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JEDNO DLA NAS WSZYSTKICH PRAWO

RZECZYPOSPOLITEJ

Od kilku miesięcy trwa w polsce wzmo-
żone zainteresowanie naszą niewielką 

muzułmańską społecznością. Dlaczego? 
otóż, jedna z organizacji wyznaniowych, 
liga muzułmańska w Rzeczypospolitej 
polskiej, rozpoczęła w stolicy budowę 
centrum islamskiego z salą modlitewną. 
Rzecz, pomyślałby kto, normalna w pań-
stwie, którego konstytucja gwarantuje wol-
ność wyznania i posiadanie świątyń. Wła-
dze ligi przygotowały projekt, uzyskały 
stosowne pozwolenia, zakupiły działkę 
i przystąpiono do prac budowlanych. Na-
gle ktoś zaprotestował: „Nie, nie zgadzamy 
się na to!”. argumentowano, że będą tam, 
w tym muzułmańskim centrum, podczas 
modlitw, propagowane jakieś radykalne 
treści, że nie wiadomo skąd liga ma środki 
na budowę, że nie chce ujawnić nazwisk 
darczyńców – ponoć z arabii saudyjskiej, 
a przewodniczący ligi samir Ismail stał 
czy siedział obok kogoś podejrzanego o to 
lub tamto. machano transparentami, że 
owszem: gdyby budować chcieli Tatarzy, 
wtedy nie ma problemu, ale muzułmanie 
pochodzenia arabskiego? Nie… 

któryś z przeciwników budowy, bodaj-
że ze stowarzyszenia o szczytnej na-

zwie „europa przyszłości”, proponował, 

muzułmanów na tutejszej ziemi. przed 
nikim prawdziwie wierzącym, uczciwym 
i rozumnym nigdy się nie zamykaliśmy. 

Stoimy na stanowisku, że jest w Warsza-
wie miejsce nie tylko na nowe centrum 

muzułmańskie, ale i na meczet z prawdzi-
wego zdarzenia. Niewątpliwie będzie ono 
służyło ogółowi naszych muzułmanów, 
także tym z mieszczących się w stolicy pla-
cówek dyplomatycznych i rozmaitego typu 
przedstawicielstw. uważamy, że budowie 
winna towarzyszyć pełna jasność, chociaż-
by w zakresie jej finansowania i admini-
strowania. sprzeciwiamy się jednak perso-
nalnemu, niepopartemu niepodważalnymi 
dowodami atakowaniu przedstawicieli 
muzułmańskiej społeczności, kimkolwiek 
oni są. sprzeciwiamy się próbom antago-
nizowania wyznawców islamu w polsce 
poprzez dzielenie ich na swoich – Tatarów 
- i obcych – pochodzenia arabskiego. jeste-
śmy obywatelami jednej ojczyzny, którą 
wspólnie starajmy się wzbogacać , a w ra-
zie potrzeby bronić, jak od wieków czyni-
li to polscy muzułmanie u boku rodaków 
innych wyznań. I jedno niechaj będzie dla 
nas wszystkich obowiązujące prawo. 

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

 

aby członkowie ligi podpisali jakieś listy 
lojalności, bo wtedy zyskają wiarygod-
ność albo co… Chroń nas, Boże, przed taką 
przyszłością w europie, w której, niczym 
za hitleryzmu czy najczarniejszego komu-
nizmu, obywatele pod przymusem będą 
podpisywać lojalki, a jak nie, to… przykre, 
że przy okazji wmieszano w te niewybred-
ne działania Tatarów oraz muzułmański 
związek Religijny w Rzeczypospolitej pol-
skiej. 

