano w innym, niereprezentatywnym bada-

niu przeprowadzonym na grupie ponad 300 studentów uczelni wyż-
szych w 2004 roku.

5Źródło: Z czym kojarzy się Polakom słowo „Islam”, OBOP, grudzień 2001,
s. 2–3.
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Tabela 2: Skojarzenia za słowem „islam” (2004)6

Lp. Skojarzenie %

1 Religia 50

2 Regiony geograficzne(Azja, Bliski Wschód) 21

3 Koran 20

4 Arabowie 15

5 Dżihad, święta wojna 14

6 Muzułmanie 13

7 Terroryzm 12

8 Kultura 11

9 Złe traktowanie kobiet 11

10 Mekka 11

W powyższych skojarzeniach można również dostrzec trzy katego-
rie wymienione w badaniu OBOP: religia (religia, muzułmanie, Ko-
ran, kultura, Mekka), przemoc / konflikt (terroryzm, dżihad, święta
wojna) oraz Arabowie (Arabowie). Inne skojarzenie z islamem to „złe
traktowanie kobiet” – również dosyć powszechne, nie tylko w Polsce,
ale i w innych państwach, o czym świadczy chociażby film Holendra,
Theo van Ghogha pt. „Submission”7.

Wobec muzułmanów

Informacje na temat stosunku Polaków do muzułmanów uzyskać można
przede wszystkim z międzynarodowych badań sondażowych – Euro-
pean Values Survey oraz badań zrealizowanych przez Pew Research
Center. Przyjęta w obydwu przypadkach perspektywa porównawcza
umożliwia nie tylko określenie stosunku Polaków do muzułmanów, ale
także stwierdzenie, na ile różni się on od stosunku do muzułmanów
w innych państwach Europy.

6Źródło: K. Górak–Sosnowska, W. Widera, Studenci Warszawy a islam: wie-
dza – postawy – skojarzenia, „Przegląd Orientalistyczny” (w druku).
7W filmie przedstawiona jest historia życia nieludzko traktowanej kobiety –

muzułmanki, bitej, gwałconej i zmuszonej do małżeństwa wbrew jej woli. Sprawcą
jej nieszczęść nie jest jednak jej mąż, brat czy męska część rodziny (jak to się za-
zwyczaj przedstawia w tego typu filmach), ale sam Bóg. Co więcej, kobieta z iro-
nią w głosie poddaje się tym wszystkim okrucieństwom, aby sprawić Mu radość.
Jest to jeden z powodów, dla których film spotkał się z tak dużym sprzeciwem
muzułmanów.
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Analizując stosunek poszczególnych społeczeństw europejskich do
muzułmanów, w tym polskiego, należy pamiętać, że mają one od-
mienne doświadczenia z wyznawcami islamu. Państwa takie jak Fran-
cja czy Niemcy posiadają znaczne populacje muzułmańskie i doświad-
czają pewnych trudności związanych z odpowiednią ich integracją.
Hiszpania i Włochy mają również coraz liczniejsze społeczności mu-
zułmanów, jednak jest to przede wszystkim imigracja świeża, która
jeszcze nie uformowała się w państwach przyjmujących, co znowu
przekłada się na problemy innego typu.
Na tym tle Polska wyróżnia się z trzech powodów. Po pierwsze,

muzułmanie stanowią zaledwie 0,05% populacji naszego kraju – nie
można zatem powiedzieć, że ich obecność związana jest z jakimi-
kolwiek problemami gospodarczymi, politycznymi, czy społecznymi,
które dałoby się odczuć w skali całego kraju, czy nawet powiatu.
Po drugie, islam na ziemiach polskich ma ponad 600–letnią tradycję,
a Polskę po dziś dzień zamieszkują Tatarzy – rdzenni polscy mu-
zułmanie. Wreszcie po trzecie, znaczna część zamieszkujących Polskę
muzułmanów napływowych to osoby, które przybyły do naszego kraju
na studia, znają więc język polski i należą do klasy średniej. Chociaż
w ostatnich latach do Polski zaczęli przybywać także muzułmańscy
uchodźcy (np. z Czeczenii), jak i nowa imigracja zorientowana na ni-
skopłatną pracę, to jednak trzon muzułmańskiej imigracji stanowią
osoby już w pewnym (znacznym) stopniu zintegrowane ze społeczeń-
stwem polskim.
Specyfikę społeczności muzułmańskich w Polsce potwierdzają wy-

niki badań Pew Research Center. Polacy dwukrotnie rzadziej niż Hisz-
panie i trzykrotnie rzadziej niż mieszkańcy innych państw Europy Za-
chodniej (badaniem objęto Francję, Holandię, Niemcy i Wielką Bryta-
nię) przypisują mieszkającym w ich kraju muzułmanom zwiększające
się poczucie tożsamości muzułmańskiej. Również dwukrotnie rzadziej
odczuwają zagrożenie ze strony ekstremistów muzułmańskich8. Jed-
nak niewielkiemu poczuciu zagrożenia ze strony „własnych” muzuł-
manów w Polsce nie towarzyszy sympatia do tej kategorii religijnej.
Wskazują na to badania European Values Survey zrealizowane w la-
tach 1999–2000. Około 25% Polaków nie chciałoby mieć za sąsiada
muzułmanina. Odsetek ten nie wydaje się znaczący, jednak porównu-
jąc go z wartościami uzyskanymi w innych państwach europejskich,

8Support for Terror Wanes among Muslim Public. Islamic Extremism: Com-
mon Concern for Muslim and Western Publics, Pew Research Center, 14.07.2005,
s. 17–18.
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okazuje się, że w Polsce niechęć wobec muzułmańskich sąsiadów jest
znacząca. Jedynie w trzech państwach Unii Europejskiej (Słowacja,
Malta, Litwa) odsetek osób, które nie chciałyby mieć za sąsiada mu-
zułmanina, jest większy. Co więcej, w państwach Europy Zachodniej,
w których pojawiają się pewne problemy związane z integracją mu-
zułmanów oraz ich uczestnictwem w życiu publicznym, odsetek osób
niechętnych muzułmańskim sąsiadom jest około dwukrotnie niższy
(np. Niemcy –11%, Francja – 16%, Holandia – 12%).
Relatywnie (w porównaniu do wielkości populacji i problemów

z nią związanych) dużą niechęć Polaków wobec muzułmanów potwier-
dzają badania Pew Research Center. Co prawda, niemalże połowa
badanych Polaków deklaruje pozytywny stosunek do wyznawców is-
lamu, ale dla porównania we Francji taki stosunek deklaruje dwie
trzecie badanych, a w Wielkiej Brytanii ponad 70%. Podobny od-
setek Polaków, jak Francuzów czy Hiszpanów, deklaruje niechęć do
muzułmanów. Jest to około 30% respondentów – mniej niż w przy-
padku Niemców i Holendrów, których społeczeństwa podzieliły się
pod względem stosunku do muzułmanów na dwie niemalże równe
części (odpowiednio 40%/47% i 45%/51% osób deklarujących sympa-
tię/niechęć wobec muzułmanów), ale więcej niż w Wielkiej Brytanii.

Tabela 3: Stosunek do muzułmanów (%; 2005)9

Kraj Pozytywny Negatywny ?

Francja 64 34 2

Hiszpania 46 37 17

Holandia 45 51 4

Niemcy 40 47 13

Polska 46 30 24

Wielka Brytania 72 14 14

Zachowawczy stosunek Polaków do muzułmanów (umiarkowana
– w porównaniu do respondentów z innych państw – sympatia i nie-
chęć) może tłumaczyć znaczny odsetek respondentów (niemalże jedna
czwarta), którzy nie zadeklarowali żadnej opcji. Jednym z powodów
może być wspomniana już niewielka liczebność populacji muzułmań-
skiej w Polsce, co przekłada się na mały kontakt „przeciętnego” Po-
laka z muzułmaninem. W cytowanym już niereprezentatywnym ba-
daniu prawie 35% badanych studentów nigdy nie spotkało muzułma-
nina. Biorąc pod uwagę, że badanie to zostało przeprowadzone wśród

9Źródło: Support for Terrorism. . . , op cit., s. 4.
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studentów uczelni warszawskich (a mieszkający w Polsce muzułmanie
zamieszkują przede wszystkim duże miasta) można przypuszczać, że
odsetek osób w Polsce, które nigdy nie widziały „żywego” muzułma-
nina jest zdecydowanie większy.

Wobec Arabów

Arabowie stanowią, co prawda, zaledwie 20% wszystkich wyznaw-
ców islamu na świecie, jednak w świadomości polskiej to oni przede
wszystkim kojarzą się ze słowem „islam” (por. powyżej). Również
Arabowie, a nie inni reprezentanci świata islamu, znaleźli się w przy-
taczanym już badaniu CBOS. Można zatem założyć, że dla wielu
Polaków Arab to muzułmanin, a muzułmanin to Arab. Tymczasem
od kilku lat Arabowie cieszą się najmniejszą sympatią Polaków, a za-
razem największą niechęcią.

Tabela 4: Stosunek Polaków do wybranych narodów (%; 2002–
2005)10

Sympatia

Naród 2002 2003 2004 2005
Amerykanie 58 56 45 46
Arabowie 16 13 11 8
Czesi 50 50 49 46
Francuzi 51 48 45 43
Japończycy 39 36 32 31
Litwini 38 36 38 32
Niemcy 38 36 33 34
Romowie 15 16 15 13
Rosjanie 24 22 18 16
Ukraińcy 22 19 29 23
Turcy - - - 14
Wietnam. 24 19 17 15
Włosi 54 53 50 52
Żydzi 23 21 18 20

10Źródło: Stosunek do innych narodów, CBOS, grudzień 2005.
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Niechęć

Naród 2002 2003 2004 2005
Amerykanie 12 17 20 24
Arabowie 54 60 59 70
Czesi 15 18 14 22
Francuzi 12 19 19 25
Japończycy 21 25 22 33
Litwini 24 26 21 31
Niemcy 31 38 34 38
Romowie 60 61 56 65
Rosjanie 43 49 53 61
Ukraińcy 48 51 34 50
Turcy - - - 53
Wietnam. 35 42 38 49
Włosi 10 12 11 15
Żydzi 46 47 45 50

Z powyższego zestawienia wynika, że w ciągu ostatnich trzech
lat niechęć do Arabów wzrosła aż o 16 punktów procentowych (do
70%), a sympatia spadła o 8 (do 8%). Porównywalny wzrost niechęci
Polaków można zaobserwować tylko wobec Rosjan (z 43% w 2002
roku do 61% w 2005 roku), jednak można go tłumaczyć sprawami
politycznymi, które bezpośrednio dotyczą Polski i Polaków. W przy-
padku Arabów (jak i muzułmanów ogółem) niechęć wydaje się być
platoniczna – zważywszy na liczebność populacji arabskiej w Polsce,
problemy z nią związane, jak również bezpośrednie zagrożenie Polski
ze strony państw arabskich.

Subiektywnie o stereotypach

Przedstawione powyżej wyniki badań sondażowych wskazują na nega-
tywny stosunek Polaków do Arabów (i relatywnie negatywny do mu-
zułmanów) oraz funkcjonujące w świadomości społecznej stereotypy
związane z islamem – kojarzenie go z Arabami, terroryzmem oraz
złym traktowaniem kobiet. Należy pamiętać, że nie jest to zjawisko
typowe wyłącznie dla Polaków. Wśród dwunastu karykatur Maho-
meta opublikowanych w duńskim dzienniku „Jyllands Posten” trzy
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nawiązywały bezpośrednio do sytuacji kobiet w islamie, a cztery do
przemocy w islamie (Mahomet był Arabem, stąd prawie wszystkie
karykatury zawierają wizerunki Araba/Arabów).
Warto zatem przyjrzeć się tym trzem uproszczeniom, zwłaszcza

wtedy, gdy stają się rzeczywistością. Zaprezentowane poniżej przy-
kłady zostały dobrane w taki sposób, aby jak najpełniej oddawać
treść stereotypu. Źródła, z których korzystałam, są różne i obejmują
artykuły prasowe, cytaty z for internetowych, jak również fragmenty
podręczników szkolnych oraz sytuacje, o których słyszałam, bądź któ-
rych byłam świadkiem. Tak zróżnicowany dobór materiału umożliwia
z jednej strony bardziej wieloaspektowe przedstawienie omawianego
problemu, z drugiej zaś wskazuje w jak wielu płaszczyznach życia
społecznego rozpowszechnione są owe stereotypy.

Muzułmanin, znaczy Arab

Utożsamianie Arabów z muzułmanami przebiega dwukierunkowo. Za-
zwyczaj uważa się, że Arabowie stanowią większość muzułmanów,
choć jak wspomniano, faktycznie zaledwie co piąty muzułmanin to
Arab. Często zatem słowa „Arab” i „muzułmanin” są używane wy-
miennie jako synonimy. Jednym z przykładów może być cytat z pod-
ręczników do historii11:

Rok ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny Arabowie uznają za
początek swojej rachuby czasu (. . . ) Rok 662, kiedy to Mahomet
musiał uchodzić z Mekki do Medyny, wyznacza początek muzuł-
mańskiej rachuby czasu12.

Wymienne używanie obu pojęć jest nie tylko błędne, ale i krzyw-
dzące – zarówno dla niearabskich wyznawców islamu, którzy czują
się pomijani, jak i dla Arabów, którzy nie są muzułmanami. Przed-
stawiciele zwłaszcza tej drugiej grupy często wywołują zdziwienie –
a nawet niedowierzanie – gdy oświadczają, że są Arabami, ale nie
wyznają islamu.

11L. Trzcionkowski, L. Wojciechowski, Historia: starożytność i średniowiecze,
Demat, Warszawa 2003. Wszystkie podkreślenia w cytatach są moje.
12Cytaty z podręczników pochodzą z referatu pt. Perception and Misperception
of Islam and Muslims in Polish Textbooks wygłoszonego 20–21.02.2006 w Brunsz-
wiku na zorganizowanej przez Międzynarodowy Instytut im. Georga–Eckerta do
Badań nad Podręcznikami konferencji pt. Islam through the Lens of European
Textbooks.
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„Arabizacja islamu” – bo w ten sposób nazywam zjawisko nadre-
prezentacji Arabów wśród wyznawców islamu w świadomości polskiej,
ma także inne oblicza. Jej ofiarą padają często mieszkający na Bli-
skim Wschodzie sąsiedzi Arabów, zazwyczaj Irańczycy13, ale bywa,
że i Turcy. Ilustrują to poniższe cytaty z for internetowych (zwracam
uwagę na różny poziom merytoryczny, w tym ortograficzny, przedsta-
wionych głosów):

Wszystko wskazuje na to, że Iran pomimo ostatnio podpisanego
porozumienia z krajami UE w sprawie zaprzestania dalszych prac
nad bronią A nie zaprzestał tych prac i nie zamierza wcale tego
uczynić. Gra na zwłokę – typowa dla Arabów [z forum „Tygodnika
Powszechnego].

To może rodziców Freda też zabić, bo są persami a to przecież araby
[z forum Queen.pl]

Przypadki postrzegania Turków jako Arabów są zdecydowanie
rzadsze, jednak i one mają miejsce:

A jaki może? (. . . ) MUZUŁMAŃSKI! A zatem arabski. I nieważne
czy to Egipt, czy Syria, czy Turcja [forum wakacje.pl].

Arabowie bywają utożsamiani z muzułmanami w jeszcze inny spo-
sób. Przypisuje im się mianowicie wszystko, co w jakikolwiek sposób
jest związane z islamem (zazwyczaj wszystko, co złe). Faktem jest,
że to właśnie Półwysep Arabski jest kolebką islamu, jednak należy
pamiętać o dużym wewnętrznym zróżnicowaniu tej religii w zależno-
ści m.in. od regionu geograficznego. A zatem mogą istnieć obyczaje
swoiste dla islamu np. w Azji Centralnej, których nie sposób odnaleźć
w islamie arabskim. W przypadku for internetowych dochodzi zatem
do transponowania negatywnych zjawisk występujących w niektórych
państwach muzułmańskich na świat arabski, np.: Arabowie kamienują
za homoseksualizm [z forum eSGieHa.pl]14.

Islam, islamista. . .

Inny stereotyp polega na kojarzeniu islamu z różnymi formami eks-
tremizmu, fundamentalizmu, a nieraz i terroryzmu. Również on ma
13Potwierdzają to cytowane już niereprezentatywne badania zrealizowane
wśród studentów warszawskich uczelni.
14Na temat islamu i homoseksualizmu por. M. Dziekan, Ciało i seks w kulturze
islamu, [w:] W kręgu świata arabsko–muzułmańskiego, A. Barska, K. Minkner
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 118 i dalsze.
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wiele wariantów, które można podzielić na historyczne i współczesne.
W wariancie historycznym, wskazuje się na dżihad, ograniczany wy-
łącznie do „świętej wojny”, jako jeden ze swoistych elementów islamu.
Natomiast wariant współczesny dotyczy utożsamiania muzułmanów
z terrorystami. Warto podać po kilka przykładów obydwu rodzajów
stereotypu.
Pierwszy, historyczny, występuje często w podręcznikach szkol-

nych przy omawianiu życia proroka Mahometa oraz ekspansji islamu.
W wersji łagodnej wygląda tak:

Zgodnie z zasadami Koranu religijne obowiązki wyznawcy islamu
sprowadzają się do pięciu powinności (filarów): wyznania wiary, mo-
dlitwy (pięć razy dziennie z twarzą zwróconą w kierunku Mekki),
jałmużny, postu, pielgrzymki do Al–Kaby. Niektórzy wyznawcy is-
lamu uważają, że istnieje jeszcze jeden nakaz – świętej wojny (dżi-
had)15.

Jednak niektórzy autorzy wprost wskazują na konieczność prowa-
dzenia „świętej wojny” przez muzułmanów:

Według nauki Mahometa, aby dostąpić zbawienia wiecznego, mu-
zułmanie muszą przestrzegać zasad religijnych, oddawać cześć Bogu
i szerzyć swą religię nie tylko słowem, ale i orężem, czyli prowadzić
„święte wojny” (. . . ) Muzułmanie od początku z fanatyzmem zaczęli
rozszerzać swoją wiarę drogą podbojów (. . . ) W podbitych krajach
Arabowie gorliwie szerzyli swą religię16.

Przytoczony fragment nie tylko stawia na równi oddawanie czci
Bogu i szerzenie wiary orężem, ale wręcz wskazuje, że święta wojna
jest nakazem religijnym każdego muzułmanina. Aż strach myśleć, co
by się stało, gdyby chociaż co setny muzułmanin myślał podobnie jak
autor tego podręcznika. . .

Bezpośrednie kojarzenie współczesnego islamu z terroryzmemw ta-
kiej formie spotyka się relatywnie rzadko. Dotyczy to także pod-
ręczników szkolnych, w których przy okazji omawiania konfliktów we
współczesnym świecie sporo miejsca poświęca się konfliktom innymi
niż z udziałem muzułmanów. Jednak słowo „islam” często funkcjo-
nuje w sąsiedztwie słowa „terroryzm”, tworząc już niemalże swojskie

15J. Korba, J. Mordawski, W. Wiecki, Goegrafia i człowiek. Geografia 2, Ope-
ron, Gdynia 2003, s. 28.
16L. Chmiel, Historia, Muza Szkolna, Warszawa 2000.
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zbitki słów „islamski fundamentalizm”, „islamiści”17, „islamscy ra-
dykałowie”, czy wreszcie „islamski terroryzm”. Ten ostatni ilustruje
poniższy obrazek18:

Warto nadmienić, że jest to jedna z dwunastu karykatur, które
ukazały się w duńskim dzienniku „Jyllands Posten” – w wersji pol-
skiej pojawiła się w Internecie na kilka miesięcy przed opublikowa-
niem dwóch innych karykatur przez dziennik „Rzeczpospolita”.

17Warto podkreślić, że islamista w języku polskim oznacza osobę naukowo zaj-
mującą się islamem, a nie fundamentalistę muzułmańskiego (na zasadzie podobnej
jak rusycysta, który nie tylko nie dokonuje rusyfikacji, ale niekoniecznie musi być
Rosjaninem).
18Źródło: Eurojihad.org, http://www.eurojihad.org.
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Kobieta w islamie, czyli po drugiej stronie
hidżabu

Temat kobiety w islamie budzi – obok „terroryzmu muzułmańskiego”
– najwięcej kontrowersji, a różnice międzykulturowe w tym wypadku
wydają się nie do przeskoczenia. Zilustruję to na pewnym przykła-
dzie. Niedawno uczestniczyłamw spotkaniu pewnej muzułmanki, dok-
tor historii jednego z amerykańskich uniwersytetów, z grupą femini-
stek. Jedna z uczestniczek spotkania zapytała, dlaczego kobiety mu-
zułmańskie godzą się na to, aby być jedną z wielu żon. W jej opinii
związek poligamiczny jest niewątpliwie i zawsze gorszy od monoga-
micznego, gdyż uwłaszcza kobiecie (a w zasadzie kobietom). Jej spo-
sób rozumowania można przedstawić następująco:

1. kobiety muzułmańskie, które są w związkach poligamicznych,
nie wiedzą co tracą, bo:

2. ja nie wyobrażam sobie bycia w związku poligamicznym,

3. w związku z tym związek monogamiczny jest lepszy (dla mnie,
więc dla każdego);

4. a zatem: gdyby wiedziały, jak to jest być w związku monoga-
micznym, to na pewno by wolały taki właśnie typ związku (tak
jak ja).

Jak widać z powyższego opisu, stereotypowe wyobrażenie o kobie-
cie w islamie opiera się w dużej mierze na etnocentryzmie. Tymczasem
sytuacja jest o wiele bardziej złożona. Po pierwsze to, co według nas
jest dobre, niekoniecznie musi być za takowe uznane w innej kulturze.
Po drugie, odsetek małżeństw poligamicznych w świecie islamu jest
niewielki (np. w Egipcie około 5–7%)19. Wreszcie po trzecie, istnieją
także plusy bycia jedną z kilku żon.

Wiele młodych Afrykanek preferując wielożeństwo, wymienia nastę-
pujące powody: a) mężczyzna, który jest już żonaty udowodnił, że

19E. Machut–Mendecka, Współczesna rodzina muzułmańska, [w:] Oblicza
współczesnego islamu, E. Machut–Mendecka (red.), Academica, Warszawa 2003,
s. 72.
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potrafi ponieść odpowiedzialność za rodzinę; b) druga żona powo-
duje, że pierwsza żona nie odczuwa samotności; c) jeśli żony współ-
pracują ze sobą, poligamia może być dobroczynnym i szczęśliwym
doświadczeniem, w którym żony dzielą się wzajemnie obowiązkami
i pomagają w wychowaniu dzieci20.

Oczywiście bywa i tak, że małżeństwo poligamiczne jest dla ko-
biety udręką, jednak nie należy tego wiązać z islamem jako takim.
Innym często pojawiającym się aspektem stereotypowego wyobra-

żenia o pozycji kobiet w islamie jest przekonanie o obowiązku zasła-
niania przez nie twarzy21. Trafnie ujmuje to dr Agata S. Nalborczyk,
opisując jeden z artykułów w prasie:

Joanna Krupa („Kulisy” z 17 maja 2001) utrzymuje, że do śmierci
Chomeiniego Iranki mogły pokazywać jedynie oczy. Wystarczy obej-
rzeć zdjęcia z manifestacji w Teheranie za jego życia, by stwierdzić,
że to nieprawda. Kobiety irańskie mają obowiązek zasłaniać tylko
włosy. Co zabawne, podobne teksty ilustrowane są często zdjęciami
kobiet z odsłoniętymi twarzami na ulicy – czy ich autorzy nie zdają
sobie sprawy z tego, co widzą? Czy też tam nie byli?22.

Faktem jest, że muzułmanka w chustce czy w nikabie bardziej
kojarzy się z muzułmanką, niż dziewczyna z odsłoniętymi włosami.
Nie należy jednak zapominać, że ta ostatnia może być również wy-
znawczynią islamu. W trakcie jednej z imprez organizowanych przez
Stowarzyszenie ARABIA.pl pojawił się dziennikarz szukający muzuł-
manek, aby przeprowadzić z nimi wywiad. Natychmiast podszedł do
dwóch noszących hidżab konwerytytek. Stojąca obok mnie Arabka –
muzułmanka bez chustki – skomentowała to półżartem: Cóż, chyba
będę się musiała następnym razem bardziej opalić, to może i mnie
zauważą.
Wspólną cechą wszystkich przedstawionych powyżej stereotypów

jest niewystarczająca lub powierzchowna i niepełna wiedza, która
przyczynia się do ich powstania. Jedną z przyczyn może być rela-
tywnie niewielki bezpośredni kontakt Polaków z muzułmanami, co
sprawia, że większość informacji na ich temat czerpiemy ze środków
masowego przekazu. Jednak z drugiej strony nie należy zapominać

20M. Zyzik, Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Elipsa, Warszawa 2003,
s. 125.
21Przekonanie, jakoby w większości krajów muzułmańskich kobiety musiały
zakrywać twarz wyraziło ponad 85% badanych studentów – por. K. Górak–
Sosnowska, W. Widera, op cit.
22A. S. Nalborczyk, Polski dziennikarz patrzy na islam, „Tygodnik Po-
wszechny”, nr 37, 15.09.2002.
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o wysokiej – w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej –
religijności indywidualnej i instytucjonalnej Polaków. Być może po-
może ona zrozumieć muzułmanów jako wyznawców innej religii mo-
noteistycznej, będącej kontynuacją judaizmu i chrześcijaństwa. Ten
swoisty mariaż niedokładnej wiedzy i wspólnych wartości religijnych
widać było przy okazji publikacji karykatur Mahometa przez dziennik
„Rzeczpospolita”. Z jednej strony przepraszaliśmy muzułmańskich
wyznawców Mahometa23 (sic!), z drugiej strony – jednak przeprosili-
śmy, a słowa te padły z ust polskiego Ministra Spraw Zagranicznych.
Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej przeczytałam wy-

powiedź pewnego arabisty, który mówił, że Europa mogłaby się na-
uczyć od Polski, w jaki sposób pokojowo współistnieć z muzułmanami
– podając jako przykład Tatarów. W ostatnich latach proporcja Ta-
tarów w populacji muzułmanów w Polsce zdecydowanie zmalała –
imigranci przewyższają liczebnie Tatarów dwu– czy nawet trzykrot-
nie. Jednak Polska nadal mogłaby być tym przykładem, o którym
mówił ów arabista. Właśnie dzięki wspólnym wartościom religijnym,
które powinny ułatwić wzajemne zrozumienie wyznawców chrześci-
jaństwa i islamu. I oby tak było.

Katarzyna Górak–Sosnowska — asystent w Kate-
drze Socjologii SGH, sekretarz redakcji rocznika „Bli-
ski Wschód”, redaktor portalu ARABIA.pl; zajmuje
się współczesnymi problemami społeczno–gospodarczymi
świata arabskiego oraz islamem w Europie.