Do roku 2004, w którym oficjalnie za-
rejestrowano ligę muzułmańską, 

to istniejący od 1925 roku muzułmański 
związek Religijny był jedynym pełno-
prawnym reprezentantem wyznawców 
islamu w polsce, co gwarantowała mu - 
wciąż bezustannie obowiązująca – ustawa 
z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku państwa 
do muzułmańskiego związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej polskiej. zgodnie ze 
statutem, członkiem związku może zostać 
każdy obywatel Rp, który wyznaje islam, 
oraz każdy muzułmanin posiadający kartę 
stałego pobytu w naszym kraju. podsta-
wę przepisów religijnych w mzR stanowi 
koran oraz sunna. Realizujemy swe cele 
zgodnie z prawem polskim oraz ponad-
sześćsetletnią tradycją obecności Tatarów-

Tatarzy - polscy muzułmanie...



Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej  ●  Nr 2(6) Rok 1431/2010 (II) czerwiec 20102

Iza Melika Czechowska

A TO POLSkA wŁAśNIE…
Stało się. ostatnimi czasy jesteśmy mi-

mowolnymi świadkami dyskusji, która 
prawdopodobnie nigdy nie powinna była 
się zdarzyć w cywilizowanym świecie. jej 
temperatura podnosi się w dodatku w spo-
sób całkowicie niekontrolowany. I nie by-
łoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie 
fakt, że przedmiot dyskusji jest kompletnie 
pozbawiony sensu, a podmiot prawdopo-
dobnie nie wie co czyni. W każdym razie 
chciałabym w to wierzyć…

Oto bowiem okazało się, że w polsce są 
muzułmanie. Natychmiast włączyły 

się statystyki i zaczęto liczyć, ilu ich właści-
wie jest. Wyszło, że za dużo i w dodatku 
zaczynają się panoszyć zamiast pracować, 
płacić podatki i bić pokłony Bogu po kry-
jomu, w zaciszu domowego ogniska. są ich 
dwie kategorie: ci, którzy żyją w polsce od 
kilkuset lat i się zasymilowali, mogą sobie 
tu być, ci gorsi - imigranci, którzy z różnych 
powodów wybrali polskę za swoją nową 
ojczyznę, teraz w wypowiedziach protestu-
jących słyszą, że stanowią zagrożenie i są 
obywatelami drugiej kategorii. a wszystko 
to przy okazji faktu, że w centrum oświeco-
nej europy, w naszym światłym, pięknym 
kraju, stanie (o zgrozo !) meczet. 

Zorganizowano protest przeciwko bu-
dowie, zapomniano o konstytucji, 

prawie i wielowiekowej tradycji, zawrza-
ło na internetowych forach, każdy poczuł 
się w obowiązku przypomnieć, że Polska 
dla Polaków, natomiast pod naszym niebem 
prawo do życia mają wyłącznie katolicy. 
Nieliczne głosy tych, którzy zachowa-
li rozsądek, są zagłuszane, a nierzadko 
w dyskusjach internetowych przy okazji 
wymiany poglądów wymienia się obelgi 
i niewybredne epitety. 

Atmosferę podgrzewa fakt, że sponso-
rem budowy jest arabia saudyjska. 

Tu pojawia się obce dla wielu dotychczas 
słowo wahabizm, i choć rozmaici znawcy 
często nie wiedzą na czym on tak napraw-
dę polega, to w każdym razie brzmi groź-
nie. można nim przestraszyć tych, którzy 
wiedzą jeszcze mniej i prawdopodobnie 
o to właśnie chodzi. Najłatwiej kierować 
nieświadomą masą. Nie ma znaczenia 
fakt, że królem arabii saudyjskiej jest ten 
sam człowiek, który kilka lat temu z wła-
snej woli finansował ratowanie życia pol-
skich bliźniaczek syjamskich, czyli robił 
dokładnie to, co należało do obowiązków 
państwa polskiego. Wtedy saudyjskie pie-
niądze były dobre, dziś są złe. 