23Muzułmanie nie wyznają Mahometa, tak jak chrześcijanie Jezusa. Dla mu-
zułmanów Mahomet jest jednym z proroków. Muzułmanie wyznają Boga (z arab.
Allah), a jedynobóstwo (tawhid) jest dla nich zasadą nadrzędną.
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Misją Kościoła czasów współczesnych jest wyzwalanie

wierzących, ale również i niewierzących z absurdalnego

lęku przed islamem. Wierni Kościoła winni stanowczo

wyrażać chrześcijański sprzeciw wobec każdej wojny. Jan

Paweł II, który przez ponad 25 lat pontyfikatu wzywał

świat do religijnej i politycznej odnowy, był radykalnym

obrońcą godności człowieka i pokoju. Postawa sprzeciwu

wobec widma wojny nie była podyktowana lękiem lecz

mądrością i odwagą. Jedynie słuszną drogą jest droga

dialogu, a nie konfrontacji. Taktyka na usłudze doraźnych

czy tym bardziej futurologicznych interesów polityczno-

ekonomicznych prowadzi donikąd.
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Szukajmy tego,
co nas łączy
Kościół katolicki
wobec islamu

K
ościół katolicki – wspólnota ochrzczonych i wierzących
w Boga w Trójcy Jedynego od VII w. po Chrystusie jest w sytu-
acji „wobec islamu”. Nawiązująca do staro– i nowotestamental-

nej tradycji wspólnota muzułmanów zawsze stanowiła wielkie wyzwa-
nie dla chrześcijaństwa. Islam niesprawiedliwie traktował Kościół, ale
i vice versa – Kościół z uprzedzeniem, lękiem, a nawet trwogą odnosił
się do tych, którzy poddali swoją wolę Allahowi.
Jakie było „wczoraj”, jakie jest „dziś” i jakie będzie „ jutro” Ko-

ścioła wobec islamu?

Wczoraj

Przez okres Średniowiecza i później, aż po czasy współczesne, Ko-
ściół bał się islamu. Ekspansja na „żyzne” tereny chrześcijaństwa
w północnej Afryce, a także w Azji i Europie spowodowała w spo-
łeczeństwach Zachodu stan paraliżującego odrętwienia. Upadające
biskupstwa katolickie były świadectwem dramatu, którego doświad-
czał Kościół. „Wczoraj” muzułmanie zastąpili chrześcijan w licznych
miejscach „ekumeny” – zamieszkiwanego ówczesnego świata. W cza-
sie pierwotnej ekspansji religii, która uważała siebie od początku za
wypełnienie („pieczęć”) dotychczasowych Bożych objawień, niektó-
rzy chrześcijanie okazywali jednak gesty życzliwości wobec wiernych
Allaha. Historia odnotowała przypadki chrześcijan witających mu-
zułmanów jako tych, którzy zdejmą z nich jarzmo narzucone przez
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bezwzględnych władców Bizancjum. Nie byli to prozelici, lecz chrze-
ścijanie akceptujący nową, muzułmańską władzę polityczną.
Pochód islamu odnosił sukcesy również z powodu niegasnących

w ówczesnym świecie Bliskiego Wschodu (i nie tylko) tzw. sporów
chrystologicznych. Ogłoszenie Symbolu Nicejsko–Konstantynopolitań-
skiego (325 i 381 r.) nie zażegnało kontrowersji wokół tajemnicy Je-
zusa Chrystusa, Jego Osoby, Jego bóstwa i człowieczeństwa. Skłócone
chrześcijaństwo okazało się bezradne wobec doktrynalnej (teologicz-
nej) ekspansji islamu. Prosta teologia muzułmańska okazała się sku-
teczną propozycją „trzeciego” w czasie, kiedy „dwóch” się kłóciło.
Kolejne wieki okresu „wczoraj” znaczone były uprzedzeniem, które

nabierały trwałego charakteru. W czasie wypraw krzyżowych muzuł-
manie uznali chrześcijan za „niewiernych”. Wcześniej, przez wieki
kategoria ta nie była przydawana chrześcijanom – „ludziom Księgi”.
Kościół katolicki zaczął jawić się wobec islamu jako społeczność krzy-
żowców. Wówczas Muhammad uważany był przez chrześcijan już nie
tylko za fałszywego proroka: Tego, którego imię wymawiane jest przez
muzułmanów z największym szacunkiem, katolicy uznali za wysłan-
nika piekieł, za Antychrysta.
W 2. połowie XV w., wraz z upadkiem Konstantynopola i zamianą

świątyni Hagia Sophia na meczet, Europa (a w niej Kościół jeszcze
wciąż instytucjonalnie nie podzielony na „Rzymian” i protestantów
z Augsburga) osiągnęła apogeum lęku. Skoro upadł Konstantynopol,
to możliwy jest upadek Rzymu! W tym czasie zaczęto poznawać is-
lam, ale nie z pobudek miłości chrześcijańskiej, lecz z chęci podjęcia
wielofrontowej walki z religią, którą określano jako drogę wszelkich
niedorzeczności, błędów, wypaczeń.
Kolejne wieki niosły kolejne uprzedzenia, generowane walkami,

najazdami, próbą sił państw cywilizacji chrześcijańskiej i państwa
wiernych Allaha.
W dniu 12 IX 1683 miała miejsce tzw. Odsiecz Wiedeńska. Tu-

recka nawała odsunięta została od Europy. W historiografii wydarze-
nie, którego pierwszoplanowym bohaterem okazał się polski król Jan
III Sobieski, nazwano obroną cywilizacji Zachodu przed islamem (pe-
joratywnie określanym aż po dzień dzisiejszy jako mahometanizm).
Celem ekspansji imperium tureckiego na Zachód nie było pozyskiwa-
nie dla islamu nowych wyznawców, lecz zdobycze materialne (łupy
wojenne, kontrybucje) i terytorialne.
Oddzielną kartą historii Europy (a w niej Kościoła katolickiego

wciąż jeszcze karmiącego się ideologią fuzji „tronu i ołtarza”) sta-
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nowi Hiszpania i sułtanat, który na wieki zakorzenił się na Półwyspie
Iberyjskim. Dopiero zdobycie w 1492 Grenady stało się symbolem
niweczącym lęk przed czcicielami Allaha.
Epoka kolonializmu znaczyła dalsze dramatyczne dzieje chrześci-

jan i muzułmanów. Wprawdzie od powstania w 1622 Kongregacji De
Propaganda Fide Stolica Apostolska zaczęła dystansować się od soju-
szu imperiów politycznych i dzieła misyjnego, to jednak „w odbiorze”
muzułmanów istniała jedność tego, co stanowiło „politykę i religię”
chrześcijan.
Świat islamu nie potrafił odróżnić (do dziś również nie jest w sta-

nie) poszczególnych nurtów chrześcijaństwa. Katolicyzm, prawosła-
wie, protestantyzm, anglikanizm to według muzułmanów jedno niepo-
dzielone chrześcijaństwo. Działania anglikańskich czy protestanckich
kolonialistów (uderzające w sam rdzeń islamskości poprzez narzucenie
prawa europejskiego w miejsce prawa szariatu) były w oczach czcicieli
Allaha czynami chrześcijan, a zatem również rzymskich katolików.
Ostatnia dekada XX w. i początek XXI to kolejna wzmożona fala

lęku świata kultury Zachodu (Stanów Zjednoczonych i Europy) przed
islamem. Na przełomie XX i XXI w. Kościół katolicki stawał wobec
islamu jako negocjator, którego troską był pokój jako dobro ogólno-
ludzkie – w owe „wczoraj” przenikać zaczęło coraz wyraźniej „dziś”,
czyli nowe odczytywanie i rozumienie islamu.
Po Soborze Watykańskim II okrzepł w katolicyzmie nurt tradycjo-

nalizmu. Poglądy tego ruchu sytuują się wyraźnie w wymiarze „wczo-
raj” wobec islamu.
Tradycjonaliści katoliccy podejmując temat islamu nawiązują do

soborowej wypowiedzi o tej religii zawartej w numerze 3. Deklaracji
Nostra aetate. Nie rozumieją powodów ani racji szacunku, który Ko-
ściół soborowy i posoborowy żywi do muzułmanów. Refleksję swoją
budują wokół wspomnień z historii, znaczonej nienawiścią i przemocą
pomiędzy wiernymi jednej i drugiej religii. Krytyce poddają kon-
statację Deklaracji Nostra aetate, w której nic nie jest powiedziane
o walce „półksiężyca” przeciwko Trójcy Przenajświętszej, przeciwko
boskości Chrystusa. W dokumencie tym, podkreślają lefebryści, po-
minięte zostało muzułmańskie całkowicie cielesne przedstawienie zba-
wienia. Eschatologia muzułmańska ma charakter materialny, cielesny,
zmysłowy (człowiek jest tym bardziej szczęśliwy w niebie, im więcej
posiada kobiet!). Bractwo wskazuje na przemilczenie w soborowej de-
klaracji istotnego znaku rozpoznawczego islamu, którym jest poli-
gamia, czyli wielożeństwo stojące w jawnej sprzeczności z zasadami
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moralności chrześcijańskiej. Zastanawiają się, dlaczego w dokumencie
tym nie wspomina się o wezwaniu Koranu do zabijania chrześcijan
i do podbojów.
Wśród wydarzeń z przeszłości, które na trwałe wpisały się w dzieje

Europy integryści wymieniają: bitwę pod Lepanto (7 X 1571 r.) oraz
bitwę na Kahlbenbergu pod Wiedniem (12 IX 1683 r.). Skoro trzeba
dziś traktować islam z szacunkiem w ich wierze to – twierdzą lefe-
bryści – nasi ojcowie byli zatem głupcami sprzeciwiając się w walce
muzułmanom. Wystarczyło w przeszłości traktować islam według po-
stulatów Nostra aetate, dochodząc w ten sposób do najpiękniejszego
ekumenizmu. Lepanto i Wiedeń to znak triumfu Kościoła nad isla-
mem, a także potwierdzenie nieautentyczności religii Muhammada.
Stanowisko współczesnych integrystów w znacznej mierze odzwier-
ciedla dominujące przez wieki odniesienie Kościoła katolickiego do
islamu.

Dziś

Symbolem „dziś” Kościoła wobec islamu jest ogłoszona 28 X 1965 r.
przez Sobór Watykański II, wspomniana wcześniej Deklaracja Nostra
aetate. W dziejach Kościoła katolickiego wskazać można na osoby,
które jawią się jako prekursorzy Nostra aetate. Niektórzy spośród
nich, chociaż żyli przed wiekami, to jednak bardzo mocno obecni są
w „dziś” Kościoła. Nie wszyscy byli fundamentalistami katolickimi!
Godna uwagi w dziejach wzajemnych relacji chrześcijaństwa oraz

islamu jest wymiana korespondencji między sułtanem Al–Nasirem
z Bejaya (Ibn Alennas an–Nasir) w dzisiejszej Algierii a papieżem
GrzegorzemVII (zm. 1085). Fakt ten wskazuje zarówno na filozoficzno–
teologiczną przestrzeń wzajemnych kontaktów, jak i na płaszczyznę
polityczną. W 1076 r. muzułmański władca skierował list do papieża
domagając się, by wyświęcił on biskupa w celu sprawowania pieczy
nad chrześcijanami pozostającymi pod jego władzą. Prośbie tej to-
warzyszył gest sułtana wyrażający się w uwolnieniu chrześcijańskich
niewolników. Sułtan przekazał nadto papieżowi dary. W odpowiedzi
Grzegorz VII skierował w tym samym roku do Al–Nasira list apo-
stolski Gaudemus in Domino. Podkreślił w nim, iż decyzję sułtana
zainspirował sam Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy, bez którego nie
sposób ich nawet sobie wyobrazić. Papież zaznaczył w liście, że Bóg
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Wszechmogący pragnie, by nikt z ludzi nie został zatracony, lecz żeby
wszyscy zostali zbawieni. To przekonanie usposabia ludzi do miłości
Boga i bliźnich. Nie należy czynić drugim tego – pisał dalej papież
– czego nie chcemy, by inni nam czynili. Chrześcijanie oraz muzuł-
manie winni sobie okazywać miłosierdzie, czynić dobro, właśnie ze
względu na fakt wiary (wyrażanej wprawdzie na różny sposób) w je-
dynego Boga. Zachęcał, by chrześcijanie i muzułmanie darzyli siebie
wzajemną miłością ze względu na cześć oddawaną jedynemu Bogu.
Jedni i drudzy, jak zaznaczył Najwyższy Pasterz Kościoła, każdego
dnia wychwalają i czczą Boga, Stwórcę i Władcę świata. Grzegorz
VII nazwał sułtana swoim bratem w Abrahamie.
Na powyższy dokument Deklaracja Nostra aetate powołuje się

w przypisie 5. punktu 3., traktującego o islamie. Myśl tam wyra-
żona, o Bogu i patriarsze Abrahamie, głównych tematach dialogu
chrześcijańsko–muzułmańskiego, „zakorzeniona” jest głęboko w tym
pochodzącym z XI w. papieskim liście do muzułmańskiego władcy.
Wcześniej, bo już w IX i X w stolicy państwa Abbasydów, Bagda-

dzie, prowadzone były kolokwia teologiczne, w których uczestniczyli
chrześcijanie i muzułmanie. Uczeni obu religii pracowali razem nad
przekładami (oraz komentarzami) greckich dzieł filozoficznych. To
wspólne dzieło, wymiana myśli, „współpraca” na polu nauki, filozo-
fii, teologii, zaowocowało ukazaniem zbieżnych i rozbieżnych punktów
wiary chrześcijańskiej i wiary muzułmańskiej.
Prekursorem pokojowego spotkania chrześcijan i muzułmanów jest

św. Franciszek z Asyżu (zm. 1226 r.), „brat mniejszy” wszystkich lu-
dzi, w tym muzułmanów. W wyśpiewanej przez niego Pieśni Słonecz-
nej, wychwalającej dzieła stworzonego świata dopatrzyć się można
śladów poezji arabskiej. Wyprawa Franciszka do Damietta (w dzi-
siejszym Egipcie) na dwór sułtana o imieniu Al–Malik al–Kamil jest
przedmiotem licznych legendarnych spekulacji i przypuszczeń. Miała
ona miejsce w 1219, a więc w okresie, w którym przypadł „szczyt”
wypraw krzyżowych. Był to czas kulminacji uprzedzenia i wrogości
chrześcijan do świata muzułmańskiego okupującego Ziemię Świętą,
z największą świętością Kościoła – miejscem ukrzyżowania Jezusa
Chrystusa i Pustego Grobu. Sułtan, krewny słynnego Saladyna, życz-
liwie przyjął Franciszka. Nie znając opisu spotkania, a tym bardziej
jego konsekwencji stwierdzić możemy jedynie – odwołując się do świa-
dectw tradycji – iż przebiegło ono w atmosferze pokoju.
Zwolennikiem spotkania z islamem był średniowieczny tercjarz

franciszkański z Majorki, Rajmund Lull (zm. 1315[16] r.) Opowia-
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dał się on za pokojowym podejściem do islamu opierającym się na
Ewangelii.
W dziejach Kościoła można wskazać również na inne wybitne po-

stacie, które przeszły ponad sporami, polemikami, a także ponad nie-
nawiścią, przygotowując w ten sposób szczere i pełne wzajemnego
szacunku spotkanie chrześcijan i muzułmanów. Wśród nich na uwagę
zasługuje św. Tomasz z Akwinu (zm. 1274 r.) oraz Mikołaj z Kuzy
(zm. 1464 r.). W miastach Hiszpanii i Sycylii znajdowały się ośrodki,
gdzie chrześcijanie spotykali się z muzułmanami, by prowadzić dys-
kusje filozoficzne. Na Sycylii miały powstać dzieła z zakresu arab-
skiej filozofii i nauki, które wywarły wpływ na myśl św. Tomasza
z Akwinu, u którego występują liczne wątki arabsko–muzułmańskie,
a także wcześniej – św. Alberta Wielkiego. Dzięki pismom Doktora
Anielskiego łacińscy teologowie poznali poglądy takich muzułmań-
skich uczonych jak: Al–Farabi, Ibn Sina (Awicenna) oraz Ibn Rushd
(Awerroes). Ich koncepcje i rozwiązania były w średniowieczu przed-
miotem studiów teologicznych na ówczesnych uniwersytetach.
Mikołaj z Kuzy, niemiecki filozof i teolog (od 1448 r. kardynał)

w dziele Cribatio Alcorani (Odsiewanie Koranu), uzasadniał możli-
wość pojednania islamu z chrześcijaństwem na drodze powrotu mu-
zułmanów do Kościoła. Kuzańczyk wykazał wielką tolerancję, głę-
bię myśli i nawet ducha ekumenizmu względem islamu. Tłem do jego
traktatu były ówczesne wydarzenia polityczne, przede wszystkim –
upadek Konstantynopola.
Na początku XX w. francuski kapłan i eremita bł. Charles de

Foucauld (zm. 1916 r.) zamieszkał wśród żyjących na algierskiej Sa-
harze muzułmańskich Tuaregów. Kierował się on ideałem „ukrytego
życia Jezusa z Nazaretu”. Wartościami, którym służył i o których
świadczył wobec muzułmanów, były: asceza, modlitwa, jak również
gościnność i przyjaźń. Charles de Foucauld nie miał intencji prozelity-
zmu. Obce mu były ambicje „władzy”, przywilejów czy tez prestiżu,
które w dziejach chrześcijaństwa towarzyszyły jednak niektórym gło-
sicielom Ewangelii. Chciał być zwykłym, ubogim, prostym chrześci-
janinem pośród muzułmańskich braci i sióstr. Po tragicznej śmierci,
którą poniósł w wyniku zamachu dokonanego przez muzułmanina,
hołd mu oddali liczni Tuaregowie. Przybywali oni z odległości nawet
2000 km, by oddać cześć temu, który poświęcił swoje życie, by być
bratem wśród braci.
Wielkie dziedzictwo prekursorów dialogu chrześcijańsko–muzuł-

mańskiego podjął Jan Paweł II. Rozwinął i pogłębił doktrynę Soboru
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Watykańskiego II o innych religiach (w tym stwierdzenie z numeru 3.
deklaracji Nostra aetate). W licznych dokumentach i przemówieniach
pozytywnie wypowiadał się o islamie i muzułmanach. Wspólną płasz-
czyzną duchowego zbliżenia wyznawców obu religii było według Jana
Pawła II umiłowanie woli Bożej. Papież, świadomy nieprzychylnego
sądu wielu muzułmanów o chrześcijanach, uważał jednych i drugich
za duchowych dziedziców wiary Abrahama. Wiara w jednego Boga –
jak nauczał Najwyższy Pasterz Kościoła katolickiego – jest w chrze-
ścijaństwie oraz islamie podstawą godności człowieka i braterstwa
międzyludzkiego, kryterium moralności w życiu jednostki i społeczeń-
stwa.
Wskazani bohaterowie dialogu i porozumienia żyli w różnych epo-

kach. Wszyscy byli wielkimi promotorami „dziś”, czyli twórczych,
zgodnych z wolą Boga relacji chrześcijańsko–muzułmańskich.

Jutro

Islam uważa siebie za religię profetyczną. Każdy człowiek, który się
rodzi jest wg nauki tej religii w pewnym sensie prorokiem. BógWszech-
mogący wybierał w trakcie dziejów świata swoich szczególnych wy-
słanników i proroków.W gruncie rzeczy wszyscy wierni jako „poddani
woli Allaha” mają do spełnienia misję profetyczną.
Kościół katolicki wypełnia od początku swojego istnienia funkcję

królewską, kapłańską i prorocką. Proroctwo nie jest zaszłością. Ono
trwa dziś i ogarnia równocześnie ten wymiar czasu, który określamy
słowem „jutro”. Proroctwa, które się głosi „dziś”, spełniają się nie
tylko „dziś”, ale i „ jutro”. Doświadczenia przeszłości i teraźniejszości
mają duży wpływ na przyszłość. One rodzą przyszłość.
Stolica Apostolska, jak również „szeregowi” wierni Kościoła ka-

tolickiego, podjęli się realizacji soborowej Deklaracji Nostra aetate.
Dokumentowanie Deklaracji „czynami dialogu” stanowi świadectwo
ewangelicznego optymizmu ogarniającego rzeczywistość dialogu mię-
dzyreligijnego. Znakiem „jutra” dialogu międzyreligijnego, antycypa-
cją poprawnego kościelnego nastawienia „wobec islamu” były Świa-
towe Dni Modlitw(y) o Pokój w Asyżu, w których w 1986 r. i 2002 r.
uczestniczyli przedstawiciele różnych religii świata.
„Kościół wobec islamu” to równocześnie „Kościół wobec juda-

izmu”, wobec religii swoich bliźnich – „bliskich” i „dalekich”. Odkry-
wając braterstwo z muzułmanami Kościół będzie tym samym wzmac-
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niał i utrwalał więzy braterstwa z żydami. Nie może być inaczej,
wszakże Trzej Monoteiści – żydzi, chrześcijanie i muzułmanie, to
dzieci jednego, tego samego Abrahama, a nie trzech Abrahamów,
to dzieci jednego, jedynego Boga. Prowadząc dialog z muzułmanami
i żydami Kościół będzie z coraz większym przekonaniem odkrywał, iż
jego najstarszymi braćmi w wierze są hinduiści, którzy wierzą w jed-
nego Boga określanego różnymi imionami, i w wierzeniach których
rolę bardzo istotną, fundamentalną odgrywa ofiara.
Zadaniem katolików w świecie współczesnym, totalnie manipulo-

wanym przez środki społecznego przekazu, podlegającym terrorowi
medialnemu, jest odważna proklamacja prawdy o swoich „młodszych
braciach” w wierze Abrahama – muzułmanów. Światowi politycy i po-
litykierzy, a „przed nimi” i również „za nimi”, dziennikarze niespra-
wiedliwie osądzają wszystkich muzułmanów na podstawie działań
fundamentalistycznych frakcji czy ugrupowań. Walka z organizacjami
terrorystycznymi odwołującymi się do islamu (a właściwie manipu-
lującymi tą religią) nie może przerodzić się w „wszechświatowy”
dystans do islamu. Dramatem dzisiejszego świata Zachodu (przede
wszystkim polityków) jest dostrzeganie wszelkich fobii (ksebofobii,
antysemityzmu, a nawet tzw. homofobii), oprócz islamofobii (chyba,
że słowo antysemityzm zrozumie się w znaczeniu szerszym jako nie-
nawiść do rasy Semitów, czyli bądź do Żydów, bądź do Arabów, czy
też równocześnie do jednych i drugich). Islam jako całość nie jest
religią terrorystów, przemocy, nienawiści, „ognia i miecza”! Kościół
dziś nie tylko intuicyjnie czuje tę prawdę, ale ją otwarcie głosi. Dia-
log Kościoła z islamem, który prowadzony jest intensywnie od czasu
Soboru Watykańskiego II, służy dobru całej ludzkości, służy dobru
żydów żyjących w Izraelu i w światowej diasporze, przede wszystkim
w Stanach Zjednoczonych.
Profetycznym znakiem kościelnego „wobec islamu” była podjęta

przez Jana Pawła II w 2000 r. pielgrzymka na Górę Synaj w Egipcie
oraz Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej. Papież spotkał się
w Jerozolimie z przywódcami religijnymi chrześcijan, żydów i muzuł-
manów, a także z Wielkim Muftim Jerozolimy.
Wydarzenie bezprecedensowe w relacjach katolicko–muzułmań-

skich stanowiła odbyta w 2001 r. pielgrzymka Jana Pawła II „śla-
dami Świętego Pawła”, której etapem była Syria. W przemówieniu
powitalnym w Damaszku papież powiedział: Dzisiaj w coraz bardziej
złożonym i współzależnym świecie niezbędny jest nowy duch dialogu
i współpracy między chrześcijanami a muzułmanami. Wspólnie uzna-
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jemy jedynego i niepodzielnego Boga, Stworzyciela wszystkiego, co ist-
nieje. Wspólnie winniśmy głosić światu, że imię jedynego Boga jest
„imieniem pokoju i wezwaniem do pokoju”. Po raz pierwszy w histo-
rii religii Najwyższy Pasterz Kościoła nawiedził meczet Ommajadów,
w którym – wg tradycji muzułmańskiej – znajdują się relikwie św.
Jana Chrzciciela czczonego przez islam jako proroka. Przekroczenie
przez Najwyższego Pasterza Kościoła progu meczetu w Damaszku
było prorockim gestem, zapowiadającym budowanie przez Kościół
nowej teologii islamu, czyli nowej doktrynalnej refleksji na temat war-
tości zbawczej islamu w świetle objawienia chrześcijańskiego.
Misją Kościoła czasów współczesnych jest wyzwalanie wierzących,

ale również i niewierzących, z absurdalnego lęku przed islamem. Wier-
ni Kościoła winni stanowczo wyrażać chrześcijański sprzeciw wobec
każdej wojny. Jan Paweł II, który przez ponad 25 lat pontyfikatu wzy-
wał świat do religijnej i politycznej odnowy, był radykalnym obrońcą
godności człowieka i pokoju. Sprzeciwiał się rozpoczęciu wojny Za-
chodu z Afganistanem, jak i z Irakiem. Postawa sprzeciwu wobec
widma wojny nie była podyktowana lękiem, lecz mądrością i odwagą.
Doświadczenia dziejowe wskazują wyraźnie, iż wojna nie jest etycznie
uzasadniona. Jedynie słuszną drogą jest droga dialogu, a nie konfron-
tacji. Taktyka na usłudze doraźnych czy tym bardziej futurologicz-
nych interesów polityczno–ekonomicznych prowadzi donikąd.
Zarówno historia, jak i teologia przekonują, iż Kościół nie może

przyjąć wobec islamu innego stanowiska jak stanowisko dialogu. Islam
jest „znakiem czasu”, danym dla Kościoła katolickiego.

Eugeniusz Sakowicz — teolog, religioznawca, leksyko-
graf. Kieruje Sekcją Religiologii oraz Katedrą Teologii
Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Konsultor Rady do Spraw Dialogu Religij-
nego przy Konferencji Episkopatu Polski, członek Komi-
tetu do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi
tejże Rady. Zajmuje się m.in. dialogiem międzyreligij-
nym i jego podstawami teologicznymi oraz problematyką
wychowania według religii świata.
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Wydaje mi się, iż ta nasza inicjatywa miała charakter

niemal profetyczny – albowiem gdy w wielu innych re-

gionach świata (Nigeria, Indonezja, Palestyna) atak w

Nowym Jorku sprowokował narastanie emocji, które an-

tagonizowały społeczności muzułmańską i chrześcijańską,

w naszych małych społecznościach chcieliśmy dać odpo-

wiedź duchową w miejsce agresji. Wydaje mi się, iż w

świecie, gdzie od nowa religia zaczyna odgrywać rolę po-

lityczną, gdzie różnica wyznania jest wykorzystywana do

stosowania przemocy, praktykowania terroru i wywoły-

wania wojen, każda, choćby najmniejsza inicjatywa ma-

jąca na celu odnalezienie wspólnej płaszczyzny porozu-

mienia staje się choćby minimalną gwarancją pokoju na

świecie.
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Jak głosić Ewange-
lię w krajach mu-
zułmańskich?

P
rzez osiem lat pracowałem jako misjonarz w Nigrze. Niger
to największy kraj w regionie Sahelu: 1.267.000 km kw., liczący
blisko 10 milionów mieszkańców, z których ogromna większość

to muzułmanie. Już zewnętrzne oznaki, jak rozlegające się poprzez
głośniki pięciokrotne wezwania do modlitwy, wszechobecne szkółki
koraniczne z gromadami dzieci uczących się na pamięć wersetów Ko-
ranu czy też ubiór tutejszej ludności wzorowany na stylu arabskim,
wskazują, iż islam dominuje w życiu mieszkańców Nigru. I to nie-
mal wszystkie sfery życia – programy telewizyjne i radiowe rozpoczy-
nają i kończą się recytacją sur z Koranu; każde spotkanie, zebranie
czy sympozjum poprzedzone jest modlitwą (fatiha) głoszącą chwałę
Allacha i jego jedynego proroka Mahometa; a gdy się podróżuje ja-
kimkolwiek środkiem transportu publicznego, jest rzeczą naturalną,
iż robi się przystanek, aby wierni podróżujący mogli dopełnić obo-
wiązku modlitwy, gdy przyjdzie na to pora.
Islam w porównaniu z chrześcijaństwem, które dotarło na te te-

reny dopiero w latach 30–tych XX wieku, ma dość długą tradycję.
Pierwsi misjonarze muzułmańscy dotarli tutaj z obszarów obecnego
Mali w drugiej połowie XV wieku. W tym czasie lokalna ludność
praktykowała religie animistyczne. Islam dość szybko został zaakcep-
towany przez lokalnych władców, jako, że łączyło się to z przywilejami
i korzyściami w postaci kontaktów i wymiany handlowej z bogatym
już wtedy światem arabskim. W ich ślady podążyli wkrótce kupcy
i handlarze. Zwykli mieszkańcy jednak pozostawali wciąż przywią-
zani do swych tradycyjnych wierzeń. Taka sytuacja utrzymywała się
do początków XIX wieku, kiedy to miało miejsce powstanie zorgani-
zowane przez wykształconego w Arabii szejka Usmana dan Fodio. Po-
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wstanie to, któremu śmiało można nadać nazwę dżihadu (czyli świętej
wojny), miało na celu doprowadzenie na drogę islamu całej ludności
tego regionu. Nie wiadomo, czy to dzięki argumentowi słowa czy też
miecza, ale w każdym razie udało mu się osiągnąć swój cel – pod
koniec XIX wieku większość ludów zamieszkujących Niger zaczęła
praktykować islam. I ani francuska kolonizacja, ani przybycie chrze-
ścijańskich misjonarzy nie zmieniły tego stanu rzeczy. I tak, islam jest
w tej chwili religią praktykowaną przez 95% Nigryjczyków.
I w takim to kontekście społeczno–religijnym pracowałem jako

kapłan, będąc jednym z 90 misjonarzy: księży, braci i sióstr niosących
Dobrą Nowinę w świecie, gdzie wyznawane wartości nie były tymi
opartymi na Ewangelii.
Jednakże każdy z nas, misjonarzy pracujących w Nigrze, nie pod-

chodził do tej misji z rezygnacją, a wręcz przeciwnie, z wiarą i przeko-
naniem co do jej słuszności. Opierały się one nie tyle na naszych oso-
bistych poglądach czy przekonaniach, ale wprost na słowach Jezusa
nakazującego swym apostołom, aby szli aż po krańce świata i głosili
wszystkim ludziom Dobrą Nowinę. To wszystkim ludom rozumieliśmy
w naszym kontekście również jako ludy wyznające islam. Wsparcia
dostarcza nam także oficjalne nauczanie Kościoła, szczególnie przesła-
nie Soboru Watykańskiego II, który w Deklaracji o stosunku Kościoła
do religii niechrześcijańskich stwierdza:

Kościół spogląda z szacunkiem na muzułmanów (. . . ) Jeżeli więc
w ciągu wieków wiele powstawało sporów i wrogości między chrze-
ścijanami i muzułmanami, święty Sobór wzywa wszystkich, aby wy-
mazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem
wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali
sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność1.

Do podobnej postawy, opartej o dialog wzywał także Jan Paweł II:

Dialog powinien ogarniać także ludzi dobrej woli wśród muzułma-
nów. Chrześcijanie nie mogą zapominać, że wielu muzułmanów stara
się naśladować wiarę Abrahama i żyć zgodnie z nakazami Dekalogu.
(. . . ) Chrześcijanie i muzułmanie są powołani, aby prowadzić dia-
log unikając zagrożeń, jakie rodzą się z fałszywego irenizmu albo
z wojowniczego fundamentalizmu, oraz aby sprzeciwiać się głośno
nielojalności w polityce i w działaniu, a także wszelkiemu brakowi
wzajemności w dziedzinie wolności religijnej2.

1Nostra ætate, nr 3–4, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, dekla-
racje, Pallotinum – Poznań 2002.
2Posynodalna Adhortacja Apostolska „Ecclesia in Africa” Ojca Świętego

Jana Pawła II, nr 66: www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan pawel ii/adhor-
tacje/ecclesia africa.html.
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A zatem, powyższe słowa nadawały kierunek naszej misji – nam,
misjonarzom pracującym w środowisku zdominowanym przez muzuł-
manów; kierunkiem tym jest dialog, szacunek, szukanie płaszczyzn
porozumienia i praca na rzecz sprawiedliwości i pokoju.
Jeśli chodzi o dialog, to trzeba jednak nadać mu właściwy od-

cień. Albowiem nie chodzi tu wcale o dialog natury teologicznej, gdyż
taki jest bardzo trudny. A to dlatego, że nam, chrześcijanom, trudno
uznać postać Muhammada za proroka sensu stricto; zaś muzułma-
nie tak drogą nam ideę Bożego synostwa Jezusa zbijają szorstkim
argumentem, iż przecież Bóg nie może mieć dzieci. Poruszając się na
płaszczyźnie teologii, postacią, która nas łączy jest... Maryja. Muzuł-
manie czczą Maryję, jako matkę najważniejszego po Muhammadzie
proroka – Jezusa; poświęcona jest jej również jedna z sur świętej
księgi muzułmanów – Koranu3.
Jednakowoż w naszych relacjach z muzułmanami spory dogma-

tyczne nie są czymś codziennym; a już na pewno nie rozpoczyna się
dialogu z muzułmaninem od tego właśnie punktu, jako że ten dialog
nigdy by się nie odbył.
A zatem, w naszych relacjach z muzułmanami poruszamy się na

płaszczyźnie prawd mniej fundamentalnych, ale tych, gdzie wspólnie,
chrześcijanie i muzułmanie, się odnajdujemy i zgadzamy – że ludzie
powinni być dla siebie dobrzy, że każde dziecko jest darem od Boga, że
starcom należy się szacunek i opieka, że głodnego należy nakarmić,
gościa w dom przyjąć, zmarłych godnie pochować, a dzień święty
zachowywać.
I o ile teren prawd dogmatycznych jest terenem raczej śliskim,

o tyle teren prawd, nazwijmy to, humanitarnych, jest dobrym tere-
nem do podjęcia dialogu. I ten dialog rzeczywiście ma miejsce – jest
to dialog życia. Bo właśnie życie, to najzwyklejsze i codzienne życie
może być wspaniałym polem dla misji w warunkach, w jakich żyłem
i pracowałem w Nigrze. Codzienne troski i radości moich znajomych,
sąsiadów i przyjaciół muzułmanów, którymi dzielili się ze mną, stano-
wiły miejsce spotkania – i to nie tylko spotkania natury towarzyskiej,
ale jak najbardziej takiego spotkania, gdzie odwoływano się do war-
tości duchowych, którymi dysponuje każda z naszych religii. Obecne
to było szczególnie w momentach przełomowych życia człowieka, jak
zawarcie małżeństwa, narodziny czy śmierć. Wielokrotnie w takich
sytuacjach byłem proszony o wypowiedzenie modlitwy czy udzielenie
błogosławieństwa.

3Chodzi tutaj o surę 19 zatytułowaną „Maryja” (przyp. red.).
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Zarówno Sobór Watykański II w swych dokumentach (Nostra æta-
te), jak i papież Jan Paweł II (Ecclesia in Africa) umieszczają zaraz
obok dialogu kwestię wzajemnego poszanowania dla naszych religii.
I znowu moje doświadczenia w tej dziedzinie są jak najbardziej pozy-
tywne. Będąc nie tylko chrześcijaninem, ale i duchownym katolickim,
nie spotkałem się nigdy z brakiem szacunku. Tym samym szacun-
kiem starałem się odwzajemniać. Ten wzajemny szacunek wyrażał
się również w bardzo sympatycznej praktyce składania życzeń z racji
świąt – gdy przychodziło Boże Narodzenie czy Wielkanoc, moi zna-
jomi duchowni muzułmańscy składali mi życzenia świąteczne, ja rów-
nież odwdzięczałem się życzeniami z racji ważnych świąt muzułmań-
skich, jak zakończenie Ramadanu czy „Święto Barana”. Wydarze-
niem, które zacieśniło moje osobiste więzi z imamem z sąsiadującego
z misją meczetu był, paradoksalnie, nowojorski atak terrorystyczny
z 11 września 2001. Nazajutrz po dramatycznym wydarzeniu odby-
liśmy rozmowę wraz z tym duchownym muzułmańskim, w trakcie
której przewijała się troska i... lęk o przyszłość świata. Obaj doszli-
śmy do wniosku, iż jednym ze środków na te lęki może być modlitwa
– wspólna modlitwa: chrześcijan i muzułmanów. I tak, podążając tym
tokiem rozumowania, w parę dni później zorganizowaliśmy czuwanie
modlitewne o pokój na świecie i pojednanie między ludźmi (myśląc,
oczywiście, w podtekście o pojednaniu między muzułmanami i chrze-
ścijanami). Tego samego dnia, o tej samej godzinie, nasza wspólnota
chrześcijańska zgromadzona w misyjnym kościele oraz wspólnota mu-
zułmańska zgromadzona w sąsiednim meczecie, modliliśmy się w tej
samej intencji. Oczywiście nie wszędzie jest to na tyle możliwe do zre-
alizowania, jak w Nigrze. Albowiem jest, niestety, wciąż wiele miejsc
i społeczności w świecie islamu, które pozostają obojętne na tego ro-
dzaju inicjatywy, a bywają i odnoszące się do nich wręcz z wrogością.

Mówiąc o inicjatywach umożliwiających stworzenie płaszczyzny
wspólnego porozumienia nie należy zapomnieć o tych mających cha-
rakter działalności charytatywnej. W każdym z krajów muzułmań-
skich działalność ta stanowi nieodłączny element misji pracujących
tam duchownych katolickich. I trzeba od razu wyjaśnić, iż w tego ro-
dzaju działalności nie ma nic z prozelityzmu. Szpitale, ośrodki zdro-
wia, leprozoria, schroniska dla chorych na AIDS, centra nauki czy-
tania i pisania czy szkoły są zawsze ewangeliczną odpowiedzią na
zastaną rzeczywistość społeczną, ekonomiczną czy zdrowotną, a ni-
gdy „przynętą”, na którą pragnęłoby się schwytać nowych adeptów
chrześcijaństwa.
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Oczywiście, że jako misjonarzowi chrześcijańskiemu, wysłanemu
przez Kościół katolicki do głoszenia Ewangelii, wielką radość spra-
wiał mi każdy przypadek – powiedzmy – nawrócenia. Nie było tych
przypadków wiele, a powiedziałbym nawet, że wręcz mało. W prze-
ciągu ośmiu lat mej misyjnej posługi w Nigrze ochrzciłem zaledwie
6 osób. Jednakowoż satysfakcja z ochrzczenia tych 6 osób była wielka.
Albowiem nie chodziło tu li tylko o rytuał, ale przygotowanie tych
sześciu osób do otrzymania Sakramentu, wraz z którym przyjmowali
oni Chrystusa i Jego Ewangelię do swego życia. Każda z tych sześciu
osób, to osobna historia odkrycia Chrystusa. Każda z tych sześciu
osób zadecydowała dobrowolnie i świadomie o zostaniu chrześcijani-
nem czy chrześcijanką (wśród tej szóstki była jedna kobieta). Zwa-
żywszy na kontekst kulturowy, a zatem islam regulujący wszystkie
dziedziny życia, był to krok wymagający dużej odwagi. A po dokona-
niu tego pierwszego kroku przekroczenia progu misji i nieśmiałego za-
deklarowania: „proszę ojca, chciałbym zostać chrześcijaninem”, roz-
poczynała się długa, bo licząca 4 lub 5 lat, wędrówka, której uwieńcze-
niem był sakrament Chrztu świętego. Użyłem tutaj terminu wędrówka
świadomie, albowiem praktykowany przez nas system katechumenatu
nie polegał na pamięciowym nauczeniu się regułek i definicji czy też
udzieleniu stu poprawnych odpowiedzi na sto zadanych pytań. Była
to wędrówka, która miała na celu odkrywanie Jezusa Chrystusa już
nie jako proroka, ale Zbawiciela i Syna Bożego (tytułu, jak to już
wcześniej wspomniałem, tak mocno kontestowanego przez muzułma-
nów). A zaakceptowanie osoby Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela wią-
zało się ze zmianą w systemie zachowań i postaw społecznych. Jedną
z bardzo ważnych zmian, której wymaga się od przyszłych chrześci-
jan pochodzących ze środowisk muzułmańskich, jest postawa wobec
kobiety i małżeństwa. Młodym adeptom chrześcijaństwa wraz z praw-
dami wiary wpajałem nauczanie Chrystusa o monogamii oraz o tym,
iż podstawą związku małżeńskiego winna być miłość, a nie żadne inne
względy prestiżowe czy materialne. Przyszli chrześcijanie musieli rów-
nież nauczyć się zmiany w podejściu do życia i świata, wypływającej
z faktu zaakceptowania od tej pory Ewangelii jako normy. Chodzi tu-
taj o nauczenie się odpowiedzialności za swoje życie i świat, w którym
żyjemy – koncepcja, która jednak jest dosyć odległa od muzułmań-
skiego nastawienia wyrażanego w powtarzającej się, co drugie zdanie,
frazie: Insz Allah (jeśli taka jest wola Boga).
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Na pierwszy rzut oka może to brzmieć jako wyraz niezwykłego
zaufania Opatrzności, jednak w codzienności przekłada się to na fa-
talizm czy też zrzucenie z siebie odpowiedzialności.
Tak więc, jeśli uwzględnimy te wszystkie aspekty, wówczas staje

się zrozumiałe, iż katechumenat osób przechodzących z islamu na
chrześcijaństwo jest właśnie wieloletnią wędrówką. Nie będzie żadną
tajemnicą, jeśli wyjawię, iż wielu z tych, którzy tę wędrówkę rozpo-
czynali, do jej końca nie docierali. Jednak ci, którzy dotarli i którzy
zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, stawali się wspaniałymi
świadkami wyznawanej wiary i ewangelicznych wartości, poprzez od-
woływanie się do nich w codziennym życiu, które koniec końców jest
właśnie miejscem wiarygodności głoszonych poglądów i przywiązania
do wyznawanych wartości.
Takie jest moje doświadczenie ewangelizacji w środowisku muzuł-

mańskim. Doświadczenie, które niezmiernie mnie ubogaciło. Spotka-
nie z inną religią jest z pewnością wyzwaniem, wymagającym oprócz
otwarcia na innego i zainteresowania innym, posiadania także moc-
nych korzeni w swojej własnej religii i solidnej wiedzy o własnych
prawdach wiary. Z drugiej strony, doświadczyłem także, iż różnica
wyznania nie jest przeszkodą nie do pokonania we wzajemnych re-
lacjach oraz że postawa szacunku i gotowość dialogu, choćby w jego
najprostszej formie, przynoszą o wiele więcej pozytywnych owoców
niż postawa konfrontacji czy wzajemnego uprzedzenia. A żyjąc w XXI
wieku powinniśmy wykorzystywać religię nie do podsycania nowych
podziałów, których i tak w naszym świecie nie brakuje, ale do two-
rzenia więzi między ludźmi dobrej woli, których, tak jak wśród chrze-
ścijan, tak i wśród muzułmanów, nie brakuje.

Jacek Wróblewski — członek Zgromadzenia Misjona-
rzy Afryki (Ojców Białych). W Afryce spędził 10 lat,
z czego 8 w Nigrze. Obecnie jest przełożonym wspólnoty
Ojców Białych w Nataline k. Lublina.
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Prześladowani
potrzebują naszego
głosu
Sytuacja chrześcijan
w krajach muzułmańskich

D
o napisania tego artykułu sprowokowała mnie reakcja
świata islamskiego, szczególnie zaś histeryczne i gwałtowne wy-
stąpienia części przedstawicieli islamskich formacji muzułmań-

skich z Europy Zachodniej w związku z „dyskryminującą” wypowie-
dzią papieża Benedykta XVI na Uniwersytecie w Ratyzbonie, ode-
braną jako atak i nawoływanie do krucjaty przeciw islamowi.
Jako pracownik międzynarodowej organizacji katolickiej Pomoc

Kościołowi w Potrzebie1 chciałbym przedstawić w sposób krótki i tre-
ściwy kilka raportów i relacji, jakie docierają do biura naszej organi-
zacji, a które mogą stanowić wkład w debatę na temat roli dialogu
pomiędzy dwiema monoteistycznymi religiami.
Przedstawione w tym artykule kraje to, oczywiście, tylko fragment

szerszego zagadnienia, jakim jest prześladowanie chrześcijan w ogóle.
Wycinek tej smutnej rzeczywistości, której udziałem jest – niestety –
również świat islamu i obrońcy proroka Muhammada. Pomimo licz-
nych osobistych tragedii, jakie dotykają katolików i innych wyznaw-
ców chrześcijaństwa, każda taka śmierć i takie cierpienie wzmacniają
pewność i ugruntowują wiarę w prawdę i sens Chrystusowego naucza-

1Zadaniem międzynarodowej organizacji katolickiej Pomoc Kościołowi w Po-
trzebie jest wspieranie Kościoła prześladowanego i ubogiego. Dla założyciela Kir-
che in Not, holenderskiego norbertanina ojca Werenfrieda van Straatena, mę-
czennicy są pieczęcią autentycznego chrześcijaństwa, podążający w milczeniu za
ukrytym Chrystusem zapewniają ziemi duchową równowagę. Stowarzyszenie ak-
tywnie wspiera chrześcijan z całego świata od 1947 roku. Od 1985 roku podlega
bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, z błogosławieństwem Jana Pawła II kontynu-
uje dzieło posługi człowiekowi.
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nia. Jezus sam to zapowiadał swoim wyznawcom w każdej z czterech
Ewangelii, co potwierdziły już dzieje pierwotnego Kościoła. Do dziś
na naszych oczach proroctwo Jezusa się spełnia: Owszem, nadchodzi
godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć
Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca ani Mnie (J 16, 2)2.
Jego słowa oczywiście nie odnoszą się wyłącznie do świata islamu,
tylko w całości do problemu głupstwa Krzyża (por. 1Kor 1, 18), ja-
kim jest on dla tego świata.
Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Koloseum 7 maja 2000 roku

w czasie nabożeństwa Ku czci męczenników XX wieku wspomniał
słowa Tertuliana, że ich krew jest jak ziarno siewne. Następnie do-
dał: Prześladowanie dotknęło niemal wszystkie Kościoły i wspólnoty
kościelne w XX wieku jednocząc chrześcijan w miejscach cierpienia
i czyniąc z ich wspólnej ofiary znak nadziei na nadchodzące czasy3.
Dziś chrześcijanie narażeni są na stratę życia lub zdrowia w ponad

40 krajach świata tylko dlatego, że chcą wierzyć w Boga Trójjedynego
lub dobrowolnie zmieniają wiarę, by kroczyć nową drogą. W 100 kra-
jach istnieją poważne ograniczenia sprawowania publicznego kultu,
a z faktem bycia chrześcijaninem związane są przykre konsekwencje
administracyjne i legislacyjne, takie jak dyskryminacja w sektorze
publicznym i marginalizacja w życiu codziennym. Brak możliwości
awansu społecznego, pozbawianie pracy dyktowane brakiem akcepta-
cji wyznawanej wiary, tu, w Polsce będącej niemal przez czterdzieści
pięć lat pod reżimem sowieckiej dyktatury, nie jest obce. Dla Polaków
ta rzeczywistość minęła bezpowrotnie, ale w innych regionach świata
nie zniknęła lub pojawiła się z jeszcze silniejszym natężeniem.
Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Afganistan, Pakistan, Sudan, Nige-

ria, Wietnam, Chiny czy Korea Północna, lista obszarów szczególnie
okrutnych dla chrześcijańskiej mniejszości jest długa. Dane wykorzy-
stane w tym tekście są przetworzonymi raportami dostępnymi w pu-
blikacjach książkowych i na stronach internetowych 17 narodowych
biur Pomocy Kościołowi w Potrzebie, która w styczniu 2006 roku
rozpoczęła swoją działalność także w Polsce.
Materiały i informacje otrzymywane są z pierwszej ręki, a więc

przede wszystkim od samych poszkodowanych i potrzebujących po-

2Wszystkie cytaty z Pisma Świętego podaję za wydaniem IV tzw. Biblii Ty-
siąclecia (Pallotinum, Warszawa – Poznań 1984).
3Jan Paweł II, Ucisk, jakiego nie było, odkąd powstały narody. . . , w: Pi-

smo ewangelizacyjne Vox Domini : www.voxdomini.com.pl/vox art/martir.ht-
ml#hom.

 Teofil 2(24)2006



Page (PS/TeX): 183 / 183,   COMPOSITE

Tomasz Korczyński

mocy, biskupów, księży, sióstr i zakonników rozmaitych kongregacji
z diecezji na całym świecie, szczególnie zaś z krajów pod dyktaturą
komunistyczną oraz dyktaturą prawa szariatu. Są to rzesze męczenni-
ków dyskryminowanych i prześladowanych za pragnienie swobodnego
wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie znów zeszli do
katakumb, niezależnie od tego, co nasz syty i cywilizowany świat
o tym myśli i co zamierza z tym zrobić. W XX wieku powrócili mę-
czennicy, powiedział Jan Paweł II4. A XXI wiek ma już nowe ofiary.
Pozwolę sobie poniżej omówić sytuację chrześcijan w kilku krajach
islamu, które wywołują szczególną troskę Stolicy Apostolskiej.

Pakistan

Bycie chrześcijaninem w Pakistanie stanowi z roku na rok coraz więk-
sze wyzwanie i niebezpieczeństwo. Kraj ten należy do jednych z naj-
biedniejszych na świecie. Po śmierci twórcy państwa pakistańskiego
Mohammada Ali Jinnaha w 1948 roku, kraj obrał kierunek zamienia-
nia się w islamską republikę, w której do głosu doszli przede wszyst-
kim fundamentaliści. Od 1949 roku Pakistan traktuje obywateli in-
nych niż islam religii jako obywateli drugiej kategorii. Oto kilka przy-
kładów braku religijnej wolności w Pakistanie: konwersje z islamu na
chrześcijaństwo lub inną religię traktowane są jako zdrada, a konwer-
tyta naraża się na śmierć ze strony swoich bliskich i sąsiadów. Ślub
chrześcijańskiej kobiety, która zmieniła wiarę na islam jest nieważny,
może ponownie wyjść za mąż. W szkołach przedmiotem obowiązko-
wym są lekcje Koranu (Qur’an), nawet dla wyznawców innych religii.
Zeznania męskiego świadka są więcej warte niż zeznania kobiety, ze-
znania wyznawcy innej religii, w tym chrześcijanina, są jeszcze mniej
wiążące. W końcu, chrześcijanie nie mogą zajmować publicznych sta-
nowisk, a także awansować społecznie. Praca, jaką mają do dyspozycji
nie należy do prestiżowych i dobrze płatnych.
W nauce prawa (Usul al Fikh) opartym na Koranie, która obo-

wiązuje jako prawodawstwo pakistańskie, paragraf 295b z 1985 roku
pozwala na przykład skazać na śmierć osobę oskarżoną przez zezna-

4Dokładny cytat: „W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to często
męczennicy nieznani, jak gdyby ’nieznani żołnierze’ wielkiej sprawy Bożej. Je-
śli to możliwe, ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane w Kościele“ –
w: Jan Paweł II, Tertio millenio adveniente, nr 37: www.opoka.org.pl/bibliote-
ka/W/WP/jan pawel ii/listy/tertio.html.
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nia dwóch muzułmańskich świadków płci męskiej (qanun-e-shahadat)
za obrazę Koranu, a paragraf 295c z 1991 roku zabrania obrażania
prorokaMuhammada z tym samym skutkiem dla skazanego, jak w po-
przednim przypadku5. Tak zwany dekret Hudud dyskryminuje mniej-
szości religijne, których wyznawcy są obywatelami drugiej kategorii.
Według raportu All Pakistan Minorities Alliance w prowincji Sind
i stanie Pendżab od 1986 roku dekret ten skrzywdził łącznie 7.500
chrześcijan6.
Według oficjalnych danych udział chrześcijan w muzułmańskim

społeczeństwie to 1,3% całej populacji. W kraju żyje 1,1 miliona ka-
tolików. Jest to równocześnie milion sto tysięcy ludzi żyjących w stra-
chu, narażonych nieustannie na rosnącą przemoc i ataki muzułma-
nów szerzące się w całym kraju. Mimo wrogości wiara chrześcijan
jest silna. W połowie lutego 2006 roku wiele kościołów stało się ce-
lem ataków, a mimo to coniedzielna Eucharystia gromadzi podwójną
liczbę osób.
Akty terroru nabrały na sile po zamachu z września 2001 roku.

Miesiąc później, w październiku 2001 roku sześciu zamaskowanych
mężczyzn uzbrojonych w karabiny maszynowe wdarło się do kościoła
w Bahawalpurze (stan Pendżab) zabijając 16 katolików. Pięć miesięcy
później w stolicy Pakistanu Islamabadzie nieznani sprawcy obrzucili
granatami kościół w dzielnicy dyplomatycznej zabijając pięciu ludzi.
W sierpniu 2002 roku w Taxili przeprowadzono zamach bombowy
na szpital chrześcijański zabijając trzy siostry zakonne i raniąc 23
pacjentów w momencie, gdy wychodzili po modlitwie ze szpitalnej
kaplicy. 4 lipca 2003 roku zastrzelono w Renali 38–letniego księdza
katolickiego Georga Ibrahima. Według relacji biskupa Josepha Co-
uttsa był to szanowany kapłan, chroniony zarówno przez chrześci-
jan, jak i muzułmanów. Oburzenie wspólnoty chrześcijańskiej wy-
wołało niekompetentnie przeprowadzone śledztwo uniemożliwiające
odnalezienie czterech sprawców morderstwa7. 15 stycznia 2004 roku
budynek Centrum Biblijnego w Karaczi został poważnie uszkodzony
w wyniku eksplozji dwóch bomb, jedenaście osób zostało rannych.
W 2004 roku odnotowano 19 podobnych przypadków8. Jednak to
dwa ostatnie lata należą do najkrwawszych w całej 60–letniej historii

5R. Backes, Sie werden euch hassen. Christenverfolgung heute, Sankt Ulrich,
Augsburg 2005, s. 70-73.
6Violence against Christians in the year 2004 , Lengyelfalva, J. G., (red.),

ACN, Hertogenbosch 2005, s. 151.
7Tamże, s. 76–77.
8Tamże, s. 149–152.
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chrześcijaństwa w islamskim Pakistanie. W lutym 2005 roku doszło
do brutalnego ataku muzułmanów na chrześcijan. Media europejskie
milczały, gdy w regionie Sialkot 20 muzułmańskich fanatyków zaata-
kowało katolicką świątynię w mieście Kawanlit masakrując ponad 50
ludzi i niszcząc doszczętnie kościół. Media zachodnie milczały rów-
nież wówczas, gdy 12 listopada tego samego roku 3000 tysiące muzuł-
manów podpaliło 3 katolickie świątynie, domy zakonne sióstr, dwie
katolickie szkoły, domy księży oraz domy chrześcijan w mieście San-
gla Hill w Pendżabie. Przez dwa tygodnie 450 chrześcijańskich rodzin
nie chciało powrócić do swoich domów z obawy przed prześladow-
cami, często sąsiadami i znajomymi. Według arcybiskupa Lawrenca
Saldanha, ataki były zaplanowane i zorganizowane9.