Fakt, że w polsce żaden z muzułmanów 
zwolennikiem wahabizmu nie jest, rów-

nież nie zostało zauważone. jak w kawale 
o pracy magisterskiej: nieważna treść, waż-
ny promotor. Więc skoro fundatorami są 
saudyjczycy, to meczet jest dla wahabitów 

i takie treści będą tam rozpowszechniane. 
Niektórzy bowiem podnoszoną argument, 
że obecność meczetu w Warszawie ściągnie 
radykałów islamskich, kimkolwiek oni są, 
ci zaś będą szerzyć swoje poglądy i nawoły-
wać w meczecie do walki z zachodem. Tyle, 
że błędem jest uważać, że meczet wywoła 
taki proces, natomiast jego brak – zatrzy-
ma. Raczej bardziej prawdopodobne, że nie 
będzie to miało najmniejszego znaczenia. 

Podnoszony jest również argument, że 
w arabii saudyjskiej nie ma chrześcijan, 

że jest zakaz publicznego wyznawania tej re-
ligii. oczywiście, innego powodu niż zaka-
zy być nie może, bo przecież nasi są wszędzie. 
otóż, nie wszędzie. Tam akurat chrześcijań-
stwo zostało wyparte i nie odzyskało swych 
wpływów. pamiętajmy, że dzisiejsza arabia 
saudyjska jest kolebką islamu. ale w innych 
rejonach Bliskiego Wschodu i w północnej 
afryce żyją chrześcijanie i mają się całkiem 
dobrze. Nikt nie zabrania im budować ko-
ściołów. I warto byłoby wreszcie uświado-
mić sobie fakt, że tradycje chrześcijańskie 
w tamtym regionie są o prawie 1000 lat star-
sze niż w naszej części europy. 

Najgorsze jednak jest to, że ci, co tak 
głośno protestują przeciwko budowie 

meczetu w imię obrony jakichś domnie-
manych swobód, zapominają lub w ogóle 
nie zauważają, że ograniczyć chcą swobo-
dy pewnej części obywateli naszego kraju. 
kraju, w którym obowiązuje konstytucja, 
mówiąca o wolności wyznania i swobodzie 
kultu religijnego. Tak więc, mimo że grupie 
wiernych muzułmańskich przysługuje nie-
zbywalne prawo do budowy meczetu jako 
domu modlitwy, stanąć on w Warszawie 
bez licznych protestów nie może. Dlaczego? 
ano dlatego, że islam jest zły. Bo 11 wrze-
śnia. Bo jak starożytni egipcjanie, którzy 
ze strachu padali na twarz podczas burzy, 
gdyż nie wiedzieli skąd się ona bierze, tak 
niektórzy boją się tego czego nie znają, bo-
wiem nigdy nie zadali sobie trudu, żeby to 
poznać. Gdyby w innych okolicznościach 
każdego z protestujących zapytać, czy uwa-
ża się za tolerancyjnego, odpowiedziałby, że 
tak, i byłby zdziwiony, że się go pyta o rzecz 
zupełnie oczywistą. Nienawidzi jedynie 
Żydów, arabów i cyklistów, choć nie potrafi 
wyjaśnić dlaczego akurat tych ostatnich. Bo 
polacy tolerancyjni nie są wcale. 

Tolerancja zresztą nie jest ładnym sło-
wem: zawiera w sobie pewien ładunek 

negatywny. Bo oto tolerujemy, czyli zale-
dwie zgadzamy się na istnienie obok nas 
czegoś, co nie do końca nam odpowiada, 
ale skoro jest i nie wchodzi nam w drogę, to 
niech już będzie. znacznie ładniejszym sło-
wem jest poszanowanie. I tego właśnie po-
szanowania dla inności zabrakło w tej dys-
kusji. W dialogu bowiem biorą udział dwie 

strony i żadna nie może się odwracać i od-
chodzić, gdy mówi ta druga. W dodatku, 
każda ze stron może mieć swoje racje i wy-
suwać argumenty na poparcie własnych 
poglądów. Najlepiej byłoby oczywiście, 
żeby wszyscy mówili jednym głosem, ale 
tak nie jest i nie będzie. piękno tego świata 
polega wszakże na jego różnorodności. 