Nie sposób wymienić wszystkich tragicznych incydentów10. Eg-
zekucje chrześcijan, dyskryminacja w wyniku konwersji, porwania
chrześcijańskich dziewczynek, gwałty i śluby na siłę, podpalanie szkół
katolickich, eksplozje w kościołach, zabójstwa księży i zastraszenia
wiernych są częstymi wydarzeniami w życiu Kościoła w Pakistanie.
Wszystkie te tragedie obrazują typowe dla rzeczywistości pakistań-
skiej działania islamu przeciw chrześcijaństwu.

Dla Kościoła rzymsko-katolickiego, który od 2000 lat jest siłą mi-
syjną, dalsza obecność w Pakistanie jest niezbędna pomimo tragicz-
nych wydarzeń. Katolicy w tym kraju są wprawdzie małą, lecz bardzo
aktywną wspólnotą. Dla arcybiskupa z Lahore, Lawrenca Saldanhy,
priorytetem jest edukacja i wychowanie. W archidiecezji funkcjonuje
111 szkół katolickich, do których uczęszczają także uczniowie z rodzin
muzułmańskich11. To szansa na zbliżenie i położenie fundamentów
pod wspólne porozumienie wzajemnego współżycia w pokoju i po-
jednaniu.

9Persecuted and forgotten? A report on Christians oppressed for their Faith
2005 / 2006 , Pontifex, J., (red.), ACN, Sutton 2006, s. 61–65.
10W wyniku braku miejsca pominąłem raporty na temat indywidualnych przy-
padków, osobistych dramatów katolików aresztowanych, bitych, torturowanych,
nakłanianych siłą do wyparcia się swojej wiary, pomówionych o rzekome obraża-
nie Koranu (przypomnę, że aby zostać skazanym na więzienie lub śmierć wystar-
czy dwóch męskich oskarżycieli wyznania islamskiego). Zachęcam do zapoznania
się z tym problemem na stronach organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie:
www.pkwp.org (sekcja polska) oraz na pozostałych portalach biur narodowych.
11R. Backes, Sie werden euch hassen. Christenverfolgung heute, op. cit., s. 78.
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Sudan

Sudan to kraj cierpienia i wyrzut sumienia dla zachodniej cywiliza-
cji, która nie uczyniła nic, aby zapobiec tragedii zorganizowanego
ludobójstwa przez rząd z północy i główną siłę polityczną, partię Is-
lamskiego Frontu Narodowego (NIF). W ciągu 21 lat trwania wojny
domowej w tym największym z krajów Afryki, w Sudanie zginęło na-
wet do dwóch milionów ludzi, a cztery do pięciu milionów żyje jako
uchodźcy w swojej własnej ojczyźnie lub w krajach sąsiednich.
Według danych UNESCO, 42% z 33 milionów Sudańczyków to

analfabeci. Około 70% ludności wyznaje islam żyjąc głównie na pół-
nocy kraju. Od 10 do 20% ludzi (liczba trudno uchwytna ze względu
na stałe przemieszczenia się ludności i gwałtowną śmiertelność) to
chrześcijanie, głównie katolicy. Podobną liczbę co chrześcijanie sta-
nowią wyznawcy tradycyjnych wierzeń afrykańskich, nazywani ani-
mistami.
W okresie drugiej wojny domowej, w marcu 1991 roku prawo sza-

riatu (szari’a)12 wprowadzono jako obowiązujące dla całego kraju.
Rok później sześciu przywódców głównych plemion rządzących kra-
jem ogłosiło fatwę, świętą wojnę przeciw południu, obierając swoim
duchowym przywódcą prezydenta Omara Hassana Ahmada al-Bashira
(imam al-jihad), który pokierował główny atak na bogatą w złoża
naftowe prowincję Kurdufan13. Wielkie nadzieje na pokój i pojed-
nanie przyniosła ze sobą wizyta apostolska Jana Pawła II. Nadzieje
umarły wraz z dalszymi ograniczeniami wolności religijnej przez rząd
z północy. Niedługo po wizycie papieża wojska rządowe wznowiły
ofensywę przeciw SPLA – Sudańskiej Armii Wyzwoleńczej.

12Znawca tematu, islamolog Marcin Zarzecki twierdzi: „Prawo muzułmańskie,
zwane szaria, czyli droga do wodopoju lub uczęszczany gościniec (od arabskiego
słowa szar), stanowi system teocentryczny, w którym każdy przepis jest usank-
cjonowany religijnie. Implikuje to jego totalny wymiar, ponieważ obejmuje ono
całą złożoność ludzkiej egzystencji. Wiara w doskonałość prawa islamu jest naj-
ważniejszym powołaniem muzułmanina i jego posłannictwem. Dlatego atrybut
prozelityzmu islamskiego stanowi misja wdrażania prawa szaria, którego przyję-
cie jest równoznaczne z aktem pełnego poddania się woli Bożej.”, Zarzecki M.,
Prawo szari’a, w: Czy islam jest religią terrorystów, Sakowicz, E., (red.), Homo
Dei, Kraków 2003, s. 110–117.
13R. Backes, Sie werden euch hassen. Christenverfolgung heute, op. cit., s. 24–
52.
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Biskup diecezji El Obeid MacramMax Gassis zrelacjonował w roz-
mowie z naszą organizacją sytuację chrześcijaństwa w Sudanie. Po-
twierdził trudności, jakie przechodzi jego diecezja, która, położona
na granicy strefy wojny jest właściwie faktycznie odcięta od świata
i dostępna wyłącznie drogą lotniczą. Liczne powołania nie mogą być
realizowane w wyniku braku możliwości kształcenia misjonarzy oraz
kapłanów. Wierni są zrozpaczeni, ponieważ czują, że świat zachodni
o nich zapomniał.
Jego Ekscelencja Gassis nadzoruje swoją sudańską diecezję z Na-

irobi (Kenia). Z powodu swego odważnego wystąpienia przeciw nie-
ustannemu pogwałcaniu praw człowieka, już w 1966 roku musiał opu-
ścić Sudan. O wiernych troszczy się na uchodźstwie, choć podejmując
duże ryzyko regularnie podróżuje do miejsc zagrożonych bombardo-
waniami, by organizować pracę pastoralną, edukacyjną i społeczną
w obozach dla uchodźców. Obszary te są tak odizolowane, że ani bi-
skupi z Malakal, ani z Wau nie są w stanie ich kontrolować.W Górach
Nubijskich, w Abyei czy nad Nilem Błękitnym panuje całkiem inna
rzeczywistość w porównaniu z południowym Sudanem.
Kościół w Sudanie mimo to żyje i rozwija się dzięki potężnemu

zaangażowaniu duchownych, świeckich katechetów i zawsze aktyw-
nych w posłudze zgromadzeń sióstr. Nadal są miejsca, gdzie brakuje
księży i panuje, obok głodu fizycznego, także głód Boga. Przykła-
dowo w Kaudzie (południowy Kurdufan) od 1999 roku działa dwóch
księży diecezjalnych, a także 26 katechetów. Wspólnota ta została
utworzona w 1968 roku w Kenii. Biskup Gassis poprosił także siostry
Drogocennej Krwi, aby osiedliły się tu na stałe.
Kauda postrzegana jest jako strategiczny cel dwóch rywalizują-

cych wpływów w Górach Nubijskich, SPLA i islamskich wojsk rzą-
dowych z północy. Szczególnymi wyzwaniami dla Kościoła są stały
napływ powracających uciekinierów i działania rozszerzających swe
wpływy islamskich organizacji, które finansowane przez Arabię Sau-
dyjską czy Iran chcą stworzyć gęstą sieć meczetów, szkół, wreszcie
instytucji szerzących fanatyczną ideologię.
Krótkotrwałe zawieszenie broni umożliwiło Kościołowi, który pra-

gnie stanowić przeciwwagę dla islamu, stworzenie niezbędnych struk-
tur instytucjonalnych. Obecność sióstr i świeckich katechetów znacz-
nie wzmacnia wiarę wiernych. Obok pastoralnej służby zakonnice re-
alizują program edukacyjny, pracują z dziećmi, młodzieżą i kobie-
tami. Wykształcenie należy do najważniejszych zadań w tym regionie.
Wojna i brak infrastruktury ograniczyły system edukacyjny i pozba-
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wiły kraj elit, a ignorancja i analfabetyzm są przyczyną uwikłania
się w ideologię nienawiści. Stopniowo budowane są więc nowe szkoły
i kształceni nauczyciele, którzy angażują się zarówno w szkole pod-
stawowej i gimnazjach, jak i w centrach doszkalających nauczycieli
i katechetów.
Po 21 latach wojny sudański rząd podpisał traktat pokojowy

z SPLA/SPLM w styczniu 2005 roku w Kenii. Jakie będą dalsze
losy ofiar wojny, zależy to od zaangażowania wspólnot i organizacji
międzynarodowych, jak i pomocy ze strony państw Zachodu.

Irak i Syria

Wojna zawsze radykalizuje sytuację społeczną i niesie za sobą zagro-
żenie wystąpień radykalnych fanatyków kierujących swoją nienawiść
na słabszych. Ofiarami frustracji i niepowodzeń są często mniejszości.
Na Bliskim Wschodzie Kościół bije na alarm. Chrześcijanie z obsza-
rów rdzennie chrześcijańskich, takich jak Irak, stanęli przed zagroże-
niem masowego exodusu. Tysiące chrześcijan opuszcza swoje domy
w obawie przed uzbrojonymi szyickimi dżihadystami. Zabójstwa, po-
rwania księży i wiernych są na porządku dziennym. Z jednej strony są
zlecane przez przestępców szukających swojej szansy na okup, z dru-
giej strony przez radykałów kierujących się polityką zastraszania. Ce-
lem ma być wypędzenie z domów i ojczyzny mieszkańców zamiesz-
kałych tu de facto przed ekspansją militarną islamu w VII wieku po
Chrystusie. Ponadto zaangażowanie świata zachodniego w konflikt
na Bliskim Wschodzie nie polepsza i tak trudnej sytuacji chrześcijan
okrzykniętych kolaborantami. Druga wojna w Zatoce Perskiej wywo-
łała falę emigracji chrześcijan z tego kraju do Syrii i Turcji. Warto
przy tym wspomnieć, że kraj zaliczony przez rząd Georga Buscha
w poczet Osi Zła jest nielicznym państwem w tym regionie, w któ-
rym wyznawanie wiary w Jezusa nie spotyka się z restrykcjami tak
bolesnymi jak w Iranie czy w Arabii Saudyjskiej.
Syrię zamieszkuje 18 milionów mieszkańców, z czego 86% to mu-

zułmanie różnych odłamów, jak sunnici czy alawici, ci ostatni zresztą
nie uznawani przez sunnitów za prawdziwych muzułmanów. Chrześci-
janie to 8,9% całej populacji. Wśród nich znajdują się przede wszyst-
kim wyznawcy obrządku wschodniego: greko-prawosławni, syryjsko-
prawosławni, a także podlegli Stolicy Apostolskiej greko-katolicy,mel-
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kici, katolicy ormiańscy, chaldejscy, rzymscy, syryjscy, w końcu maro-
nici. Istnieją także wspólnoty protestanckie. 5% stanowią wyznawcy
innych religii, jak żydzi z Damaszku czy Aleppo.
Syria jest krajem względnie tolerancyjnym może z tego powodu,

że obywatele nie podlegają prawu koranicznemu. Muzułmanie należą
do różnych odłamów (sam prezydent Baschar al-Hassad jest alawitą),
a chrześcijanie są liczącą się grupą. W szkołach odbywają się lekcje re-
ligii, budowa kościołów nie tylko nie jest zabroniona, ale rząd czasem
oddaje do dyspozycji nieruchomości pod budowę nowych budynków.
Jeżeli władze kościelne nie ingerują w politykę lub nie wypowiadają
się przeciw dyktatorowi, wówczas władza nie wprowadza restrykcji.
Przeciwnicy polityczni w kraju, w którym nie istnieje wolność prasy
i prawo do masowych zgromadzeń, muszą liczyć się z wieloletnimi
wyrokami, a nawet torturami. Względnie dobra sytuacja chrześcijan
w Syrii może się jednak szybko zmienić. Po pierwsze w wyniku zagro-
żenia tego kraju inwazją wojsk Stanów Zjednoczonych, a także z po-
wodu rezonansu i pogłębiającej się wojny domowej w Iraku, w której
rywalizujące odłamy islamu (szyici, sunnici i Kurdowie, którzy są
przede wszystkim sunnitami) walczą o władzę kosztem 3% chrześci-
jan zagrożonych dramatyczną koniecznością masowej emigracji. Cho-
ciaż obecne reakcje syryjskich władz, armii i policji są zdecydowane,
w kraju do głosu dochodzą coraz częściej sympatycy popierający ra-
dykalne odłamy islamskich ugrupowań.
Wyznawcy Chrystusa są zobowiązani do świadczenia swoim cier-

pieniem prawdy, którą jest Jezus. W sposób pełny ujął to Ojciec
Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa.
Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden cytat tego wielkiego papieża
i przyjaciela muzułmanów:

Świadkowie, szczególnie ci, którzy ponieśli męczeństwo, są wielkim,
wymownym znakiem, który mamy podziwiać i naśladować. Potwier-
dzają oni żywotność Kościoła; jawią się jako światło dla Kościoła
i dla ludzkości, ponieważ pozwolili zajaśnieć w ciemnościach światłu
Chrystusa; należąc do różnych wyznań chrześcijańskich, stanowią
również znak nadziei dla ekumenizmu; jesteśmy bowiem pewni, że
ich krew jest także limfą jedności dla Kościoła14.

Na koniec tej krótkiej prezentacji pragnąłbym skierować apel do
Przyjaciół muzułmanów. Chciałbym, aby przedstawiciele organiza-
cji czy wspólnot muzułmańskich działających w Europie i na świecie

14Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, nr 13: www.opoka.org.pl/bibliote-
ka/W/WP/jan pawel ii/adhortacje/europa 28062003.html.
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zamiast nazywać się ofiarami krucjaty papieskiej, stanęli w świetle
Prawdy i podjęli dyskusję na temat okoliczności powstawania tych
wyraźnych nadużyć i tragedii, jakie spotykają chrześcijan w krajach
pod dyktatem szari’a. Wszak Qur’an stwierdza, że „prześladowa-
nie jest gorsze niż zabijanie” (2:218) i „w religii nie ma przymusu”
(2:257), a „Bóg miłuje tych, którzy czynią dobro” (3:149). Zamiast
organizować protesty uliczne z podpalaniem podobizn papieża, grożąc
zabijaniem w imię Boga, należy podjąć owocną dyskusję15 na temat
problematycznych zapisów w Koranie i stosowania na jego podsta-
wie przemocy, aktów dyskryminacji wobec wyznawców innych reli-
gii. Szczególnie zaś tych aktów, które nawołują do wojny w odwecie,
podbijania innych religii i zabijania na rozkaz posłańca Muhammada
w imię Allaha.
Dziś koniecznością jest także jasne sprecyzowanie, czym jest wła-

ściwie męczeństwo i bycie prześladowanym. Samobójcy, bojownicy
o tak zwaną prawdę jedynego boga, swoją śmiercią pociągają do
śmierci niewinne ofiary. Także i chrześcijański męczennik ofiarowuje
swoje życie, jednak w przeciwieństwie do tych antybohaterów nie po-
szukuje śmierci. W śmierci swojej jest cichy i łagodny jak baranek,
wierny Jedynemu Bogu w Jego miłości. Jest zatem przeciwieństwem
kogoś, kto umiera i zabija z nienawiści. Święty Paweł ujął to w sposób
jednoznaczny: „I gdybym. . . ciało wystawił na spalenie, lecz miłości
bym nie miał, nic bym nie zyskał” (por. 1 Kor 13, 3)16.
Szanowany przez islam Jezus z Nazaretu, gdy posyłał uczniów do

głoszenia Dobrej Nowiny po całym świecie (por. Dz 1, 8) nie nakazy-
wał im, aby „nawracali”, lecz aby głosili światu Bożą Nowinę (por.
też: Mt 28, 20; Mk 16, 15; Łk 10, 9; J 20, 21). Ten chrześcijański akt na-
wrócenia się (a nie nawracania) pozostaje zawsze aktem wolnej woli
i pozostawiony jest indywidualnej decyzji i łasce Bożej. Siła, prze-
moc i przymus nie mają nic wspólnego z chrześcijańskimi nakazami
czynienia dobra bliźniemu, wybaczania wrogom oraz pozbawioną hi-
pokryzji modlitwą w intencji prześladowców.

15Przypomnę również, że inicjatorem interreligijnego dialogu chrześcijaństwo –
islam był zawsze Kościół rzymsko-katolicki. Po raz pierwszy rozpoczęli go papieże:
Grzegorz VII (Nobilitas tua, Gaudemus in Domino), Pius II (Epistola ad Maho-
metam II ) oraz kardynał Mikołaj Kuzańczyk (Cribatio Alcorani). Por. M. Za-
rzecki, Islam w Polsce, „Nurt SVD. Kwartanik misjologiczno-religioznawczy“
4/1999, s. 11-18.
16Por. J. Alliende, Dieses Buch und Benedikt XVI., w: Unterdrűckte Christen
brauchen unsere Stimme, Pelster, B. (red.), Kirche in Not, Kőnigstein 2005, s. 6–
7.
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W toczącej się dyskusji na temat początków powstawania dwóch
monoteistycznych religii, tak różnych w swoim przebiegu i rozwoju,
pragnę na koniec zacytować osobiste słowa papieża Benedykta XVI 17

(jedne z wielu wypowiedzianych w celu poszukiwania wspólnej drogi
dla porozumienia i dialogu), jakie skierował do przedstawicieli róż-
nych wyznań muzułmańskich w Kolonii. Była to pierwsza podróż
zagraniczna nowo obranego Ojca Świętego. W swoim kraju rodzin-
nym, w kraju licznie zamieszkiwanym przez wyznawców islamu, słowa
ważne, mądre, które proponuję sobie przypomnieć albo poznać w ca-
łości w ogniu protestów świata islamu sprowokowanego wypowiedzią,
na którą składał się cytat ze średniowiecznego tekstu.
Chcemy szukać dróg pojednania i uczyć się żyć, szanując wzajem-

nie tożsamość drugiego człowieka. W tym sensie obrona wolności reli-
gii jest stałym nakazem, a poszanowanie mniejszości niepodważalnym
znakiem prawdziwej cywilizacji18 .

Tomasz Korczyński — socjolog, metodolog, absolwent
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. Pracownik dydaktyczno-naukowy na Wydziale
Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (Instytut So-
cjologii, Katedra Socjologii Kultury).
Pracownik międzynarodowej organizacji katolickiej Kir-
che in Not. Odpowiedzialny za serwis informacyjny oraz
dział dotyczący prześladowań chrześcijan na świecie.

17Nie kto inny, ale właśnie Benedykt XVI był jedną z nielicznych osób publicz-
nych, która wystąpiła zdecydowanie w obronie religijnych wartości muzułmanów
obrażonych karykaturami proroka Muhammada w prasie zachodniej.
18Benedykt XVI, Drodzy muzułmańscy przyjaciele, w: Benedykt XVI, Boża
rewolucja, św. Paweł, Częstochowa 2006, s. 116.
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Nasza wspólnota chrześcijańska codziennie modliła się

do Matki Bożej Opiekunki Libanu o zakończenie wojny

i kiedy ogłoszono rozejm 14 sierpnia, w wigilię święta Jej

Wniebowzięcia, nie był to dla nas tylko zwykły przypa-

dek. Były wspólne śpiewy, tańce (chłopcy i dziewczęta

razem!), dużo łez, żegnaliśmy się jak przyjaciele. Pod ko-

niec spotkania młodzi muzułmanie poprosili chrześcijań-

skich kolegów o Ewangelię – książkę, z której ci nauczyli

się miłości bliźniego. Nagle do sali weszła Fatma, osiem-

nastoletnia Arabka, niosąc na ramionach duży drewniany

krzyż, ściągnięty ze ściany szkolnego korytarza. Zapytała

mnie, czy może go zabrać: „Ustawię go przy wjeździe do

naszej wsi, żeby każdy, kto do nas przyjedzie wiedział, co

dla nas zrobiliście”. Czy mogłem odmówić?
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Tego nie było
w mediach
Wojna libańsko–izraelska
z 2006 roku

K
ilka tygodni temu, w dominikańskim klasztorze Saint–
Jacques w Paryżu, gościliśmy księdza Mounira Khairallah, wi-
kariusza generalnego maronickiej diecezji Batroun na północy

Libanu. Spisuję tu jego opowieść o ostatniej wojnie, która po raz ko-
lejny nawiedziła ten kraj. Widzieliśmy ją na naszych ekranach: czołgi,
armaty, ruiny. Czytaliśmy o terrorystach z Hezbollah i o izraelskiej
armii. Roztaczano przed nami coraz to nowe i bardziej przeraża-
jące prognozy. Szkoda, że kiedy w końcu umilkła broń, nie pokazano
w światowych mediach skromnego libańskiego księdza, który składa
świadectwo o miłości silniejszej niż śmierć. Cieszę się, że mogę głos
ten przełożyć na polski. Niech zabrzmi i dla nas. Niech leczy.
Wkroczenie wojsk izraelskich do Libanu, 12 lipca 2006 roku – roz-

począł swoją opowieść ksiądz Khairallah – zaskoczyło nas zupełnie.
Ataki koncentrowały się na południu, zamieszkiwanym przez muzuł-
mańskich szyitów. W ciagu kilku dni drogi, mosty, miasteczka i wsie
legły w gruzach, a tysiące rodzin ruszyło w poniewierkę. Dla nas,
mieszkańców północnej części kraju stało się jasne, że w niedługim
czasie dotrze do nas olbrzymia fala uchodźców. Co robić?
Odpowiedź wcale nie była oczywista, bo chociaż żyjemy w tym

samym kraju, to jednak między nami, chrześcijanami z północy, a na-
szymi islamskimi sąsiadami z południa nigdy nie było zgody. Dzielą
nas wojny, konflikty, nie ufamy sobie i nie lubimy się. Nie chcemy się
znać. Dzieli nas niewidzialny mur i tak było zawsze. Teraz z dnia na
dzień mogliśmy się spodziewać, że przyjadą tu z rodzinami, z reszt-
kami dobytku i z całą tą nagromadzoną przez tyle czasu nienawi-
ścią. Zebrałem młodzież z naszego duszpasterstwa, oraz przedstawi-
cieli różnych charytatywnych organizacji i szybko uradziliśmy, że ich
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przyjmujemy. Każdego, bez względu na to, skąd przychodzi i jak wie-
rzy. W czasie tego spotkania, po raz pierwszy z naszych ust padło
w stosunku do nich słowo „bracia”.
Wkrótce zagościli wśród nas. Kilka setek zmęczonych, zrozpaczo-

nych i nieufnych wobec nas ludzi. Początkowo trudno było im przyjąć
naszą pomoc: koce, żywność, dach nad głową, opiekę nad chorymi,
nad jedną z ich kobiet w zaawansowanej ciąży. To było jej pierw-
sze dziecko. Po jakimś czasie, zwłaszcza młodzi, zaczęli ze sobą roz-
mawiać. Szyici chcieli zrozumieć, dlaczego ich przyjęliśmy, choć nie
jesteśmy ani ich przyjaciółmi, ani współwyznawcami. Wzruszony słu-
chałem, jak nasi odpowiadali: „Bo Pan Jezus kazał kochać bliźniego”.
„Kochać?” – słyszałem z drugiej strony – „Wiemy, co to miłosierdzie,
bo Allah jest miłosierny, dajemy też jałmużnę, bo tak każe Koran,
ale taka miłość, to coś nowego dla nas”. Nie jesteśmy święci, były
i kłótnie, i nieporozumienia, ale powoli odkrywaliśmy, że ta ziemia,
ten kraj to nasz wspólny dom, że dzielimy ten sam los.
Nasza wspólnota chrześcijańska codziennie modliła się do Matki

Bożej Opiekunki Libanu o zakończenie wojny i kiedy ogłoszono ro-
zejm 14 sierpnia, w wigilię święta Jej Wniebowzięcia, nie był to dla
nas tylko zwykły przypadek. Nasi goście postanowili wracać natych-
miast. Wiedzieli, że drogi są nieprzejezdne i że czekają na nich jedy-
nie ruiny, a jednak postanowili wrócić do siebie jeszcze tego samego
dnia. W dużym, katolickim liceum urządziliśmy pożegnalne przyjęcie.
Były wspólne śpiewy, tańce (chłopcy i dziewczęta razem!), dużo łez,
żegnaliśmy się jak przyjaciele. Pod koniec spotkania młodzi muzuł-
manie poprosili chrześcijańskich kolegów o Ewangelię – książkę, z któ-
rej ci nauczyli się miłości bliźniego. Ale to nie koniec! Nagle do sali
weszła Fatma, osiemnastoletnia Arabka, niosąc na ramionach duży
drewniany krzyż, ściągnięty ze ściany szkolnego korytarza. Zapytała
mnie, czy może go zabrać: „Ustawię go przy wjeździe do naszej wsi,
żeby każdy, kto do nas przyjedzie wiedział, co dla nas zrobiliście”.
Czy mogłem odmówić?
Na drugi dzień w Batroun było cicho i spokojnie, jakby pusto.

Trzeciego dnia postanowiliśmy pojechać do nich. Zabraliśmy jedze-
nie, naczynia, środki czystości, wszystko, co mogło się przydać na-
szym przyjaciołom w ich zrujnowanej wiosce. Czwartego dnia ruszy-
liśmy. Droga była straszna, podróżowaliśmy specjalnym autobusem
przez wiele godzin. U wjazdu do wsi przywitał nas nasz krzyż, umoco-
wany na honorowym miejscu. Co to była za radość! Oni się zupełnie
nie spodziewali naszych odwiedzin, ale w kilka chwil zorganizowali
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przyjęcie pod gołym niebem. Dzielili się tym, co mieli i tym, co my
przywieźliśmy dla nich. Ktoś podszedł do mnie: „Ojcze, niech oj-
ciec się pomodli w moim zrujnowanym domu, żeby Allah błogosławił
przy odbudowie”. Potem drugi, następny. Ja katolicki kapłan, cho-
dziłem po muzułmańskiej wiosce, błogosławiąc zgliszcza i modląc się
za moich muzułmańskich braci. W jednym z obejść zatrzymałem się
na dłużej, bo gospodarz poprosił mnie, bym pomodlił się nad jego
pierworodnym synem. To było dziecko tej kobiety, która miała rodzić
u nas. Wojna się skończyła na tyle szybko, że chłopiec przyszedł
na świat w rodzinnej ziemi. Jego dziadek poprosił mnie do ocalałej
resztki domu: „Ojcze, chciałem ci przeczytać kilka wierszy”. Były to
wiersze, które napisał po wojnie z 1972 roku. Ta wojna zabrała prawie
całą jego rodzinę. Teksty były pełne bólu, pragnienia odwetu. Mil-
czałem, nie wiedząc, co powiedzieć. „Ojcze, nie trzeba nic mówić” –
powiedział mężczyzna. I dodał: „Dzięki temu, co dla nas zrobiliście,
po raz pierwszy od trzydziestu lat mogę spać spokojnie. Nareszcie
przestała mnie dręczyć nienawiść”. Po czym wyciągnął z jakiegoś
schowka stary, gliniany kubek. „Podobno ten kubek jest w mojej ro-
dzinie od ponad tysiąca lat – rzekł, wręczając mi naczynie – cudem
jakoś przetrwał. Wy daliście nam krzyż waszego Jezusa, niech ojciec
to przyjmie w zamian, żeby to u was zostało na pamiątkę”.
Wieczorem, przed naszym odjazdem, przy ognisku, starszy brat

Fatmy, który jest prawdziwym poetą, śpiewał nam ułożone przez sie-
bie pieśni. W refrenie jednej z nich powtarzały się słowa: „O rodzice
nasi, o rodzice! Gdybyście nauczyli nas miłości, uratowalibyście życie
nasze . . . ”.
Świadectwo księdza Khairallah, spisałem jak najwierniej z pamięci

zaraz po spotkaniu z nim. Tekst nie jest autoryzowany.

Paweł Krupa OP — ur. 1965, historyk teologii śre-
dniowiecznej. Członek Commissio Leonina.Wykładowca
w Kolegium Fil.–Teol. oo. Dominikanów w Krakowie.
Mieszka w Paryżu.
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Wydaje się, że Węcławski zapomina o rozróżnieniu na

to, o czym mówią wyrażenia językowe (tzw. odniesie-

nie przedmiotowe, denotację) oraz to, co mówią o tym,

do czego się odnoszą (tzw. konotację). Oczywiście kwe-

stie te są ze sobą powiązane, ale nie są tożsame. Powyż-

sze rozróżnienie usuwa pozór sprzeczności pomiędzy tym,

że wypowiedzi językowe mogą odnosić się do Boga, bę-

dąc wobec niego nieadekwatne. Co więcej, rozróżnienie

to stanowi podstawę nieadekwatności mowy o Bogu: nie-

adekwatność wynika bowiem stąd, że dana wypowiedź

odnosi się do Boga, mówi o Nim, lecz to, co o Nim mówi,

nie odpowiada temu, jaki On jest.
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Jak mówić o Bogu?

W
niniejszym artykule chciałem odnieść się do tekstu ks. To-
masza Węcławskiego, podejmującego pytanie o możliwość po-
znania Boga Objawienia1. Uważam, że problemy, które poru-

sza ks. Węcławski, są bardzo ważne. Jego artykuł zawiera wiele traf-
nych spostrzeżeń, pozostawiając jednocześnie niedosyt, co pobudza
do dalszej refleksji.
Trafna, jak sądzę, jest krytyka, jakiej Węcławski poddał „myśle-

nie kompendialne” o Bogu (s. 9-14). Słuszny zatem jest też zwrot
w kierunku wielkiej tradycji apofatycznej, by w niej poszukiwać źró-
deł inspiracji do budowy bardziej odpowiedniego dyskursu religijnego.
Tym niemniej w stosunku do pewnych aspektów wywodu ks. Toma-
sza rodzą się wątpliwości. Słabości myślenia ks. Węcławskiego biorą
się, jak sądzę, stąd, że nie do końca podąża on za intuicjami tradycji
apofatycznej. Poniższe uwagi koncentrują się na tych problematycz-

1Patrz: „Teofil” 1 (23) 2006, s. 8-21. Numery stron w nawiasach okrągłych
odnoszą się do tego wydania.
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nych punktach wywodu ks. Tomasza, mój tekst nie jest całościową
oceną jego artykułu, nie rozwijam tu też jakiejś całościowej, alterna-
tywnej wizji.

Wskazawszy na słabości „kompendialnego” myślenia o Bogu, ks.
Tomasz rozpoczyna prezentację własnej perspektywy od analizy frag-
mentu Katechizmu Kościoła Katolickiego, w którym wyrażone zo-
stały dwa przekonania, pozostające – jak twierdzi Węcławski – (przy-
najmniej na pierwszy rzut oka) w sprzeczności. Z jednej bowiem
strony mówi się w Katechizmie, że wszelki język jest wobec tajemnicy
Boga nieadekwatny, a z drugiej – że język ten „w istocie odnosi się
do samego Boga”. Ks. Węcławski dostrzega tu sprzeczność, ponieważ
uznaje, że jeśli język odnosi się w istocie do Boga, to jest adekwatny
(s.14).

Tu właśnie można zgłosić pierwsze zastrzeżenie. Wydaje się bo-
wiem, że Węcławski zapomina o rozróżnieniu na to, o czym mówią
wyrażenia językowe (tzw. odniesienie przedmiotowe, denotację) oraz
to, co mówią o tym, do czego się odnoszą (tzw. konotację). Oczywi-
ście kwestie te są ze sobą powiązane, ale nie są tożsame2. Powyższe
rozróżnienie usuwa pozór sprzeczności pomiędzy tym, że wypowie-
dzi językowe mogą odnosić się do Boga, będąc wobec, niego nieade-
kwatne. Co więcej, rozróżnienie to stanowi podstawę nieadekwatności
mowy o Bogu: nieadekwatność wynika bowiem stąd, że dana wypo-
wiedź odnosi się do Boga, mówi o Nim, lecz to, co o Nim mówi, nie
odpowiada temu, jaki On jest. Ponadto, rozróżnienie to umożliwia
nam samo stwierdzenie nieadekwatności naszej mowy w odniesieniu
do Boga, ponieważ sformułowanie: „Wypowiedzi religijne są nieade-
kwatne wobec Boga”, zakłada, że słowo „Bóg” odnosi się do Boga
(czyli że słowa mogą się do Boga odnosić). Jeśli bowiem słowo „Bóg”
nie odnosiłoby się do Boga, wobec czego nieadekwatne byłyby – we-
dle wspomnianego sformułowania – wypowiedzi religijne.

W tradycji apofatycznej można jednak odnaleźć wątki, które wska-
zują, że powyższa analiza nie uwzględnia jeszcze głębszego problemu,
jaki mamy z mową o Bogu. Wątki te można powiązać ze ideą – pro-

2Nie sposób w tym miejscu rozważać tego skomplikowanego tematu. Analizo-
wałem go szeroko w książce Słowa i zbawienie. Dyskurs religijny w perspektywie
pluralizmu religijnego (Kraków 2004). Tam też odniesienia do literatury przed-
miotu.
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ponowaną przez Węcławskiego – że mowa o Bogu jest mową nie-
przedmiotową. Sądzę jednak, że ową apofatyczną nie-przedmiotowość
mowy o Bogu trzeba rozumieć inaczej niż przedstawia to ks. Węcław-
ski.
Węcławski pisze: „Istotę takiej możliwości [że mowa o Bogu jest

mową nie-przedmiotową] można zwięźle przedstawić tak: Bóg nie jest
najpierw samoposiadaniem, które dopiero następnie i jako takie wcho-
dzi w jakiekolwiek relacje. Bóg zatem nie jest samoposiadaniemw tym
sensie, w jakim zwyczajnie używamy tego słowa, ale jest «samym da-
waniem i przyjmowaniem»” (s.18). Problem z powyższym ujęciem
polega na tym, że wygląda ono na jak najbardziej przedmiotową wy-
powiedź o Bogu, która w dodatku zgłasza pretensje do adekwatno-
ści. A przynajmniej może tak właśnie być rozumiana. Jako taka wy-
raża pewną koncepcję Boga, alternatywną wobec innych koncepcji,
na przykład neoscholastycznych.
Węcławski pisze wprawdzie, że nie-przedmiotowej mowy o Bogu,

tak jak ją on rozumie, nie należy traktować jako alternatywy dla kla-
sycznych metafizycznych twierdzeń o Bogu, ponieważ nie należy ich
stawiać na jednej płaszczyźnie z tymi drugimi, gdyż nie zawierają
one nauki o Bogu, jaki jest sam w sobie, lecz „są wyrazem wielora-
kiego doświadczenia” i „opisują nie tyle Boga, ile raczej naszą własną
sytuację wobec Boga, warunki i okoliczności, w jakich możemy Go
poznawać, czyli nasze życie” (s.19/20).
Problem polega na tym, że wspomniana przez Węcławskiego wła-

ściwość proponowanej przez niego nie-przedmiotowej mowy o Bogu
wcale jej nie odróżnia od tradycyjnego metafizycznego (a także teolo-
gicznego) dyskursu o Bogu. I jeden, i drugi sposób mówienia można
bowiem rozumieć jako próbę przedmiotowego i adekwatnego opisu
Boga lub jako nieadekwatną i nie-przedmiotową próbę wskazania nie
tyle Boga, ile naszej do Niego relacji. Wydaje się np., że na ten drugi
sposób rozumiał swoje myślenie i mówienie tak tradycyjny metafizyk,
jakim był Tomasz z Akwinu; dał on temu wyraz w – cytowanym przez
Katechizm (a przytaczanym przez Węcławskiego) – stwierdzeniu, że
„mówiąc o Bogu, nie możemy określić, kim On jest, ale wyłącznie kim
nie jest i jakie miejsce zajmują inne byty w stosunku do Niego”3. Za-
równo klasyczna metafizyczna mowa o Bogu, jak i sposób mówienia

3Św. Tomasz z Akwinu, Suma contra gentiles, I, 30 (tłum. polskie w wydaniu:
Poznań 2003, autorstwa Z. Włodek i W. Zegi brzmi: „Nie możemy bowiem pojąć,
czym Bóg jest, lecz czym nie jest i w jakim stosunku są inne rzeczy do Niego”),
KKK 43.
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proponowany przez ks. Węcławskiego znajdują się na tym samym po-
ziomie. Obydwa można próbować zrozumieć jako wypowiedzi przed-
miotowe i adekwatne. Taką ich interpretację podsuwa ich struktura
gramatyczna. Jest to struktura podmiotowo-orzecznikowa, co suge-
ruje, że dana wypowiedź ma swój przedmiot (który jest odniesieniem
przedmiotowym podmiotu zdania), o którym coś mówi.
Przedmiotowa interpretacja języka religijnego okazuje się jednak

nie do przyjęcia ze względów teologicznych/religijnych. Jeśli ją bo-
wiem przyjmiemy, będziemy musieli uznać, że wypowiedzi religijne
opowiadają o jakimś elemencie rzeczywistości, który da się wyróżnić
– jako przedmiot odniesienia konkretnej nazwy – z szerszego tła. To,
o czym mówią, ma zatem charakter ograniczony, nie jest zatem czymś
absolutnym, godnym religijnej czci4. Bóg nie może być elementem –
nawet najdoskonalszym – szerszej rzeczywistości.
I tu właśnie dochodzi do głosu bardziej fundamentalny problem

z odniesieniem przedmiotowym mowy o Bogu. Jeśli bowiem uznamy,
że żaden element świata, który dałby się wyróżnić z szerszego tła, nie
jest Bogiem, którego wielbimy i ku któremu zmierzamy, napotykamy
trudność, którą dobrze określił np. Mikołaj z Kuzy:

Oczywista to rzecz, że skoro Największe jest samym bezwzględnie
Najmniejszym, któremu nic się nie przeciwstawia [czyli jeśli nie da
się wyróżnić z szerszego tła – owo tło byłoby bowiem tym, co się
przeciwstawia Największemu, resp. Bogu – przyp. P.S.], tedy żadne
imię przysługiwać mu nie może w sensie właściwym, wszelkie bo-
wiem nazwy nadawane są z jakiegoś szczególnego powodu zwią-
zanego z odróżnianiem rzeczy jednych od drugich. A tam, gdzie
wszystko jest jednym, nie może istnieć żadne imię własne5.

Człowiek religijny zatem, by nie być bałwochwalcą, jest zmuszony
odrzucić przedmiotową interpretację swojego myślenia i mowy6. Oka-
zuje się wówczas, że nie tylko nie jesteśmy w stanie adekwatnie Boga
opisać. Więcej – nic, do czego w jakiejkolwiek wypowiedzi możemy
odnieść się w mowie, nie jest tym, o co ludziom religijnym powinno

4Dokładniejsza analiza tej kwestii patrz: P. Sikora, Problem idei Boga [w:]
T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Napiórkowski OSPPE (red.), Człowiek – filozofia
– Bóg. Teologia fundamentalna t.1, wyd. III poszerzone, Kraków 2004, s. 21-28.
5Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, I, XXIV, tłum. I. Kania, Kraków

1997.
6Dlatego nie mogę zgodzić się z stwierdzeniem Węcławskiego, że klasyczna

teoretyczna podbudowa takiego rozumienia – teoria analogii – nie budzi wątpli-
wości. Budzi, nawet w ramach swojego własnego systemu. Szerzej na ten temat:
P. Sikora, Słowa i zbawienie. Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego
Putnama, Kraków 2004.
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chodzić. Konsekwencje tego radykalnego wniosku przedstawił jasno
św. Augustyn:

Czy wypowiedziałem, czy wyraziłem coś, co byłoby godne Boga?
Owszem, czuję, że chcę tylko tego. Cokolwiek jednak powiem, nie
jest tym, co chciałem powiedzieć. A skąd to wiem, jak nie stąd, że
Bóg jest niewymowny? Cokolwiek jednak zostało przeze mnie powie-
dziane, to – gdyby było niewymowne – nie zostałoby powiedziane.
Dlatego nie należy Boga nazywać niewymownym, gdyż mówiąc tak,
coś właśnie [o Nim] mówimy. Słowa walczą tu ze sobą: jeśli bowiem
niewymowne jest to, o czym nie można mówić, nie jest niewymowne
to, o czym mówić możemy. Walkę tę lepiej znieść w milczeniu niż
próbować ją zakończyć słowami7.

Podążając konsekwentnie za religijną intuicją, która wzbrania się
czcić cokolwiek skończonego, ograniczonego, nie-absolutnego, kształ-
tujemy w sobie postawę apofatyczną, ta jednak prowadzi nas na skraj
paradoksu. Paradoks ów polega na tym, że chcąc jakoś określić i wy-
razić nasze religijne dążenie – a bez tego trudno takie dążenie pod-
trzymać – musimy mówić o Bogu, mówiąc o Nim między innymi
(a nawet przede wszystkim), że nie da się o Nim mówić. Jest to za-
danie paradoksalne – jeśli jest bowiem prawdziwe, to jest fałszywe.
Właściwą postawą wobec tego paradoksu jest – jak zauważa Augu-
styn – nie tyle konstruowanie teorii języka religijnego, która miała by
ów paradoks rozwiązać, lecz zamilknięcie. W religii mamy do czynie-
nia ze swego rodzaju dialektyką mowy i milczenia, w której milczenie
posiada ostatnie słowo. Język pełni bardzo ograniczoną (choć nie-
zbędną) funkcję. Jak pisał Klemens Aleksandryjski:

A jeśli nadajemy Mu jakąś nazwę, aczkolwiek nazywając nie w spo-
sób właściwy, lecz albo Jednością, albo Dobrem, albo Myślą, albo
Bytem, albo Ojcem, albo Bogiem, albo Stwórcą, albo Panem, to nie
mówimy w ten sposób, jakbyśmy faktycznie imię Jego wypowiadali,
ale po prostu wskutek zupełnej bezradności posługujemy się pięk-
nymi nazwami, aby nasza świadomość mogła się na nich oprzeć, nie
będąc zdana na błądzenie gdzie indziej. Żadna jednocześnie z tych
nazw nie jest w stanie określić Boga w sposób wyczerpujący, ale
wszystkie razem wskazują nam w pewnej mierze drogę do wyobra-
żenia sobie mocy wszechmocnego8 .

Rola języka polega na tym, że jego użycie pozwala umysłowi unik-
nąć bezładnego błąkania się, ukierunkowując nasze myślenie w taki
7Św. Augustyn, De doctrina christiana I, 6, tłum. własne z tekstu łac. w wy-

daniu Instytutu Wydawniczego PAX, Warszawa 1989 (zawarte tam tłumaczenie
autorstwa J. Sulkowskiego jest moim zdaniem nieścisłe i niejasne zarazem).
8Klemens Aleksandryjski, Kobierce V, XII, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska,

Warszawa 1994.
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sposób, że jesteśmy w stanie utworzyć sobie pewne obrazy naszego
ostatecznego celu. Jednak obrazy te nie są same tym ostatecznym
celem, nie są też – i nie mogą być – celu tego spójną i trwałą teo-
rią. Kształtują jedynie nasze życie tak, że osiągnięcie celu staje się
możliwe. Jak to określił św. Grzegorz z Nazjanzu:

Można go sobie wyobrazić tylko myślą, i to zbyt niewyraźnie, i do
pewnego stopnia, nie przez ujęcie jego natury, lecz dzięki jego przy-
miotom, zbierając coraz to inne wyobrażenia w jakieś jedno odbicie
prawdy, które pierzcha, nim się je schwyta, i ucieka, nim się je po-
myśli. O tyle rozświeca ono kierowniczą część naszej duszy, i to
tylko oczyszczoną, o ile szybkość nie zatrzymującej się błyskawicy
oświeca mrok, moim zdaniem w tym celu, by przez uchwytność po-
ciągało ku sobie – gdyż to, co zupełnie nieuchwytne nie budzi na-
dziei i odstręcza od starania – a przez nieuchwytność przejmowało
podziwem, i żeby podziwiane, bardziej było upragnione, upragnione
oczyszczało, a oczyszczające – czyniło podobnymi do Boga. Gdy zaś
staniemy się takimi, aby już z jako bliskimi obcował – tu mowa moja
porywa się na coś zuchwałego – Bóg z Bogami zostaje zjednoczony
i przez nich poznawany, może o tyle, o ile już zna poznawanych9 .

Dojście do głosu tradycji apofatycznej (na którą powołuje się ks.
Węcławski) nie przejawia się więc przede wszystkim w tym, jakich
słów używać będziemy na określenie Boga – czy nazwiemy go samo-
posiadaniem, bytem „który sam dla siebie koniecznie i najbardziej
jest”; czy też tym, „który sam dla siebie najbardziej nie jest”, nie
dawcą, lecz „samym dawaniem i przyjmowaniem”; czy nazwiemy Go
osobą, ojcem, czy też ogniem, wiatrem lub skałą, albo pustką; czy
powiemy, że „jest w niebie” i „zamieszkuje światłość niedostępną”,
czy też orzekniemy, że jedyną jego (uchwytną i dla nas) własnością
jest życie każdego człowieka. Nie chodzi tyle o to, co mówimy, cho-
dzi raczej o to, jaką funkcję przypisujemy naszym wypowiedziom,
co z nimi robimy, jak łączymy je z resztą naszego życia (a to, co
mówimy, ma znaczenie tylko o tyle, o ile ma wpływ na ten „egzy-
stencjalny” aspekt). Uwzględnienie logicznych uwarunkowań naszego
myślenia i naszej mowy dokonane w kontekście najgłębszej religijnej
postawy czci i adoracji prowadzi do tego samego wniosku, który wy-
snuł już Akwinata: że o Bogu możemy mówić jedynie wskazując, jaka
jest nasza do Niego relacja, a ściślej – jaka jest właściwa religijna
postawa człowieka. Wszelka mowa o Bogu jest pewnym zestawem
metafor, które mają na celu wyrażenie i ukształtowanie tej egzysten-
cjalnej postawy. Wszelka nasza mowa i nasze myślenie – także wszelka
9Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowa 38, 7 [w:] Mowy wybrane, tłum. zbiorowe,

Warszawa 1967.
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mowa i myślenie religijne – w swej strukturze ma charakter przedmio-
towy. Nie-przedmiotowość Boga sprawia jednak, że mowa prowadzi
do milczenia. Dopiero zamilknąwszy, „zaprzestawszy wszelkiego dzia-
łania intelektu, dostępujemy zjednoczenia”10. Tradycja apofatyczna
nie uczy nas innego sposobu mówienia i pisania niż tradycja katafa-
tyczna. Wymazuje to, co napisaliśmy. Kładzie nam palec na usta.

Piotr Sikora — filozof i teolog. Wykładowca teologii
fundamentalnej w PAT. Prowadzi też (wraz z ks. dr.
hab. T. Dzidkiem) wykłady z historii teologii nowożytnej
i współczesnej w Kolegium Filozoficzno–Teologicznym
oo. Dominikanów. Wydał monografię: Słowa i zbawie-
nie. Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego
Putnama (Kraków 2004), jest współautorem dwóch to-
mów Podręcznika Teologii Fundamentalnej pod red.
T. Dzidka, Ł. Kamykowskiego i A. Napiórkowskiego
OSSPE (I. Człowiek – filozofia – Bóg, Kraków 2004) i (V.
Poznanie teologiczne, Kraków 2006).

10Por. Pseudo-Dionizy Areopagita, O imionach Boskich, I, 4.5, tłum. M. Dziel-
ska, Kraków 2005.
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Więzienne życie nie było dla Alfonsa łatwe. Wciąż to-

warzyszył mu głód, niewygody oraz lęk przed niewia-

domą przyszłością. Uprosił więc jednego ze strażników,

aby ten postarał się dla niego o jakąś książkę, która po-

zwoliłaby mu choć na chwilę oddalić niespokojne myśli.

Nie wiemy, kim był ów strażnik i jakim sposobem zdobył

dla niego arabską księgę opowiadającą dzieje patriarchy

Józefa. Buenhombre postanowił jak najszybciej przetłu-

maczyć ją na łacinę i udostępnić czytelnikom w Euro-

pie. Ciężka praca tłumacza wypełniła ponure dni niewoli.

A kiedy w końcu otworzą się bramy więzienia, brat Al-

fons wyniesie pod zakonnym płaszczem bezcenny owoc

swoich wysiłków.
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Wariat czy święty?
Dominikański arabista Alfons Buenhombre

Minęło już sporo lat, odkąd w jednej z francuskich gazet czytałem
reportaż z pogrążonego w wojnie Libanu: grupa dziennikarzy towa-
rzyszyła żołnierzom odpowiedzialnym za ewakuację ludności cywilnej
z najbardziej zagrożonych terenów stolicy. Mieszkańcy Bejrutu w po-
płochu opuszczali płonące miasto, dzielnice pustoszały jedna po dru-
giej. Do wojskowego patrolu dotarła wiadomość, że w małym klasz-
torze w pobliżu uniwersytetu pozostało dwóch dominikanów, którzy,
nie wiedzieć czemu, nie chcieli opuscić niebezpiecznej okolicy. Mały
oddział natychmiast udał się na miejsce. Niemłody już zakonnik po-
informował ich, że czeka na swego współbrata, który właśnie pracuje
w uczelnianej bibliotece. W bibliotece?! Artyleryjskie pociski padały
coraz bliżej. Po długich poszukiwaniach, oczom żołnierzy i reporterów
ukazał się zdumiewający widok. Oto na zasypanych spadającym tyn-
kiem schodach, przylegających do bibliotecznego magazynu (klatki
schodowe to w czasie bombardowania stosunkowo najbezpieczniej-
sze miejsce), obłożony stertami książek, stary człowiek w drucianych
okularach w skupieniu robił notatki.
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„Czy ojciec oszalał?! Przecież tu strzelają! Tej biblioteki za chwilę
nie będzie! Wiem, odpowiedział spokojnie dominikański profesor – ale
chciałbym, żeby po wojnie oni wiedzieli przynajmniej, co tutaj było
. . . ”.
Wariat, czy święty? Odkładając gazetę, ze wzruszeniem zadawa-

łem sobie odwieczne pytanie zwyczajnych zjadaczy chleba, którym
zdarzyło się oglądać heroizm. Nie mogłem wiedzieć wtedy, że w przy-
szłości, na kartach piętnastowiecznego rękopisu, spotkam innego do-
minikanina, który w trudnych i niebezpiecznych warunkach nie zapo-
mniał, że jedną z głównych cech brata kaznodziei jest służba praw-
dzie. Również tej zapisanej w książkach.

Syn dobrego człowieka

Po łacinie jego imię brzmiało Alphonsus Boni Hominis (Alfons, syn
Dobrego Człowieka)1, choć w jego ojczystym, hiszpańskim, języku na-
zywano go z pewnością Buenhombre. Jedynym oficjalnym dokumen-
tem dotyczącym Alfonsa, jaki dotarł do naszych czasów, jest bulla
Klemensa VI (Piotra Roger) z 1344 roku mianująca go biskupem
Maroka. W przeciwieństwie do zwykłego, formalnego i oficjalnego
tonu podobnych dokumentów, bulla wydana dla naszego dominika-
nina nosi bardzo osobisty charakter. Papież wspomina zasługi Alfonsa
dla pracy misyjnej w krajach arabskich, osobiście wyznacza biskupa,
który ma udzielić mu konsekracji, oraz życzy mu wielu duchowych
owoców jego nowej posługi. Z tekstu domyślamy się również, że Buen-
hombre prawdopodobnie nie był absolwentem któregoś z fakultetów
teologicznych, gdyż papież nie nazywa go żadnym naukowym tytu-
łem (doctor , magister), a tylko wspomina, iż kanydat na biskupa ma
wystarczającą znajomość teologii. Zaufanie, jakim Klemens VI obda-
rzał nowego biskupa Maroka zrodziło się w ciagu wielu lat znajomości
i współpracy pomiędzy nimi, kiedy to kardynał Roger wielokrotnie
słuchał sprawozdań młodego dominikanina powracającego z długich
i nieco tajemniczych wypraw do Egiptu, Ziemi Świętej i krajów pół-
nocnej Afryki. Nie dowiemy się nigdy, w jakim dokładnie charakterze

1Zob. : Quetif–Echard, Scriptores Ordinis Prædicatorum, I, Lutetiæ Parisio-
rum, 1719, s. 594 ; T. Kaeppeli, Scriptores Ordinis Prædicatorum Medii Aevi, I,
Romæ, 1970, s. 48–55 ; G. Meerseman, La chronologie des voyages et des œuvres
de frère Alphonse Buenhombre O.P., w : „Archivum Fratrum Prædicatorum”,
10 (1940), s. 77–108.
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Alfons odbywał swoje podróże. Na szczęście, listy dedykacyjne, ja-
kimi opatrzył, przygotowane przez siebie, łacińskie tłumaczenia kilku
arabskich dzieł, przynoszą nam garść ciekawych wiadomości.