A propos różnorodności: zauważono, 
że w polsce żyją Tatarzy. Na jednym 

z portali znalazłam nawet opinię, że Tata-
rzy mogą być (!), bo się zasymilowali. ja-
sne, że się zasymilowali, chodzą przecież 
na dwóch nogach, mówią ludzkim głosem 
i już dawno zsiedli z koni. To, że przypad-
kiem wyznają islam, którego nigdy nie po-
zwolili sobie odebrać, pomijane jest wsty-
dliwym milczeniem, tak jak nie mówi się 
o pryszczu na pewnej zakrytej zazwyczaj 
części ciała. Niech sobie wobec tego biją 
pokłony allahowi w zaciszu swoich do-
mów, ale meczet ?! Co to, to nie. 

Tylko, że Tatarom nikt już dziś nie musi 
przyznawać lub odmawiać prawa by-

cia tu i teraz. Nikt nie musi liczyć, ile jest 
w polsce meczetów, i zastanawiać się, czy 
aby nie za dużo. 

Nasi przodkowie prawo do życia tu, 
gdzie żyjemy, otrzymali już dawno 

i płacili za nie wierną, nieprzerwaną służbą 
nowej ojczyźnie we wszystkich ważnych 
momentach dziejowych. jesteśmy obywa-
telami tego kraju i jesteśmy muzułmanami 
z dziada pradziada, a drzewo genealogicz-
ne wielu z nas jest starsze niż niejednego 
prawdziwego Polaka. jako muzułmanom jest 
nam potrzebny meczet, tak jak chrześcija-
ninowi kościół, zaś prawo do niego gwa-
rantuje nam konstytucja. 

Wierzę, że meczet w Warszawie po-
wstanie, mimo licznych, tak nie-

sprawiedliwych protestów. Że spotykać 
się w nim będziemy, aby się modlić m.in. 
o rozsądek i zdolność do wzajemnego sza-
cunku oraz zaprzestanie podziałów na my 
i wy, lepsi i gorsi.

Iza Melika Czechowska
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Iwona Świerżewska

BITwA O MECZET

Wiadomość, że na warszawskiej Ochocie powstaje Ośrodek Kultury Muzułmań-
skiej podzieliła Polaków. „Nie mamy „Ochoty” na meczet” – skandowali podczas 

manifestacji przeciwnicy budowy. „Nie dla rasizmu” – odpowiadali zwolennicy. Czego 
tak naprawdę się boimy?

i nie mieści wszystkich przychodzących na 
modlitwę. kiedy powstawała nie wywoły-
wało to większych emocji. Dlaczego teraz 
atmosfera wokół budowy jest tak gorąca?

Kontrowersji bez liku

Pierwsza z nich dotyczy oskarżeń wysu-
wanych pod adresem ligi przez człon-

ków stowarzyszenia europa przyszłości. 
sep mówi o związkach ligi z uważanym 
za fundamentalistyczne Bractwem muzuł-
mańskim i o ubieganiu się o członkostwo 
w międzynarodowej Federation of Islamic 
organizations in europe. 

- Nie mamy żadnych powiązań z Bractwem 
muzułmańskim, choć niektóre głoszone 
przez nich myśli są bliskie wszystkim wy-
znawcom islamu, a więc nam też – odpie-
ra te zarzuty Nidal abu Tabaq, mufti ligii 
muzułmańskiej. – od jakiegoś czasu sta-
ramy się o członkostwo w FIoe, która jest 
legalną organizacją z siedzibą w Brukseli 
i ma swojego przedstawiciela w parlamen-
cie europejskim. 

- jeśli jest jakiekolwiek zagrożenie powią-
zania z fundamentalistyczną organizacją, 
za sprawdzenie tego odpowiedzialna jest 
aBW – komentuje ten zarzut o. Wąs, wer-
bista, współprzewodniczący Rady Wspól-
nej katolików i muzułmanów. – lękam się 
generowania konfliktów przez rzucanie 
oskarżeń. model nieufności i monitorowa-
nia doprowadzi do zamknięcia się na dia-
log i zaostrzenia postaw skrajnych. 