Nieudana krucjata

W początkach XIV wieku sytuacja polityczna w basenie Morza Śród-
ziemnego wydawała się stabilna. Po nieudanych próbach odbicia świę-
tych miejsc z rąk muzułmanów i ustanowienia chrześcijańskiego kró-
lestwa Jerozolimy w poprzednim stuleciu, zarówno papież, jak i eu-
ropejscy książęta wydawali się pogodzeni z zaistniałym układem sił.
Zresztą sułtan Egiptu, Malek–en–Naser, nazywany przez współcze-
snych „władcą Babilonii”, okazał się człowiekiem nadzwyczaj otwar-
tym i tolerancyjnym. Nie moża także zapomnieć, iż dobre stosunki
z państwami Europy przynosiły mu niezaprzeczalne korzyści mate-
rialne. Do arabskich portów zawijały chrześcijańskie statki, które po
okazaniu papieskich pozwoleń i gwarancji mogły liczyć na niebanalny
kredyt w wysokości 3000 złotych bizantów. Kupcy z Wenecji, Genui,
Marsylii chętnie prowadzili interesy z zamożnymi arabskimi i żydow-
skimi kontrahentami. Pokojowa wymiana dóbr wpływała również ko-
rzystnie na wzajemne relacje zwaśnionych od wieków religii. W wielu
miastach Egiptu i Palestyny wspólnoty parafialne i klasztory cieszyły
się względną wolnością, wykluczajacą oczywiście jakiekolwiek próby
ewangelizacji wśród ludności muzułmańskiej. W 1322 roku Jakub,
król Aragonii, uzyskał od sułtana znaczne złagodzenie warunków dla
chrześcijańskich więźniów w Kairze oraz przywilej ustanowienia domi-
nikańskiego klasztoru przy bazylice Grobu Pańskiego. W rok później
grupa dwunastu białych braci wyruszyła z Hiszpanii, aby rozpocząć
duszpasterską posługę w Jerozolimie.
Odwieczna rywalka iberyjskiej potęgi, Francja, również nie usta-

wała w wysiłkach, aby zaskarbić sobie względy wschodniego monar-
chy. Ambasady, tajni posłańcy, listy zapewniające o przyjaźni i kosz-
towne prezenty powoli przynosiły oczekiwane skutki. W roku 1323,
król Francji, za pośrednictwaem swego wysłannika, Wilhelma de Bon-
nesmains, uzyskał przywrócenie dla kultu kairskiego kościoła Santa
Maria della Cave i nic nie wskazywało na to, że ten sielankowy okres
wkrótce się skończy.
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Jak to często bywa, początkiem politycznego konfliktu okazały się
niesnaski na tle ekonomicznym. Katalońscy kupcy, którzy zarabiali
krocie na interesach omijających system podatkowy, a często zajmo-
wali się po prostu przemytem, niechętnym okiem patrzyli na francu-
ską konkurencję. Pod wodzą Piotra z Mediavilla uknuli więc spisek,
mający na celu zdyskredytowanie w oczach sułtana osoby francu-
skiego posła. Nie znamy szczegółów konfliktu, możemy się jednak
domyślać, że dominikanie odegrali w nim dość istotną rolę. Praw-
dopodobnie usiłowali oni zażegnać spory i ukrócić nielojalność Hisz-
panów, co nie spodobało się Jakubowi Aragońskiemu, który w 1327
roku zwrócił się do sułtana o odebranie braciom bazyliki Grobu Pań-
skiego i przekazanie jej franciszkanom. Poirytowany sułtan poprosił
listownie papieża i brata króla Francji, księcia Filipa Walezjusza, o in-
terwencję, świadom, iż zatargi pomiędzy chrześcijańskimi kupcami
nie tylko wpłyną niekorzystnie na wymianę handlową, ale mogą –
w dłuższej perspektywie – rozbudzić uśpioną niechęć do muzułma-
nów i odświeżyć marzenia o zdobyciu Jerozolimy.

Obawy Maleka–en–Nasera nie były przesadzone. Na Zachodzie
wciąż istniały środowiska, którym marzyła się kolejna krucjata. Z po-
dobnymi myślami nosił się przede wszystkim, rezydujący w Awinio-
nie, papież Jan XXII. Jego legaci wysłani do Kairu w celu zbadania
sprawy: Piotr de la Palu, dominikanin, kardynał i tytularny patriar-
cha Jerozolimy oraz biskup Mende, Wilhelm Durand, mieli nie tylko
rozsądzić spór między skłóconymi kupcami, ale także – wedle wszel-
kiego prawdopodobieństwa – zasięgnąć informacji o militarnym i eko-
nomicznym stanie sułtanatu. Wiadomości, jakie przywieźli ze sobą do
Europy w roku 1330 musiały być poważne, skoro papież zdwoił swoje
wysiłki dla zorganizowania krucjaty. Rok 1331 był rokiem gorączko-
wych przygotowań. Między Awinionem i Paryżem bezustannie krą-
żyły listy. W październiku 1333 roku, w kwiecistym i płomiennym ka-
zaniu wygłoszonym do baronów francuskich zgromadzonych w miej-
scowości Pré–aux–clercs arcybiskup Rouen, Piotr Roger, starał się
zagrzać do walki chrześcijańskie hufce. Król podczas uroczystej mszy
„podjął krzyż”, czyli zobowiązał się do zorganizowania wyprawy prze-
ciw „niewiernym”, a książę Filip został mianowany głównodowodzą-
cym armii krzyżowców. Mnożą się plany i projekty. Dominikanin Wil-
helm Adam pisze dwa traktaty: O sposobie wykorzenienia Saracenów
(De modo extirpandi Saracenorum), w którym zachęca do blokady
ekonomicznej sułtanatu orazWskazówki dla wspólnej przeprawy (Di-
rectorium ad passagium generale), w którym nawołuje chrześcijan do
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solidarności wobec wspólnego wroga i przedstawia projekt wspólnej
przeprawy przez Morze Śródziemne. Datę wyprawy wyznaczono na
rok 1336. Bitwa morska w 1334 roku, w której flotylla fracuska roz-
biła siły sprzymierzonych z sułtanem Kairu Turków, wydawała się
być znakiem pewnego zwycięstwa. Jednak nagła śmierć Jana XXII
zniweczyła militarne plany. Pozbawieni duchowego przewodnika i in-
spiratora książęta pogrążyli się w kłótniach, król Francji dyskretnie
wycofał swoje poparcie dla militarnego przedsięwzięcia, podtrzymy-
wany nieco sztucznie zapał krzyżowców powoli wygasł i w końcu pla-
nowana krucjata nie doszła do skutku.
Podczas całego konfliktu, dominikanie, jak zwykle, stanęli po stro-

nie papieża. Ich antymuzułmańskie nastroje podsycał z pewnością
fakt utraty ośrodka duszpasterskiego przy Grobie Chrystusa. Mając
wiele klasztorów na rozległych terenach sułtanatu oraz dysponując
dobrą znajomością lokalnych stosunków, bracia kaznodzieje służyli
chętnie jako wysłannicy, informatorzy, tłumacze, a także, zapewne,
jako szpiedzy. Wśród nich znalazł się również Alfons Buenhombre,
który swoją działalność okupił dwukrotnym pobytem w więziennych
kazamatach.

Więzień – erudyta

W kairskim więzieniu sułtana znalazł się w 1336 roku. Nie stało się
to na pewno na skutek porwania przez piratów – wtedy po prostu
sprzedano by go jako niewolnika. Nie zapłacił także w ten sposób za
jakiś nieopatrzny akt prozelityzmu, gdyż w podobnych przypadkach
karą była śmierć. Sam Alfons, pisząc z więziennej celi o przyczynach
swego uwięzienia do kardynała Piotra de la Palu, pozostaje bardzo
dyskretny. Swą sytuację porównuje do losu braci starotestamental-
nego Józefa, którzy przybyli do Egiptu w poszukiwaniu żywności,
a których Egipcjanie posądzili o szpiegostwo. Sprytny dominikanin
wiedział, że w listach, zwłaszcza więziennych, nie tylko nie należy
opowiadać zbyt dużo, ale warto też zasugerować ewentualnym nie-
powołanym czytelnikom własną niewinność. Zresztą, jak pisze nasz
dominikanin, jego możny protektor zna przyczyny uwięzienia, a on
będzie mógł mu opowiedzieć wszystko osobiście, bo podjęto odpo-
wiednie starania i wkrótce wyjdzie na wolność.
Więzienne życie nie było dla Alfonsa łatwe. Wciąż towarzyszył

mu głód, niewygody oraz lęk przed niewiadomą przyszłością. Uprosił
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więc jednego ze strażników, aby ten postarał się dla niego o jakąś
książkę, która pozwoliłaby mu choć na chwilę oddalić niespokojne
myśli. Nie wiemy, kim był ów strażnik i jakim sposobem zdobył dla
niego arabską księgę, popularną w środowisku tamtejszych chrześci-
jan, a mianowicie apokryf, opowiadający dzieje patriarchy Józefa.
Odkrywając w ten niecodzienny sposób nowy tekst, Buenhombre za-
chował się jak nieodrodny syn swojej epoki i swego zakonu: skoro na-
trafił na nieznane na Zachodzie, teologiczne dzieło, to należało je jak
najszybciej przetłumaczyć na łacinę i udostępnić czytelnikom w Eu-
ropie. Prawdopodobnie ten sam wielkoduszny dozorca, przyniósł mu
atrament i pergamin. Ciężka praca tłumacza wypełniła ponure dni
niewoli. A kiedy w końcu otworzą się bramy więzienia, brat Alfons
wyniesie pod zakonnym płaszczem bezcenny owoc swoich wysiłków.

Przez Cypr powrócił do rodzinnej Hiszpanii, lecz nie na długo za-
grzał tam miejsca: w 1338 roku wysłano go z misją, tym razem do
Maroka – kraju szczególnie bliskiego dominikanom. Pierwszy znany
biskup utworzonej w początkach XIV wieku diecezji Marrakeszu był
dominikaninem. Zresztą, z bulli papieskiej z 1310 roku dowiadujemy
się, że cały kler marokańskiej diecezji stanowili w tym czasie bra-
cia kaznodzieje. Ich obecność była tak znacząca, że kiedy mianowano
tam biskupa nie dominikanina, ten natychmiast zwrócił się do pa-
pieża o możliwość wstąpienia do zakonu, aby być bliżej kapłanów
swojej diecezji. Na mocy specjalnych papieskich uprawnień przeło-
żony dominikańskiej misji w Maroku przyjął więc rezygnację biskupa
wymaganą prawnie dla rozpoczęcia życia zakonnego, następnie odział
go w dominikański habit, po czym – już jako członka zakonu – po-
wołał go znowu na wcześniej zajmowane stanowisko. Ta kanoniczno–
liturgiczna łamigłówka może nas dzisiaj nieco bawić, jednak pozo-
staje ona wymownym świadectwem nie tylko ogromnego wpływu do-
minikanów na tamtych terenach, lecz także pasterskiej troski biskupa
o jedność w pracy misyjnej. Było to szczególnie ważne w kraju, w któ-
rym niepodzielnie władał islam. Aby nie wywoływać nieprzychylnych
chrześcijanom reakcji oraz upodobnić się do miejscowej ludności, bra-
cia zrezygnowali tam z noszenia ich zakonnego stroju i tonsury, za to
obowiązkowo zapuszczali długie brody. Średniowiecze znów zaskakuje
nas swoją wolnością ducha i otwarciem na nowatorstkie rozwiązania,
a my – dumni z teorii „inkulturacji” – musimy z zadumą przyznać,
że idea to może nie tak wcale nowa, jak się nam dotąd wydawało.

Nie wiemy, jakie zadania miał do wypełnienia nasz dominikanin
w trudnych marokańskich warunkach, jednak jego działalność mu-
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siała mocno nie podobać się lokalnym władzom, skoro, wkrótce po
przybyciu na miejsce, Buenhombre ponownie znalazł się w więzieniu.
Czy scenariusz z Kairu powtórzył się w Marrakeszu? Nie poznamy
nigdy odpowiedzi na to pytanie. Pozostaje jednak faktem, że opusz-
czając niegościnne Maroko, Alfons wywiózł ze sobą nowe arabskie
manuskrypty. Tym razem były to dwa starożytne pisma tajemni-
czego rabina Samuela – Żyda, który prawdopodobnie skłaniał się do
przejścia na chrześcijaństwo: list do rabina Izaaka, udowadniający na
podstawie Starego Testamentu, iż Chrystus był zapowiadanym Me-
sjaszem, oraz zapis dysputy pomiędzy Samuelem a muzułmańskim
kaznodzieją na temat chrześcijaństwa, judaizmu i islamu.
Droga do Europy znowu wiodła przez Cypr, gdzie brat kazno-

dzieja zatrzymał się na jakiś czas w klasztorze św. Antoniego Pu-
stelnika. Mnisi egipscy, którzy tam zamieszkiwali, nie tylko otoczyli
troskliwą opieką steranego niewolą dominikanina, lecz także otworzyli
przed nim drzwi biblioteki. W jednym z rękopisów Alfons natrafił na
nieznany mu żywot świętego Patrona klasztoru i najszybciej jak po-
trafił przetłumaczył go na łacinę.
W 1339 roku odnajdujemy Buenhombre w Paryżu. Spędził tam

dwa lata, szlifując przekłady dzieł przywiezionych z zamorskich po-
dróży i pomagając sędziwemu kardynałowi Piotrowi de la Palu, który
dożywał swych dni w konwencie Św. Jakuba, w pracy nad opracowa-
niem dziejów krucjat, znanym dziś pod tytułem: Historia wojen Pań-
skich w czasach Nowego Prawa (Historia bellorum Domini tempore
novae legis).
Swoje tłumaczenia Buenhombre zawsze opatrywał przedmową.

Znajduje się tam zwykle opis okoliczności odnalezienia danego ręko-
pisu, a także objaśnienie zasad, jakimi dominikański tłumacz kierował
się w swojej translatorskiej pracy. Przede wszystkim towarzyszyło mu
przekonanie, iż powinien przybliżyć „łacińskiemu” czytelnikowi tek-
sty nowe i oryginalne. Dlatego też, przekładając żywot św. Antoniego,
czy apokryficzną historię Józefa, w pierwszym rzędzie – jak sam wy-
znaje – przetłumaczył fragmenty nieznane dotychczas na Zachodzie.
Przy okazji dokonał też wstępnej krytyki tekstualnej, sprawdzając,
czy nowe dane nie stoją w jawnej sprzeczności z tym, co przekazuje
godna zaufania tradycja biblijna lub hagiograficzna. Z kolei, w trak-
cie tłumaczenia tekstów rabina Samuela, Alfons spostrzegł, iż autor,
cytując Biblię, używa innego od powszechnie przyjętego w chrześci-
jańskiej Europie, łacińskiego tłumaczenia Wulgaty. Zaznacza więc, że
dla wierności tekstowi dokona literalnego przekładu biblijnych cyta-
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tów, a żeby dociekliwy czytelnik mógł zweryfikować dokładność jego
pracy, to każdy z nich będzie przedstawiony w dwóch wersjach języ-
kowych: łacińskiej, w jego własnym tłumaczeniu, i arabskiej – rabina
Samuela. Niejeden dzisiejszy tłumacz mógłby się wiele nauczyć od
Alfonsa Buenhombre!

Studia linguarum

Skąd znał arabski? Czy pobierał nauki w jednej ze szkół językowych,
zakładanych przez hiszpańskich dominikanów, w których kształcili
oni przyszłych misjonarzy? Wydaje się, że gdyby tak było, Alfons
nie oparłby się pokusie poczynienia gdzieś wzmianki na ten temat.
Tymczasem nic podobnego nie znajdujemy w jego pismach, owszem,
utyskuje on raczej na nikłą znajomość arabskiego wśród chrześcijan.
Meerseman sugeruje, iż być może Buenhombre wyniósł znajomość
arabskiego z domu2. Ta uwaga zainspiruje mnie do postawienia poni-
żej pewnej hipotezy. Teraz jednak warto wspomnieć o owych szkołach
językowych, powoływanych w niektórych prowincjach zakonu w XIII
i XIV wieku.
Niewiele o nich wiemy3, gdyż jak dotąd nie odkryto ani statu-

tów, ani programów tych placówek, o ich istnieniu mówią nam jedy-
nie niektóre akta kapituł prowincjalnych, bądź generalnych. Mimo, iż
nazwa studia linguarum przyjęła się w literaturze, to nie ma ona śre-
dniowiecznych korzeni, dominikanie bowiem nie organizowali studiów

2„Il a pu acquérir aussi bien ses conaissances en Arabe avant son entrée dans
l’ordre, dans sa famille par exemple, si l’on veut bien supposer que celle–ci avait
des relations, commerciales ou autres, avec des Maures d’Espagne.”, G. Meerse-
man, dz. cyt., s. 78.
3Literatura tematu jest dosyć skąpa: B. Altaner, Die Dominikanermissionen

des 13. Jahrhunderts, Habelschwerdt, 1924 ; Id., „Sprachstudien und Sprach-
kenntnisse im Dienste der Mission des 13. und 14. Jhdst”, w: Zeitschrift für
Missionswissenshaft, 21 (1931), s. 119–1120; Id., „Die fremdsprachliche Ausbil-
dung der Dominikanermissionare während des 13. Und 14. Jhdst”, tamże, 23
(1933), s. 238–240; R.–A. Gauthier, „La légende missionnaire”, w : Saint Tho-
mas d’Aquin, Somme contre les gentils. Introduction par René–Antoine Gauthier
O.P. Éditions Universitaires, 1993, s. 165–177; M.M. Mulchaney, First the Bow
is Bent in Study’. Dominican education before 1350 , Pontifical Institute of Me-
diaeval Studies, Toronto, 1998, s. 344–350. Można się spodziewać, iż zapowiadana
na rok 2007 na Uniwersytecie w Utrechcie teza doktorska S. Wiersma, przyniesie
w tej materii więcej światła, zob.: www.onderzoekinformatie.nl/en/oi/nod/onde-
rzoek/OND1309133/.
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lingwistycznych, których celem było badanie czy też nauka języków
nieeuropejskich dla nich samych, lecz raczej kursy językowe dla przy-
szlych misjonarzy i kaznodziejów udających się zwłaszcza do krajów
dominacji arabskiej. Ten misjonarski cel będzie im przyświecał przez
całe średniowiecze.
W roku 1250, kapituła prowincji Aragonii ogłosiła plany założenia

klasztoru w Afryce Północnej i nakazała przyszłym jego członkom na-
ukę języka arabskiego4. Użyte w dokumencie kapituły sformułowanie
ad studium arabicum nie oznacza jednak instytucji, lecz zadanie: po-
wołana do życia wspólnota, której przeorem został Arnold Guardia,
miała się nauczyć lokalnego języka, by móc skuteczniej głosić nauki
w środowisku muzułmanów. Hiszpanie odpowiadali w ten sposób na
zachęty, które nieco wcześniej kierował do zakonu mistrz generalny
Rajmund z Peñafort, który uchodzi za fundatora szkół językowych
w hiszpańskiej Murcii (język hebrajski) oraz w Tunisie (język arab-
ski)5. Nawet jeśli krytycznie spojrzymy na doniesienia jego biografów,
którzy piszą o dziesięciu tysiącach nawróconych na chrześcjaństwo
Saracenów6, to możemy przyjąć, że znajomość języka z pewnością
znacznie ułatwiała dominikanom działalność kaznodziejską. Ten sam
dokument wspomina, iż jako pierwsi wśród nawróconych przez braci
mieli się znaleźć ich arabscy nauczyciele. W średniowieczu niejedno-
krotnie zdarzało się, że uczeni chrześcijańscy współpracowali z wy-
znawcami judaizmu czy islamu przy tłumaczeniach Pisma świętego,
czy filozoficznych traktatów, jednak celem dominikanów w Tunisie nie
była nauka, lecz prozelityzm, o czym ich arabscy gospodarze musieli
doskonale wiedzieć. Pozostanie tajemnicą, w jaki sposób, pomimo to,
udało się braciom pozyskać arabskich „lektorów”.
W roku 1255 Humbert z Romans wydał list do zakonu, w którym

zachęcił braci do zdwojenia wysiłków w pracy apostolskiej, zwłaszcza
gdy idzie o nawracanie pogan i niewiernych oraz heretyków i schizma-
tyków7. Jako główny powód niewielkiej skuteczności działań domi-

4„Cupientes satisfacere mandato magistri [ordinis] et attendentes utilitate; ne-
gotii præsentis præcipue vero futuri . . . assignamus ad studium arabicum . . .
F. Arnoldum Guardia, F. Petrum de Cadireta, F. Raimundum Martin, F. Pe-
trum Ariam, F. Petrum de Puteo, F. Petrum de Sanctofelice, F. Dominicum
Estevan et F. Petrum de Canoles”, Quetif–Echard, Scriptores, I, s. 396.
5Zob. Z kronik króla Aragonii napisane przez Piotra Marsilio OP, „Teofil”

1(23)2006, s. 190 (przyp. red.).
6Raymundiana seu Documenta quæ pertinent ad S. Raymundi de Pennaforti

vitam et scripta, ed. F. Balm et C. Paban, (MOPH 6), Romæ, 1898, s. 32.
7Humberti de Romanis, Epistolæ, w : Opera de vita regulari, II, s. 492–493.
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nikanów, mistrz generalny wskazywał słabą znajomość języków nie-
europejskich, zwłaszcza hebrajskiego i arabskiego. Jego apel musiał
zostać przyjęty z dużym zapałem, skoro już w rok później pisze on
o dziesiątkach braci, którzy w pocie czoła studiują języki zarówno
w konwentach europejskich, jak i w Ziemi Świętej8. We wszystkich
tych zachętach, poleceniach, bądź pochwałach, nie znajdujemy jed-
nak nic, co mogłoby nas bliżej zapoznać z programem nauczania,
bądź strukturą tych szkół. Wiemy tylko, że miały one charakter lo-
kalnych centrów prowincjalnych, do których, jak na przykład w Bar-
celonie, posyłano przyszłych misjonarzy. Kolejne kapituły generalne
przypominały braciom o obowiązku nauki języków arabskiego i he-
brajskiego wciąż z tą samą determinacją i – niestety dla dzisiejszych
historyków – wciąż tak samo ogólnikowo. Przykład dominikańskich
wysiłków językowych nie pozostał bez echa również poza zakonem.
W roku 1312 Sobór w Vienne nakazał zorganizowanie szkół hebraj-
skiego, arabskiego, greckiego oraz chaldejskiego na uniwersytetach
w Paryżu, Oksfordzie, Bolonii, Salamance oraz przy Kurii Rzymskiej.
Jeszcze w 1326 roku papież Jan XXII (Jean Duèze) będzie dopytywał
się w liście do Uniwersytetu Paryskiego o stan tych konwersatoriów9.
Mimo to, nie można chyba przeceniać zasięgu i skuteczności tych
inicjatyw, skoro praktyczna znajomość wspomnianych języków wciąż
pozostała znikoma, nawet wśród najbardziej wykształconych warstw
społeczeńtwa średniowiecznej Europy.

Buenhombre czy Ben Tow

Krótka wzmianka we wstępie do jednego z tłumaczeń, jak również
wspomniana wyżej uwaga Meersemana, skłania mnie do sformułowa-
nia nieco fantastycznej, przyznaję, hipotezy. Otóż, przekładając list
O Mesjaszu rabbiego Samuela, dominikanin stawia pytanie, czemu
pobożny rabin napisał go po arabsku, a nie po hebrajsku. Stało się
tak dlatego – wyjaśnia – że pragnąc ukryć swoje pro–chrześcijańskie
sympatie, rabin Samuel użył języka słabo znanego zarówno Żydom,
jak i chrześcijanom. „Znajomość arabskiego uchodzi wśród Żydów za
powód do chwały, już to dlatego, iż daje im dostęp do pism filozoficz-
nych, w większości zapisanych w tym właśnie języku, już to dlatego,
8Tamże, s. 501.
9Denifle–Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, II, n. 695, s. 154–

155.
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iż pozwala na zachowanie w tajemnicy ich własnych opinii, skoro nie-
wielu Żydów i jeszcze mniej chrześcijan umie się nim posługiwać” – pi-
sze Buenhombre. Jeżeli list O Mesjaszu powstał w którymś z państw
arabskich, a o tym przekonany był tłumacz, to jego wyjaśnienie wy-
daje się nieco dziwne. Jakiż bowiem sens miałoby używanie jako se-
kretnego kodu języka arabskiego w środowisku, w którym wszyscy
zmuszeni byli używać go na co dzień? Sądzę raczej, że spostrzeże-
nie Alfonsa opisuje sytuację panującą we wspólnotach żydowskich
w Hiszpanii. Tym samym, nasz tłumacz zdradza niechcący dość do-
brą orientację w kulturze i obyczajach żydowskich. Może więc znajo-
mość arabskiego Alfons wyniósł ze swojego rodzinnego, żydowskiego
domu, a jego nazwisko jest zlatynizowanym hebrajskim przydomkiem
Ben Tow? Jeśli pochodził z rodziny kupieckiej, to wydaje się wielce
prawdopodobne, iż od wczesnej młodości przygotowywano go do kon-
taktów handlowych z Maurami, wciąż licznie zamieszkującymi Pół-
wysep Iberyjski. Podobnie rzecz by się miała, gdyby jego ojcem był
jakiś wykształcony rabin, który przygotowywałby syna do pogłębio-
nej znajomości filozofii arabskiej. To prawda, że zarówno w Hiszpanii,
jak i w południowej Francji nazwisko Buenhombre, czy Bonhomme
jest dosyć popularne i nie można z całą pewnością wskazać na jego
żydowskie korzenie. Z drugiej jednak strony, obecność ochrzczonych
Żydów w szeregach zakonu kaznodziejów, a także wykorzystywanie
ich do działalności ewangelizacyjnej lub, co gorsza!, inkwizycyjnej
wśród ich dawnych współwyznawców, nie należą do rzadkości.

Renesansowy plagiat

Zainteresowania Alfonsa Buenhombre nie ograniczały się jedynie do
hagiografii i apologetyki. W czasie jednego ze swych krótkich poby-
tów w ojczystej Hiszpanii, wyszperał on gdzieś rękopis arabskiego
lekarza, w którym, jak pisze: „poucza się chorego, jak może on po-
móc sam sobie, lub jak mogą mu pomóc inne osoby nie znające się na
medycynie, kiedy nie ma w pobliżu lekarza, któremu można by bez
wahania powierzyć własne zdrowie i życie”.
Tłumaczenie owego, jak byśmy to dziś powiedzieli, podręcznika

„medycyny domowej” padło ofiarą bezczelnego plagiatu. Otóż w roku
1505, neapolitański lekarz Jan Elysius ofiarował swojemu dobrodzie-
jowi i chlebodawcy, Franciszkowi Piccolomini, biskupowi Bisignano,
przekład podręcznika autorstwa „arabskiego medyka, Alfonsa Boni
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Hominis”. Elysius przechwala się także, iż odnalazł ten traktat pod-
czas swojego pobytu w Granadzie i osobiście przetłumaczył go na
łacinę. Porównanie obu tekstów wykazuje jednak niezbicie, że Ely-
sius po prostu przepisał tłumaczenie Buenhombre, dostosowując tylko
gdzieniegdzie jego język do wymogów odnowionej, renesansowej ła-
ciny. Biedny brat Alfons z pewnością nigdy się nie spodziewał, że
w przyszłości jakiś żądny sławy humanista zrobi z niego arabskiego
lekarza. Nie jest to zresztą jedyny przypadek, kiedy okazuje się, jak
wiele erudyci doby odrodzenia zawdzięczają pogardzanym przez nich,
średniowiecznym kolegom.

Przedmowy Alfonsa

Czytelnik znajdzie poniżej tłumaczenie trzech przedmów Alfonsa Bu-
enhombre do jego przekładów z arabskiego. W pierwszym przypadku
chodzi o apokryficzne dzieje patriarchy Józefa. Dzieło to, które nasz
dominikanin otrzymał w więzieniu w Kairze, wzbudziło jego zainte-
resowanie, gdyż przynosiło nieznane na Zachodzie uzupełnienia do
historii biblijnej. Alfons jest świadom, iż ma do czynienia z apokry-
fem, lecz tłumaczy go ze względu na jego walory duchowe.
Dwa następne teksty to dzieła rabbiego Samuela O Mesjaszu oraz

Dysputa z abutalibem. Alfons był przekonany, iż wpadły mu w ręce
sekretne i starożytne apologie chrześcijańskie napisane przez żydow-
skiego rabina – katechumena, bądź krytpochrześcijanina. W pierw-
szej rabin Samuel, żydowski uczony z Fezu, przekonuje swego przyja-
ciela rabina Izaaka, przełożonego jednej z synagog w Maroku, o tym,
że zapowiedzi mesjańskie Starego Testamentu spełniły się w Jezusie
z Nazaretu, a religia chrześcijańska jest prawdziwą i słuszną dzie-
dziczką religii żydowskiej. Podobną treść, choć adresowaną do mu-
zułmanów, ma zapis dysputy rabina Samuela z islamskim abutali-
bem, chyli katechistą. Rozmowa odbywała się korespondecyjnie, stąd
Disputatio ma formę zbioru listów, w których rabin Samuel, odpowia-
dając na zarzuty i pytania arabskiego kaznodziei, wykazuje błędy re-
ligii Mahometa i broni chrześcijańskiej prawdy o odkupieniu w Chry-
stusie. Nie mamy całkowitej pewności, czy rabin Samuel istniał na-
prawdę, czy był jedynie postacią literacką stworzoną na użytek apo-
logetyki w kręgu chrześcijan posługujących się językiem arabskim.
Jeżeli druga hipoteza jest prawdziwa, to pomysł okazał się niezwy-
kle skuteczny, gdyż atmosfera tajemniczości, jaka otaczała rzekomego
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autora, podkreślona jeszcze w przedmowach Alfonsa Buenhombre,
wzmagała ogromnie zainteresowanie czytelników.
Oprócz tych dzieł, Alfons przetłumaczył jeszcze z arabskiego ży-

wot św. Antoniego Pustelnika, oraz, wspomniany wyżej, podręcznik
medycyny. Nie ma pewności czy lista jego tłumaczeń jest zamknięta,
gdyż od lat nikt nie prowadzi badań nad jego twórczością. Ten brak
zainteresowania ze strony badaczy wynika zapewne z faktu, iż Al-
fons Buenhombre nie jest wybitnym teologiem czy kaznodzieją. To
raczej erudyta i uzdolniony dyletant, badacz–amator, który w swo-
ich poszukiwaniach i pracy translatorskiej nie trzyma się jakiegoś
głównego tematu, czy wątku, lecz interesuje go wszystko, co orygi-
nalne i nowe. Chrześcijańska Europa chłonęła te nowości z wielkim
apetytem, o czym świadczy wielka ilość rękopisów i inkunabułów za-
wierających tłumaczenia pism rabina Samuela. Tłumaczenia te, choć
dokonywane niejako na marginesie głównej działalności Alfonsa jako
sekretarza, dyplomaty, być może szpiega, a w końcu biskupa, stawiają
Alfonsa pośród bardzo popularnych autorów późnego średniowiecza.
Jego prawie dziesięcioletnia działalność jako biskupa pozostaje dla

nas całkowicie nieznana. Wiemy jedynie, iż zmarł w Maroku, w roku
135310.

Alfons Buehombre OP
Przedmowa do historii Józefa11

Mój święty Ojcze i Panie12, oby Bóg zachowałWas dla swego Kościoła
po najdłuższe czasy.
Kiedy ze znanych Wam powodów, ja – brat Alfons Buenhom-

bre, Wasz sługa, zostałem wtrącony do lochów sułtana babilońskiego,
pozbawiony wszelkiej ludzkiej pomocy, obrabowany z ksiąg i najpo-
trzebniejszych rzeczy, oraz kiedy w mym ogołoceniu zdałem sobie
sprawę, że być może nikt nigdy nie wyrwie mnie z mocy tego prze-
rażającego władcy, wtedy z konieczności (szczęśliwa to była koniecz-
ność!) zwróciłem się całym sercem do Tego, który mówi: Jestem z tobą
w nieszczęściu [Ps 91, 15]. W ten sposób naprawdę poznałem i do-

10C. Eubel, Hierarchia catholica medii ævii, I, ed. 2, Monasterii 1913, s. 327.
11Tłumaczenie za : G. Meerseman, dz. cyt., s. 98–99.
12Przedmowa adresowana jest do kardynała Piotra de la Palu OP, tytularnego
patriarchy Jerozolimy. Alfons napisał ją w Kairze w roku 1336.
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świadczyłem, jak chętnie pomaga On tym, którzy z ufnością zwra-
cają się do Niego. Ogrom moich cierpień sprowadził do mej duszy tak
liczne Jego pociechy [por. Ps 94, 19], że lęk i zgroza, jakie budziło we
mnie więzienie, zamieniły się w upragniony pokój serca. Mam zresztą
nadzieję, że z łaski Jezusa Chrystusa już niedługo będę mógł osobi-
ście i z radością opowiedzieć o tym Waszej Dostojności, gdyż, jak się
wydaje, moja niewola, z Bożą pomocą, wkrótce się skończy, skoro tak
wiele osób i z takim poświęceniem o to zabiega.
Jeszcze na początku mojej obecnej niedoli ubłagałem przełożo-

nego więzienia, żeby dostarczył mi jakąś lekturę. Pan sprawił, że
znalazłem łaskę w jego oczach [por. Tb 1, 13] i kiedyś przyniósł mi hi-
storię Józefa, która doskonale odpowiadała naszemu13 nieszczęsnemu
położeniu, a to dlatego, że zostaliśmy aresztowani jako szpiedzy i za-
grożono nam karą śmierci, zupełnie tak samo, jak braciom Józefa,
którzy przybyli do Egiptu nie na przeszpiegi, ale w poszukiwaniu
żywności dla ich krewnych. Przeczytałem tę historię i postanowiłem
przetłumaczyć ją z arabskiego na łacinę, bowiem zawiera ona wiele
rzeczy, których nie ma w naszych księgach, a które wydają mi się nie
sprzeczne z prawdą. Posyłam więc Waszej Dostojności to skromne,
acz dokładne tłumaczenie, mając nadzieję, że jeśli Bóg da mi jeszcze
trochę sił i czasu, to szybko przetłumaczę i prześlę jeszcze inne, lep-
sze teksty. Uważam się bowiem we wszystkim za Waszego dłużnika,
a ponieważ w innych sprawach zdziałałem niewiele lub zgoła nic, to
ufam, że chociaż ta praca będzie w jakiś sposób przydatna i miła
Waszej Łaskawości.
Proszę zarazem Waszą Dostojność o wybaczenie tego, iż historia

jest niekompletna. Stało się tak, gdyż ze wzgledu na pośpiech ominą-
łem w moim tłumaczeniu to, co zgadza się z naszą łacińską historią
i ze starożytnego tekstu przełożyłem jedynie te fragmenty, które za-
wierały rzeczy dla nas nowe. Piszę „nowe dla nas”, gdyż wśród chrze-
ścijan Egiptu i Arabii tekst ten nie tylko jest dobrze znany, lecz także
uchodzi za bardzo stary i autentyczny.

Niech Pan Jezus zachowa Was w zdrowiu duszy i ciała.

13Alfons został uwięziony wraz ze swoim socjuszem – bratem, który, zgodnie
z zakonnym prawem, towarzyszył mu w jego ekspedycji.
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Przedmowa do Listu Rabina Samuela14

Najczcigodniejszemu w Chrystusie ojcu, bratu Hugonowi15, najgod-
niejszemu mistrzowi zakonu braci kaznodziejów i profesorowi teolo-
gii, poddany mu brat Alfons Buenhombre, Hiszpan, przesyła wyrazy
przyrzeczonego posłuszeństwa pełnego pobożnej gotowości.

Małość moja oraz znikoma wiedza stoją mi na przeszkodzie, abym
mógł jakkolwiek wspomóc Wasz trud, czy też ująć Wam trosk, któ-
rych nie mało znosicie, pracując w Kurii papieskiej dla pokoju ca-
łego zakonu i nas wszystkich. Przeto dla niejakiej rozrywki i ulżenia
w pracy, przesyłam moje tłumaczenie z arabskiego pewnej starożyt-
nej i do tej pory trzymanej w sekrecie książeczki, która niedawno tra-
fiła do moich rąk. Należy wiedzieć, iż znajomość arabskiego uchodzi
wśród Żydów za powód do chwały, już to dlatego, iż daje im dostęp do
pism filozoficznych, w większości zapisanych w tym właśnie języku,
już to dlatego, iż pozwala na zachowanie w tajemnicy ich własnych
opinii, skoro niewielu Żydów i jeszcze mniej chrześcijan umie się nim
posługiwać. Z tego właśnie powodu żydowski autor książeczki, choć
wydaje się katechumenem, nie napisał jej po hebrajsku, lecz właśnie
po arabsku. Jednak prędzej czy później, wszystko, co ukryte, stanie
się jawne, jak powiada Zbawiciel [por. Łk 8, 17].

Cytaty z Biblii umieściłem w moim tłumaczeniu po arabsku oraz
po łacinie, przekładając dokładnie słowa autora dzieła, który używał
innego niż nasze, pochodzące od świętego Hieronima, tłumaczenia Pi-
sma świętego. Uczyniłem tak, aby mi nikt nie zarzucał, że ośmieliłem
się coś dodać, ująć czy jakkolwiek zmienić, i aby każdy, kto zna język
arabski, mógł się sam przekonać, iż autor używa innej niż nasza wersji
tekstu biblijnego. Wydaje mi się więc, że słusznie postąpiłem tłuma-
cząc na łacinę to, co on napisał po arabsku i zachowując dokładnie
jego wyrażenia, gdyż inaczej nie byłbym tłumaczem, lecz niszczycie-
lem jego książki. Straciłaby też ona moc przekonywania w stosunku

14Tłumaczenie za: G. Meerseman, dz. cyt., s. 100.
15Hugo de Vaucemain, mistrz generalny dominikanów (1333–1341). W roku
1339, kiedy powstała powyższa przedmowa, Hugo przebywał w Awinionie, gdzie
uczestniczył w zabiegach o złagodzenie konfliktu pomiędzy Stolicą Apostolską
a zakonami żebrzącymi, zwłaszcza franciszkanami, wywołanego głoszoną przez
radykalne odłamy mendykantów ideą tzw. „absloutnego ubóstwa”.
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do żydów, gdyby spostrzegli, że biblijne cytaty łacińskie różnią się od
arabskich.
Aby nie nużyć Was zbytnio, mój Panie, Ojcze i Nauczycielu, koń-

czę na tym moje wyjaśnienia. Niech Pan Jezus Chrystus zachowaWas
dla naszego Zakonu w łasce i miłości swojej po najdłuższe czasy.
Pisane w Paryżu, ręką Waszego skromnego sługi, Alfonsa.

Przedmowa do Dysputy z abutalibem16

Ja, brat Alfons Hiszpan, przesyłamWam17 do przeczytania nowe tłu-
maczenie z arabskiego na łacinę pewnej starożytnej książeczki, długo
ukrywanej przez żydów, która niedawno wpadła mi w ręce, kiedy
przebywałem w saraceńskiej niewoli w Maroku. Dzięki Waszej znajo-
mości literatury arabskiej wiecie, iż Arabowie chętnie posługują się
swoim pismem w kontaktach w zaufanymi żydami i chrześcijanami,
kiedy chcą im przekazać rzeczy sekretne, nie przeznaczone dla wia-
domosci niewtajemniczonych. Dlatego właśnie, jak sądzę, żydowski
autor niniejszej książki posłużył się tym, a nie innym językiem. Tym
bardziej, że kiedy w trakcie poniższej dysputy, odpowiada Sarace-
nowi, to nie różni się w swych wypowiedziach od prawdy chrześcijań-
skiej wiary. Przeto ja, Alfons, z Bożą pomocą dokonując przekładu,
przepisałem cytaty biblijne przytaczane przez autora dokładnie tak,
jak on je napisał, choć różnią się one od naszego tłumaczenia według
Hieronima. A to dlatego, aby nikt nie zarzucił mi, że coś do tekstu
dodałem, albo ująłem, albo zmieniłem. Podobnie postąpiłem w przy-
padku innego dzieła autorstwa tego samego Żyda, nic nie zmieniając
z tego, co napisał. Niech będą mi świadkami wszyscy, którzy znają
język arabski, że na ile to tylko było możliwe, zachowałem zgodny
z oryginałem sposób wysławiania się i pisania.

Paweł Krupa OP — ur. 1965, historyk teologii śre-
dniowiecznej. Członek Commissio Leonina.Wykładowca
w Kolegium Fil.–Teol. oo. Dominikanów w Krakowie.
Mieszka w Paryżu.

16Tłumaczenie za : G. Meerseman, dz. cyt., s. 101.
17Adresat przedmowy niepewny. Być może znów chodzi o kardynała Piotra de
la Palu. Data napisania to prawdopodobnie rok 1340.
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D
rodzy Czytelnicy, przedstawiamy Wam kolejny numer ru-
bryki Philosophia viva i tym samym zapraszamy Was do pod-
jęcia filozoficznej wędrówki przez złożony świat problemów pię-

trzących się wokół teorii poznania. Mogłoby się wydawać, że sposób,
w jaki poznajemy siebie, świat i innych ludzi, jest oczywisty i całko-
wicie zrozumiały, że nie kryje w sobie żadnych niewiadomych, które
wciąż wymagałyby odpowiedzi. Dzieje filozofii dowodzą jednak, że
poznanie jest procesem skomplikowanym i problematycznym, jak do-
tąd nie do końca przejrzystym, przysparzającym ogromu trudności,
które od wielu wieków nie mogą doczekać się zadowalających rozwią-
zań. Czy wiedza, którą posiadamy, rzeczywiście odnosi się do bytów
samych w sobie, czy też jest jedynie rodzajem nadbudowy, postacią
pojęciowej konstrukcji, która pozwala nam nazywać i porządkować
otaczający nas świat?
Doniosłość i waga pytań, które pojawiają się horyzoncie epistemo-

logii, jest w istocie ogromna. Teoria poznania stanowi przecież pod-
stawę wszelkiej wiedzy, która pozwala nam odróżnić prawdę od fałszu,
dobro od zła. Prawda jest jak latarnia migocząca na przylądku nie-
skończoności, która pośród zmiennej żeglugi życia, jasnym blaskiem
wytycza drogę – pozwala odnaleźć bezpieczny azymut w stronę tego,
co Niewypowiedziane.
Życzymy owocnej lektury!
Redakcja Philosophia viva
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Andrzej Marzec OP

Duchowo–cielesne zmagania antropologii

Poszukiwania antropologiczne, które miały odpowiedzieć na odwiecz-
ne pytanie: „kim jest człowiek”, skupiały na sobie uwagę filozofów
praktycznie wszystkich epok bez wyjątku. Cały dramatyzm i proble-
matyczność zagadnienia polega właściwie na tym, w jaki sposób wy-
jaśnić relację między umysłem (świadomością) a ciałem (mózgiem).
[. . . ] W tych filozoficznych zmaganiach z samym sobą można wyróż-
nić dwie tradycje intelektualne, odgrywające dominującą rolę w ba-
daniach nad umysłem. Jest to podejście dualistyczne i monistyczne,
które pokrótce chciałbym przedstawić razem z całym bagażem trud-
ności w ich przyjęciu. Mam nadzieję, że w tak krótkim tekście uda
mi się uniknąć uproszczeń, które godziłyby w istotę prezentowanych
poglądów.

Dualizm – dusza i ciało

Dualizm polega na założeniu całkowitej odmienności świata umy-
słu (duszy) od sfery fizycznej (ciała). Wszelkie jego odmiany, trak-
towane przez materialistów na równi z mitami, uważa się dziś po-
wszechnie za niemożliwe do przyjęcia. Jednym z powodów jest to, że
dualistyczne koncepcje nie mogą zostać uzgodnione z naukową wi-
zją świata, czasami wręcz utożsamiane są z jawną wrogością wobec
naukowości. Panujący w niektórych środowiskach pogląd, iż dualiści
wymarli, jest mocno przesadzony, ale coś jest na rzeczy. Bankruc-
two stanowiska Kartezjusza sprawiło, że nie chcemy zaakceptować
niczego, co nosiłoby chociaż jego pozory. Interakcjonizm kartezjań-
ski jest bowiem wzorcowym przykładem dualizmu substancji, który
wywodzi się z przekonania, że jestem czymś różnym od bytów mate-
rialnych. Wobec tego istnieją dwie różne substancje – ciało i dusza
– które jednak mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. Cała trud-
ność polega na tym, że choć możemy dowieść różnicy pomiędzy nimi,
jednak ich sposób połączenia jest dla nas niezrozumiały. „Jak dusza
i ciało oddziałują na siebie?” – Kartezjusz nie potrafił tego wyjaśnić.
Jest to problem, który niczym widmo unosi się nad dualizmem i wy-
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daje się, że radykalna odmienność tych dwóch substancji wyklucza
jego rozwiązanie.
Wszystkie inne poglądy dualistyczne, które wystąpiły po inte-

rakcjonizmie, próbowały uporać się z pułapką kartezjańską. Jednym
z nich jest paralelizm, który zakłada występowanie obok siebie proce-
sów mentalnych i fizycznych (dusza i ciało nie oddziałują na siebie).
Nie potrafiąc poradzić sobie z interakcją, po prostu z niej zrezygno-
wano. Pogląd ten zazwyczaj prowadzi do epifenomenalizmu, który za-
kłada, że myśl i wrażenia to uboczne skutki fizycznych stanów mózgu.
Stany mentalne jako niefizyczne są zawsze skutkami i nigdy nie przy-
czynują zdarzeń fizycznych. Można je zatem porównać na przykład
do pary w lokomotywie, która powoduje gwizd i nie ma nic wspólnego
z maszyną, albo do wyświetlanego filmu, który nie wpływa w żadnej
mierze na pracę projektora. Już jednak w potocznym doświadczeniu
daje się zauważyć pewne sprzeczności wynikające z przyjęcia tego sta-
nowiska. Po pierwsze, nasze wspomnienia nie byłyby przyczyną napi-
sania pamiętnika, a ból odczuwany przez nas przyczyną ruchu ręką.
Po drugie, skoro myślenie miałoby być iluzją, wówczas epifenomenali-
zmu nie da się nawet poważnie stwierdzić. Natomiast trzeci argument
przeciwko temu systemowi wynika z teorii ewolucji, na mocy której
dobór naturalny miałby preferować osoby posiadające świadomość,
która w tym przypadku stanowi coś na kształt produktu ubocznego.
Innym jeszcze stanowiskiem, zakładającym dualizm substancji do-

prowadzony do skrajności, jest okazjonalizm. Jego głównym przed-
stawicielem był Nicolas Malebranche. Uważał bowiem, że jeśli jest
jakiś związek między duszą i ciałem, to zachodzi on jedynie przez
pośrednictwo Boże. Bóg jest tutaj jedyną przyczyną sprawczą zda-
rzeń i wszelkich procesów. W ten sposób dusza staje się pasywna
i nie może poruszać ciałem. Wyjaśnienie okazjonalizmu jest mocno
obciążone metafizycznie, inne poglądy nie angażują tylu założeń. Za-
kłada on prawdziwość teizmu oraz przyznaje specyficzną rolę Bogu
w powiązaniu psychofizycznym. Pogląd ten zainspirowany filozofią
św. Augustyna jest powszechnie uważany za przestarzały w obliczu
nauki.
Koncepcją, która nie wyróżnia dwóch różnych substancji, jest su-

perweniencja. Należy ona do tak zwanego dualizmu własności. Prze-
ciwstawia się redukcji zdarzeń mentalnych do fizycznych – którą sto-
suje się w koncepcjach materialistycznych.Własności mentalne super-
weniują na zdarzeniach neuronalnych – to znaczy, że zostają nadbu-
dowane na pewnych stanach fizycznych. Neurony pozostają te same,
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natomiast pojawiają się całkowicie nowe właściwości, takie jak świa-
domość czy pamięć, którymi nie dysponują. Ta zależność jednak za-
chodzi tylko w jedną stronę, stąd pojawia się pytanie, dlaczego orga-
nizm produkuje coś, co nie pełni w nim żadnych funkcji (zarzut epife-
nomenalizmu). Teoria ta niestety nie mówi nic o tym, dlaczego zjawi-
ska mentalne są zależne od fizycznych i przez to nie wyklucza czegoś
trzeciego, co mogłoby pośredniczyć między sferą fizyczną a mentalną
(okazjonalizm).
Na koniec omawiania problemów związanych ze stanowiskami du-

alistycznymi zostawiłem sobie hylemorfizm arystotelesowsko–tomis-
tyczny. Powodem jest to, że zwolennicy tego poglądu twierdzą, jakoby
nie można było go zaliczyć ani do dualizmu substancji, ani do moni-
zmu. Problem stanowi dusza, która będąc czymś ontycznie różnym od
ciała, może istnieć po śmierci jako tak zwana anima separata, a przy
tym nie być substancją. Skoro jednak istnieje sama przez się, to taką
być powinna. Przeciwnicy hylemorfizmu kładą również nacisk na to,
że dusza nie może być przyczyną zarówno funkcji wegetatywnych,
a także tak złożonych i odmiennych jak intelektualne, emocjonalne.
Możliwe jednak, że to właśnie pojęcie osoby u św. Tomasza jest czymś
bardziej pierwotnym od naszych fizycznych i mentalnych rozróżnień,
które są tak problematyczne.

Monizm – dusza albo ciało

Zupełnie odmienny jest nurt monistyczny, chociaż niektórzy – jak na
przykład J. R. Searle – twierdzą, że jest on wymuszoną odpowiedzią
na nielubiany dualizm kartezjański, co, jak już wiemy, rodzić może
tylko problemy. Poglądem, gdzie przypisano realność tylko czynni-
kowi duchowemu, jest spirytualizm George’a Berkeleya. Według niego
ciała są fenomenem, konstytuowanym przez percepcję duchów: rze-
czy istnieją, jeśli je postrzegam. Aby system mógł się utrzymać – to
znaczy stół nie znikał, gdy zamykam oczy albo ja sam, gdy nikt mnie
nie widzi – musiał zostać wprowadzony Bóg, który wszystko widzi,
nadając tym samym istnienie wszystkiemu. Udało się uniknąć pew-
nej bezradności teoretycznej, ale nadal nie wiadomo, w jaki sposób
zachodzi percepcja u niefizycznych istot.
Innym rozwiązaniem jest teoria podwójnego aspektu. Jej twórca

– Baruch Spinoza – przezwycięża kartezjanizm, odmawiając realności
obydwu członom dualizmu. Opiera się na przekonaniu, że duch oraz
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materia są aspektami (atrybutami) tej samej (boskiej) substancji.
Teoria ta, niestety, nie odpowiada na pytanie: czym jest owa enig-
matyczna substancja, o której atrybutach mówimy. W ten sposób
przeformułowany problem zostaje rozwiązany tylko pozornie.
Stanowiskiem, które dało początek materialistycznemu redukcjo-

nizmowi (odrzucaniu pojęcia świadomości), okazał się behawioryzm.
Będąc owocem „koła wiedeńskiego” po dziś dzień kładzie się cieniem
na psychologii oraz filozofii, twierdząc że da się badać tylko to, co
podlega empirycznemu doświadczeniu. Opiera się na przekonaniu,
iż zdania opisujące cielesne zachowanie są równoznaczne ze stanami
mentalnymi danej osoby. To właśnie dzięki zewnętrznemu zachowaniu
możemy stwierdzić, czy ktoś ma jakieś wewnętrzne przeżycia. W myśl
tego poglądu, jeśli ktoś czuje się smutny, musiałby się nie odzywać,
a także nic nie jeść, a osoba wesoła nuciłaby piosnki pod nosem i pod-
skakiwała wdzięcznie. Jednym z argumentów przeciwko tej koncepcji
jest tak zwany superaktor, który umiałby doskonale symulować stany
mentalne, wcale ich w danym momencie nie odczuwając, a przez to
wprowadzając w błąd wszystkich [. . . ].
Inną koncepcją, bazującą na teorii identyczności, jest funkcjona-

lizm, zainteresowany tylko sposobem, w jaki funkcjonuje mózg. Zwo-
lennicy tej teorii są przekonani, że jeśli poznamy funkcjonalne dzia-
łanie mózgu, wtedy będziemy mogli wytłumaczyć wszelkie procesy
mentalne. Jednak nawet jeśli poznamy dokładnie wszelkie procesy
zachodzące w mózgu, nadal zagadką pozostanie to, dlaczego tym pro-
cesom towarzyszy świadomość. Aby nie mnożyć problemów, pogląd
ten milcząco zakłada nieistnienie świadomości, która została zredu-
kowana do funkcji mózgu – co raczej kłóci się z naszym codzien-
nym doświadczeniem. Zgodnie z główną zasadą funkcjonalizmu – nie
ważne co, ale jak – na jego gruncie pojawiają się pomysły rodem
z science–fiction. Wynika to z chęci odwzorowania tych samych pro-
cesów, które zachodzą w naszym mózgu, w różnych i często dziwnych
materiałach: skoro uda się je przenieść, dlaczego nie spróbować. Stąd
całe zagadnienie sztucznej inteligencji (AI – artificial intelligence),
którą naukowcy usilnie starają się wyprodukować, z różnym skut-
kiem. Jednak okazuje się, że traktowanie umysłu jak komputera (ma-
szyny obliczeniowej) jest co najmniej niewłaściwe. W badaniach nad
AI pomija się emocjonalne oraz wolicjonalne wymiary umysłu.
Mówiąc o funkcjonalizmie trzeba wspomnieć o pewnym ogólnym

nurcie, który podsyca te wszystkie wysiłki, opisane powyżej. Fizyka-
lizm wyjaśnia wszystko, co istnieje, za pomocą terminów, używanych
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w fizyce. W związku z czym można stwierdzić, że nie ma nic poza tym,
co fizyczne. Ta skrajna postać redukcjonizmu święci obecnie swój
triumf i jest żywo dyskutowana. Jednak wyjaśnienie świadomego do-
świadczenia w terminach fizycznych nie może nam dać pełnego opisu
tego, co przeżywamy – patrząc na mózg jedzącego czekoladę, nigdy
się nie dowiemy, jak ona smakuje. Najbardziej znanym argumentem
przeciw podejściu materialistycznemu jest tak zwany argument wie-
dzy. Wyobraźmy sobie, że istnieje jakiś neurofizjolog (Mary), który
wychowany w czarno białym pokoju, posiada całą wiedzę na temat fi-
zjologii mózgu (zna wszystkie procesy). Nawet to nie pozwoliłoby mu
dowiedzieć się, jak wygląda inny kolor (na przykład niebieski). In-
nym przykładem na obalenie funkcjonalizmu jest przykład Zombie:
osobnika takiego samego jak my pod każdym względem (jedzącego,
piszącego artykuły), który jednak nie posiadałby świadomości. Cała
trudność polega na tym, że nie potrafilibyśmy nawet stwierdzić, czy
taki osobnik posiada świadomość – bo zachowywałby się zupełnie tak
samo, jak my, którzy ją mamy. Wytrawny czytelnik widzi już pewnie,
że trąci to jakąś postacią solipsyzmu. Trudno bowiem powiedzieć, co
stanowi świadectwo występowania świadomości – może moglibyśmy
nawet stwierdzić, że radio ją posiada, gdyż okazuje inteligentne za-
chowania werbalne. Istnieją przecież także stany mentalne, którym
nie towarzyszą żadne zachowania. Trudności dotyczące odczuć jako-
ściowych, nazywane są problemami qualiów. Ostatnim, który chcę
przedstawić, to tak zwane odwrócone qualia. Wyobraźmy sobie dwie
grupy ludzi: jedna z nich widzi normalnie, a druga widzi kolor czer-
wony jako zielony i odwrotnie. Gdy pokaże się obydwu grupom zie-
lone ołówki, wszyscy odpowiedzą, że są zielone, bo tak ich nauczono.
Jednak część mówiąc „zielone”, będzie widziała czerwony i nie da
się tego obiektywnie sprawdzić. Czy wobec tego smak waniliowy dla
wszystkich jest taki sam? Być może mój waniliowy dla kogoś innego
jest smakiem szczawiowym i dlatego tak go nie lubi [. . . ].

Wciąż między duszą a ciałem?

Jesteśmy wciąż dalecy od rozwiązania tego, jak pogodzić subiektywny
charakter mentalności z obiektywizmem, którego domaga się nauka.
Nie udaje się nam również wyjaśnić nieprzestrzennej świadomości,
za pomocą przestrzennych fizycznych zjawisk, do których wszyscy
mamy dostęp. Te jednak trudności nie powinny nas skłaniać do tego,
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abyśmy odmówili realnego istnienia naszej świadomości. Nie możemy
się jej tak łatwo pozbyć, jak czynią to materialiści, nie dysponujemy
bowiem żadnym pojęciem tego, co mentalne, które by się do niej
nie odwoływało. Jest to zadziwiające, że tak wielu naukowców i filo-
zofów wydaje sądy dotyczące świadomości zupełnie niezgodne z ich
codziennym doświadczeniem. Nie sugerując się tym, że możemy wy-
bierać tylko między naukowym materializmem a ascjentyzmem po-
kartezjańskim, musimy rozsądnie podejść do problemu dusza – ciało,
który wydaje się, że jest kluczem do odpowiedzi na pytanie: kim jest
człowiek? Co zrobić wobec nieredukowalnej subiektywności naszych
doświadczeń mentalnych? Czy świadomość jest z istoty natury fi-
zyczna, czy jest raczej czymś, co fizyczności towarzyszy? Czy istnieją
jakieś czysto filozoficzne lub naukowe racje skłaniające do uznania
nieśmiertelnych substancji mentalnych? Czy możemy odmówić real-
ności czemuś, czego nie umiemy dobrze opisać i zrozumieć (na przy-
kład substancjalna dusza)? Nie odpowiadając na te pytania, można
by powiedzieć, że wciąż znajdujemy się w połowie drogi między duszą
a ciałem.

Andrzej Marzec OP — ur. 1983 r., student teologii
w Kolegium Filozoficzno–Teologicznym OO. Dominika-
nów w Krakowie.

Dominik Rogóż OP

Patrzeć i widzieć. Esej o fenomenologii

Źródeł popularności, którą szczyci się dziś szeroko pojęta teoria po-
znania, należy szukać u progu nowożytności, w roku 1641, kiedy to
po raz pierwszy ukazał się powolny, metodyczny wykład kartezjań-
skich Meditationes. Narodziny nowożytnego podmiotu – kartezjań-
skiego cogito – przyniosły nie tylko radykalną zmianę porządku upra-
wiania filozofii, lecz także pociągnęły za sobą gwałtowną lawinę pio-
nierskich, intelektualnych wyzwań. W obliczu nowych, piętrzących się
problemów, pojęcia klasycznej filozofii okazały się zawodne, niejako
zbyt kuse, by uchwycić i adekwatnie opisać nieznaną dotąd prze-
strzeń ludzkiej świadomości. Dotychczasowy gmach filozofii, staran-
nie wznoszony przez najtęższe umysły starożytności i średniowiecza,
od wieków umocowany w solidnym podłożu metafizyki – fundamen-
tuum inconcussum – zadrżał w posadach. Duch zwątpienia, który
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zdominował czas dekadencji scholastyki – przełom dwóch wielkich
epok: średniowiecza i renesansu – stał się wyraźnym zwiastunem no-
wego porządku uprawiania filozofii, który już wkrótce miał się stać
rewolucyjną cezurą nie tylko w dziejach ludzkiej myśli, lecz także –
z powodu ogromnej siły oddziaływania – przełomowym wydarzeniem
w ogóle w dziejach ludzkości. Nieuniknionym następstwem sceptycz-
nego subiektywizmu, który zdominował mentalność ostatnich myśli-
cieli średniowiecza – niezłomnych protagonistów nominalizmu – stało
się wystąpienie Kartezjusza. W obliczu panoszącej się niepewności
– nie tylko tej intelektualnej, spowodowanej ostatnimi wielkimi spo-
rami tradycji scholastycznej, lecz także egzystencjalnej, spowodowa-
nej toczącą się wówczas wojną trzydziestoletnią – Kartezjusz z całą
determinacją stanął w obronie wartości ludzkiego poznania. Autor
słynnej Rozprawy o metodzie zamarzył o tym, by myślenie, a tym sa-
mym wszelkie wnioskowanie i dowodzenie, było tak ścisłe i pewne, jak
matematyka czy geometria. [. . . ] Za sprawą narodzin kartezjańskiego
cogito, w dotychczasową wizję rzeczywistości, w której byt dany był
wraz z sensem, wdarła się ogromna przepaść, która na wiele wieków
przepołowiła obraz świata na dwie odrębne dziedziny: byt sam w so-
bie i znaczenie zależne od myślącego Ja1. Jak przez wiele wieków
byt i znaczenie pozostawały splecione ze sobą mocnym węzłem scho-
lastycznych teorii transcendentaliów, tak wraz z narodzinami cogito
stały się elementami dwóch przeciwstawnych krawędzi przepaści: byt
sam w sobie okazał się niedostępny, zaś sens okazał się pochodną źró-
dłowo dostępnego cogito i jego cogitationes. „Kartezjusz – jak pisze
Jerzy Bukowski – wykrył zasadę transcendentalną, że sens świata ma
swe źródło w aktywności cogito”2. [. . . ] Teorię poznania ochrzczono
mianem prima philosophia. Dziedzictwo Kartezjusza, kładące zasad-
niczy akcent na ważności filozoficznej refleksji nad strukturą ludzkiej
świadomości, znalazło w siedemnastowiecznej mentalności podatny
grunt, a tym samym stało się początkiem wielowiekowej tradycji,
której kamienie milowe wyznacza twórczość takich myślicieli jak Im-
manuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel czy Edmund Husserl.
[. . . ]
Wprawdzie na przestrzeni wieków – od Starożytności do Średnio-

wiecza; od Nowożytności po wiek dwudziesty – wysnuto wiele teorii,
które znacząco pomnożyły stan naszej wiedzy na temat poznania,
to jednak definitywne, w pełni zadowalające „poznanie poznania”

1Zob. W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, s. 13.
2J. Bukowski, Zarys filozofii spotkania, Kraków 1987, s. 48.
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u progu dwudziestego wieku wciąż zdawało się jedną z naglących po-
trzeb filozofii. Na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku,
kiedy powstawały pierwsze, jeszcze nie dość wyraźne zręby fenome-
nologii, na horyzoncie ludzkiej refleksji pojawiła się nowa nadzieja.
Prace wybitnego niemieckiego myśliciela, Franza Brentany, zaczęły
wytyczać innowacyjny kierunek rozwoju filozoficznych badań. Pio-
nierski szlak, zaledwie przetarty przez Brentanę, dla Edmunda Hus-
serla, jego znakomitego ucznia, stał się inspirującą drogą, która po
wielu latach wędrówki przywiodła go do sformułowania własnej orygi-
nalnej metody badań – fenomenologii. Czerpiąc z dorobku Brentany,
Husserl nie tylko przejął od swojego mistrza wiele kluczowych termi-
nów, lecz także przetworzył i w twórczy sposób rozwinął jego myśl.
[. . . ]
Pisząc o fenomenologii, której historia obejmuje cały wiek dwu-

dziesty, trudno nie zmierzyć się z szeregiem pytań, które narzucają
się w sposób nieuchronny: czym właściwie jest fenomenologia? Na
czym polega specyfika owej metody, która stała się jedną z najwięk-
szych obietnic współczesnej filozofii; która żywiła aspiracje docierania
do „czystych istot”? Co stanowi o istocie i tożsamości owego sposobu
myślenia, który stał się jednym z najbardziej inspirujących kierunków
w dziejach ludzkiej myśli? [. . . ]

Patrzeć i widzieć

Aby w obliczu różnorodnych interpretacji i redefinicji odnaleźć to, co
stanowi o tożsamości fenomenologii, należałoby za Merleau–Ponty’m
powtórzyć trafne spostrzeżenie, iż fenomenologię najgłębiej określa
pewien wspólny styl uprawiania filozofii3. Tym, co w całej rozpiętości
spaja wszystkich spadkobierców Husserla – od Schelera po Merleau–
Ponty’ego; od Heideggera po Lévinasa – jest pewna postawa, wyjąt-
kowy sposób nastawienia wobec rzeczywistości. Fenomenolog, wnika-
jąc w nieznane dotąd obszary otaczającego nas świata, nie chce naru-
szać ich prawdy, lecz usiłuje „wycofać” samego siebie, stara się „za-
wiesić” głos własnych przekonań i uprzedzeń po to, by poszczególne
fenomeny uchwycić w ich możliwie najbardziej pierwotnej postaci,
tak, jak prezentują się same z siebie. Fenomenologia jest wymagającą

3M. Merleau–Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska i J. Miga-
siński, Warszawa 2001, s. 6.
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„szkołą patrzenia i słuchania”, jest – jak mówił Husserl – nieustan-
nym dialogiem i medytacją, która wciąż na nowo, niejako strzegąc
krystalicznej czystości własnego sumienia, bada swoje podstawy i za-
łożenia. Poznając rzeczywistość, fenomenolog nie chce być intruzem,
który prawdę o przedmiotach przykrawałby do ciasnych kategorii wła-
snego rozumu. Ten, kto śladem Husserla pragnie wyruszyć w drogę
myślenia, musi pozwolić, by sama rzeczywistość kształtowała jego po-
jęcia, sposób myślenia, postawę. Fenomenologia to także nieustanne
zmaganie się z językiem, który wciąż należy poskramiać, jakby po-
wstrzymywać przed tym, by nie konstruował rzeczywistości, lecz bę-
dąc odpowiednio plastycznym, sam pozwolił swobodnie kształtować
się temu, co napotyka. „Ten, kto mówi i chce być zrozumianym – jak
pięknie pisał Gadamer – musi znaleźć język, którego jeszcze nie ma.
Słowo mówione do kogoś zakłada gotowość do pozostawienia za sobą
wszystkiego, co się wie dotąd i otwarcia się na wskazówkę w nieokre-
śloną i otwartą przyszłość, wskazówkę, którą zawiera każde słowo do
nas skierowane”4. Język fenomenologii nie jest zatem językiem upo-
rządkowanych, powszechnie przyjętych pojęć i kategorii. Przeciwnie,
chcąc oddać sprawiedliwość rzeczywistości, staje się językiem, który
przemawia do nas w sposób szczególnie zawikłany i niejednokrotnie
budzący niechęć czy sprzeciw. Jak myślenie, tak i język fenomenologii
– by sparafrazować słowa księdza Tischnera – mówi do nas „z wnętrza
metafory”5, posługuje się dziwną konwencją stylistyczną, nabrzmiewa
przenośniami, a zarazem odcina się od próżnej retoryki, gdyż właśnie
ta mocno zmetaforyzowana postać jest gwarantem wierności wzglę-
dem rzeczy samej. Aby adekwatnie wyrazić to, co Inne, nie zamiesz-
kałe w horyzoncie mojości, Jemeinigkeit, a zatem – w pewnym sensie
– także niewypowiadalne, trzeba posłużyć się nowym językiem, jako
że wszelkie zastane pojęcia i formuły okazują się niesprawiedliwe, zbyt
ubogie, niewspółmierne wobec doświadczenia rzeczy. Właśnie z tego
powodu pierwsza lektura niektórych fenomenologicznych prac może
okazać się męcząca i niezrozumiała, lecz kiedy powraca się do jej treści
po raz drugi i trzeci, wówczas język fenomenologii staje się wyrazisty,
spójny, zrozumiały. Mierząc się ze swoistym językiem fenomenologii,
należy zachować jednak niezwykłą czujność, gdyż najczęściej właśnie

4H–G. Gadamer, Über leere und erfüllte Zeit , w: Kleine Schriften, t. III,
Tübingen 1972. Cyt. za: K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, War-
szawa 1998, s. 175.
5Zob. J. Tischner, Myślenie z wnętrza metafory, w: Myślenie według wartości,

Kraków 2005, s. 462.

 Teofil 2(24)2006



Page (PS/TeX): 231 / 231,   COMPOSITE

Philosophia viva

w tych momentach, gdy nagle załamuje się rytm zdań, gdy niespo-
dziewanie pojawia się myślnik lub kropka, gdy do końca nie jesteśmy
już pewni, czy mamy do czynienia z poezją czy wykładem, niczym
przez szczeliny w leśnej gęstwinie drzew – by posłużyć się metafo-
ryką Heideggera – prześwituje najwięcej światła. W pewnym sensie,
fenomenologia zdaje się zatem pokpiwać z przestrogi „młodego” Wit-
tgensteina, który pisał, iż nie ma języków prywatnych. Różnica tkwi
jednak w tym, że jak filozofii analitycznej zależy na maksymalnej ści-
słości semantyczno–syntaktycznej, tak fenomenologii zależy na tym,
by język w pewien sposób ugodził czytelnika; by wywołał w nim prze-
życie pozwalające mu doświadczyć tego, co ukryte we wnętrzu meta-
fory. Język fenomenologii spełnia swoją rolę wówczas, gdy inspiruje
doświadczenie; gdy pozwala przeżyć to, co spowite w niejasnych, ta-
jemniczych wersach tekstu; gdy rzeczywiście, poprzez swą specyfikę,
wyprowadza nas w stronę tego, co niewypowiedziane.

Aby patrzeć i widzieć, aby trzymać się wyłącznie opisu i nie osu-
wać się w stronę zbędnych konstrukcji, trzeba przyjąć pokorną po-
stawę wobec tego, co jest, a co zawsze jest czymś więcej ponad to,
co w łatwy sposób daje się zatrzasnąć w monadycznym świecie co-
gito. Fenomenologia jest próbą podążania pół kroku za badanym
przedmiotem – nie chce wypowiadać pierwszego słowa; chce oddać
inicjatywę i pozwolić, by rzecz niejako sama odsłoniła swoją istotę.
Redukcje fenomenologiczne – pierwsza transcendentalna, druga zaś
ejdetyczna – o których tak wiele pisał Husserl, choć mogą się wyda-
wać abstrakcyjne albo wprost irracjonalne, wyrażają w istocie pełną
napięcia walkę o taką przestrzeń w człowieku, w jego transcenden-
talnym Ja, w której rzeczywistość mogłaby się jawić w swym wła-
snym świetle. Dwa podstawowe kroki: zawieszenie naturalnego na-
stawienia wobec świata i abstrahowanie od wszelkich przed–sądów,
mające na celu oczyszczenie horyzontu świadomości tak, by uzyskać
czyste, niczym niezakłócone residuum badawcze, nie są utopią czy
– jak twierdzą niektórzy – zawiedzioną nadzieją fenomenologii, lecz
próbą powstrzymania imperializmu Ja, które nad całą rzeczywistością
chciałoby rozciągnąć niewidzialny płaszcz Sinngebung. W tym sensie
fenomenologia jest przeciwieństwem wyznania starożytnych sofistów,
którzy mawiali: „Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek; istniejących,
że istnieją, nieistniejących, że nie istnieją”6. Transcendentalne Ja –

6Cyt. za: S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa–
Wrocław 2000, s. 63.
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przynajmniej w mniej „ortodoksyjnych”7 postaciach fenomenologii –
nie ma absolutnej władzy; nie stanowi o całości sensu, gdyż pośród
wielu bytów napotyka także te transcendentne, nienaruszalne, które
same w sobie okazują się znaczeniem.
Jeżeli odsłaniając świat poprzez naukę czy sztukę zawsze wyko-

nujemy rodzaj subiektywnego ruchu, to fenomenologia, nawet jeżeli
siłą redukcji nie może go całkowicie powstrzymać, próbuje go sobie
przynajmniej uświadomić. Przedmioty muszą „wychodzić od siebie”,
muszą pozostać obce i nieznane po to, by właśnie móc ukazać się
„wedle samych siebie”, „niezależnie od wszelkiego subiektywnego ru-
chu”. Fenomenologia – by posłużyć się językiem Lévinasa – jest zupeł-
nym przeciwieństwem „imperializmu Toż–samego”8, który poznając,
w nieuchronny sposób rozciąga swoją tożsamość na to wszystko, co
tej tożsamości się sprzeciwia. Fenomenologia to filozofia sprawiedli-
wości i szacunku wobec świata; filozofia pojednania i pokoju, która
wyzbywając się „przemocy wobec bytu”, uznaje prawomocności tego,
co nigdy nie może zostać pojęte i zawłaszczone – włączone w „świat
mojości”, heideggerowskie Jemeinigkeit. [. . . ]

W przedsionku kontemplacji

Nasza mentalność nie zdołała jak dotąd całkowicie wyzwolić się spod
ciężaru oświeceniowego i pozytywistycznego dziedzictwa. Niespełniona
tęsknota minionych pokoleń, by stworzyć precyzyjny, ściśle matema-
tyczny opis rzeczywistości, a tym samym posiąść i niejako zawłaszczyć
całą dziedzinę bytu, wciąż – dla niektórych myślicieli – wydaje się
żywą inspiracją. [. . . ] Zdarza się, że nasze poznawcze odniesienie do
rzeczywistości nadal definiowane jest w sposób czysto pragmatyczny,
jako nieustanne podporządkowywanie sobie poszczególnych dziedzin
rzeczywistości; jako prowadzenie niekończących się krucjat w imię
technologicznego podboju niepodległych jak dotąd obszarów ziemi.
„List o ‘humanizmie’ ”9 najwidoczniej nie dotarł jeszcze do wszyst-

7Zob. J. Migasiński, Fenomenologia francuska jako problem. Topografia „he-
rezji”, w: Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia, red.
J. Migasiński, I. Lorenc, Kraków 2006, s. 26.
8E. Lévinas, Całość i nieskończoność, przeł. M. Kowalska, Warszawa 2002,

s. 89.
9M. Heidegger, List o ’humanizmie’, przeł. J. Tischner, w: Znaki drogi, War-

szawa 1999, s. 271.
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kich. Jak w pewnych kwestiach nie sposób zgodzić się z myślą Martina
Heideggera10, tak w innych nie sposób wręcz odmówić mu racji. Nie
sądzę, by tak poważne heideggerowskie oskarżenia kierowane pod ad-
resem metafizyki były słuszne, uważam jednak, że Heidegger nad wy-
raz trafnie diagnozował stan europejskiej kultury. Pragmatyzm, do-
minacja światopoglądu naukowego i obsesyjne eksploatowanie ziemi
to – zgodnie z przesłaniem „Listu. . . ” – wciąż żywe orientacje, które
w najwyższym stopniu zagrażają ludzkiej egzystencji. Wymieniając
główne przejawy duchowego zubożenia współczesnej kultury Heideg-
ger zwraca uwagę, że nauka – wbrew głęboko zakorzenionym przeko-
naniom – wcale nie odsłania rzeczywistości w jej prawdzie, lecz „za-
dając gwałt rzeczywistości”, w znaczny sposób zniekształca jej obraz.
„Naukowy sposób przedstawiania – jak pisze Heidegger – nigdy nie
może rozstrzygnąć, czy poprzez swą przedmiotowość przyroda nie wy-
myka się nam raczej, niż odsłania ukrytą prawdę swej istoty. Nauka
nie może nawet zadać tego pytania, gdyż jako teoria usytuowała się
właśnie na stałe w obszarze, którego granice wyznacza przedmioto-
wość”11. Skuteczną receptą na groźne bolączki współczesnej kultury,
którą niemiecki filozof zawarł w jednym z esejów, miałaby się zatem
stać modyfikacja kartezjańskiej relacji przedmiot–podmiot. Chodzi
o to, by w inny sposób określić nasze pierwotne odniesie do rzeczywi-
stości; by wyjść poza poznawczy instrumentalizm; by w łące dostrze-
gać łąkę, a nie – na przykład – potencjalny obszar gospodarczych
inwestycji. Wedle Heideggera, współczesny człowiek musi na nowo
nauczyć się zapomnianej umiejętności zamieszkiwania świata, gdyż
na przestrzeni wieków, w wyniku absolutyzacji naukowego światopo-
glądu, umiejętność tę utracił. Być może – przewiduje Heidegger –
„dzięki odpowiednio pomyślanej istocie bycia zdołamy któregoś dnia
myśleć, czym jest ‘dom’ i co to znaczy ‘mieszkać’ ”12. „Tylko wtedy,
gdy jesteśmy zdolni do mieszkania, możemy budować”13, a budo-
wać to otaczać opieką procesy, które toczą się samoistnie jak wzrost

10Z chrześcijańskiego punktu widzenia nie sposób przystać na pesymistyczny
ton filozofii egzystencjalnej Heideggera. Krytykę heideggerowskiej „absolutyzacji
śmierci” przeprowadził jeden z najwybitniejszych teologów dwudziestego wieku,
Hans Urs von Balthasar. Zob. H. U. von Balthasar, Filozofia Martina Heideggera
z punktu widzenia katolicyzmu, w: Pisma wybrane, t. I, przeł. M. Urban CSsR
i D. Jankowska, Kraków 2006, s. 117.
11M. Heidegger, Nauka i namysł, w: tenże, Budować, mieszkać, myśleć, red.
K. Michalski, Warszawa 1977, s. 275–276.
12Tenże, List. . . , dz. cyt., s. 120–121.
13Tenże, Pytanie o technikę, w: tenże, Budować. . . , dz. cyt., s. 233.
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upraw: „Chłop nie wyzywa gleby. Siejąc ziarno zdaje on zasiew na
siły wzrostu i chroni rośnięcie”14. Pięknym, choć – niestety – w grun-
cie rzeczy pustym15, streszczeniem prawdziwie humanistycznego „za-
mieszkiwania świata”, o które w ostatnich dziełach walczył Heidegger,
jest jego znana metafora: „Człowiek nie jest panem bytu. Człowiek
jest pasterzem bycia”16.
Fenomenologia nie chce wyłącznie patrzeć – chce widzieć; chce do-

strzegać rzeczywistość taką, jaką w istocie jest – nie poprzez kategorie
czystego rozumu, lecz bezpośrednio, tak, jak daje się sama z siebie.
Świat fenomenów nie wyznacza nieprzekraczalnego horyzontu feno-
menologicznych badań, lecz stanowi zaledwie coś na podobieństwo
kładki, która wiedzie do dziedziny czystych esencji. Na kładce zaś
– jak pięknie pisał Buber – się nie mieszka, po kładce się przecho-
dzi17. „Nastrój” fenomenologii jest zatem pełen uznania i szacunku
wobec otaczającej nas rzeczywistości. Fenomenologia nie chce ingero-
wać w to, co zastaje, lecz – pełna cierpliwości – chce „pozwolić być”
temu, co Inne, co niepoznawalne. Tajemnica rzeczywistości, szczegól-
nie zaś tajemnica drugiego człowieka, nie jest rodzajem zagadki, którą
czym prędzej należałoby rozwiązać. Świat jest tajemnicą, która do-
maga się kontemplacji. Ethos fenomenologii na nowo uczy nas dawno
utraconej umiejętności: obcowania z tym, co Niewysłowione.

Dominik Rogóż OP — ur. 1984 r., student filozofii
w Kolegium Filozoficzno–Teologicznym OO. Dominika-
nów w Krakowie.

14Tamże, s. 233.
15Władysław Stróżewski trafnie zauważa, że to piękne określenie człowieka jako
pasterza bycia jest w gruncie rzeczy puste, gdyż bycie – w ujęciu Heideggera
– pozostaje nieokreślone, tożsame z nicością. Zob. W. Stróżewski, O wielkości.
Szkice z filozofii człowieka, Kraków 2002, s. 38.
16M. Heidegger, List. . . , dz. cyt., s. 294.
17M. Buber, Wychowanie, przeł. S. Grygiel, „Znak” 1968, nr 166, s. 449.
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Tytuły prac
magisterskich

Bogusław Rychlak OP

Tajemnica Eucharystii w świetle nauki świętego Grzegorza z Nyssy
Promotor: prof. dr hab. Edward Staniek – Papieska Akademia Teo-
logiczna w Krakowie

Michał Stawarski OP

Bóg jako Stwórca i Przyczyna w anonimowym komentarzu XV wieku
do Księgi o przyczynach. Źródła komentarza oraz analiza tekstu
Promotor: prof. dr hab. Zofia Włodek – Instytut Filozofii i Socjologii
PAN

Michał Sępioł OP

Teologia negatywna u św. Tomasza z Akwinu i Martina Heideggera
Promotor: prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP – Kolegium
Filozoficzno–Teologiczne Dominikanów

Michał Mitka OP

Zagadnienie Ojcostwa w nauczaniu Jana Pawła II
Promotor: dr JarosławKupczak OP – Kolegium Filozoficzno–Teologiczne
Dominikanów

Marek Krysztopik OP

Teologiczno–antropologiczne przesłanki swoistości doświadczenia re-
ligijnego
Promotor: prof. dr hab. Anna Gałdowa – Uniwersytet Jagielloński
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Tytuły prac magisterskich

Marcin Jeleń OP

Wola Boża w Komentarzu do Ewangelii według św. Jana Orygenesa
Promotor: prof. dr hab. Henryk Pietras SJ –Wyższa Szkoła Filozoficzno–
Pedagogiczna „Ignatianum”

Gabriel Wilczyński OP

Działania zbawcze Osób Boskich w tryptyku trynitarnym Jana Pawła II
Promotor: dr JarosławKupczak OP – Kolegium Filozoficzno–Teologiczne
Dominikanów

Jacek Kaniewski OP

Duch Święty jako wzajemna miłość Ojca i Syna według św. Tomasza
z Akwinu
Promotor: dr Michał Paluch OP – Kolegium Filozoficzno–Teologiczne
Dominikanów

Janusz Pyda OP

Mikrokosmos według św. Tomasza z Akwinu
Promotor: prof. dr. hab. Jacek Salij OP – Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

Mykhailo Romaniv OP

Dominikanie w Czortkowie w latach II wojny światowej
Promotor: dr Józef Puciłowski OP – Kolegium Filozoficzno–Teologiczne
Dominikanów

Michał Chaberek OP

Papieże wobec problemów teologicznych XIX wieku
Promotor: dr Piotr Napiwodzki OP – Kolegium Filozoficzno–Teologiczne
Dominikanów

Adam Dobrzyński OP

Prymat w Kościele w eklezjologii eucharystycznej Mikołaja Afana-
sjewa
Promotor: prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI – Katolicki Uni-
wersytet Lubelski
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