Równie kontrowersyjny jest główny 
sponsor pochodzący z arabii saudyj-

skiej, jedynego muzułmańskiego kraju, 
gdzie nie wolno budować kościołów. jego 
nazwisko owiane jest jak dotąd tajemnicą. 
zarząd ligi tłumaczy ten fakt skromnością 
dobroczyńcy i zasadami islamu. jak twier-
dzą, według koranu dając jałmużnę po-
winno się zachować anonimowość. mufti 
Nidal abu Tabaq zapewnia, że w związku 
z zamieszaniem wokół tej kwestii tabliczka 
z imieniem fundatora zawiśnie na murach 
ośrodka po jego otwarciu. 

- jeśli arabia saudyjska nie szanuje praw 
człowieka, zakazując budowy kościołów, 
to czy polska ma robić to samo? – pyta mu-
fti abu Tabaq. – W innych krajach muzuł-
mańskich są przecież kościoły. 

Wątpliwości budzi też sama doku-
mentacja budowy. W wydanym 22 

kwietnia pozwoleniu na budowę nie po-

jawiają się słowa „meczet” i „minaret”, 
zamiast nich widnieją: „sala modlitwy 
z dominantą w formie wieżyczki”. pani 
marta Nestorowicz z Wydziału promocji 
i Funduszy europejskich urzędu Dzielnicy 
ochota m.st. Warszawy tłumaczy, że decy-
zja jest wydana zgodnie z przepisami, a ro-
dzaj inwestycji określa inwestor, nie organ 
we wniosku o wydanie decyzji. Dlaczego 
inwestor zdecydował się na taki zapis, po-
zostaje zagadką.

Starszy i młodszy syn

Sprawa budowy meczetu w Warszawie 
nie jest nowa. pierwszy miał stanąć już 

w latach 30. i to też na ochocie. muzuł-
mański związek Religijny miał już działkę, 
pieniądze i projekt. W rozpoczęciu budo-
wy przeszkodził wybuch wojny. W latach 
90. podjęto starania o zwrot działki lub 
przekazanie ziemi zastępczej. minister-
stwo spraw Wewnętrznych i administracji 
oddaliło ten wniosek. 

- To po prostu przykre, że my, rodzimi 
muzułmanie, nie możemy doczekać się 
od państwa pomocy w realizacji jeszcze 
przedwojennych ustaleń. może to niewiele 
dzisiaj znaczy, ale polscy muzułmanie - Ta-
tarzy zapisali przez stulecia piękną kartę 
w historii polski. zawsze wspieraliśmy 
Rzeczpospolitą. Cóż, myślę, że dla państwa 
powinno być to coś w rodzaju sprawy ho-
norowej, ale widać jest inaczej - komentuje 
rzecznik mzR, musa Czachorowski. – Nie 
mamy jednak pretensji do ligi muzułmań-
skiej, że budują Centrum. oni działkę po 
prostu kupili, to inna sytuacja. 

Członkowie mzR będą się odwoływać 
od decyzji msWia i dalej ubiegać się 

o zwrot ziemi. Dziś jednak trudno przewi-
dzieć, jaki będzie efekt tych starań. 

- Nie chcę dzielić muzułmanów w polsce na 
dwa obozy. można jednak spojrzeć na spra-
wę w kategoriach rodziny – mówi o sytu-
acji mzR o. Wąs. – starszy syn, który przez 
lata dowiódł swojej lojalności, w ostatecz-
nym rozrachunku ma mniejsze przywileje 
niż młodszy. może mieć żal w kategoriach 
czysto ludzkich. Tutaj prawdopodobnie 
zadecydowały względy ekonomiczne. 
liga miała sponsora, więc ziemię kupiła. 
mzR nie ma pieniędzy, więc musi czekać 
na zwrot własności od państwa. 

Zakazywać czy rozmawiać?

 Tym, co budzi większe obawy niż kwe-
stie sformułowań w pozwoleniu czy nie 
ujawniający się sponsor, jest strach przed 
„islamizacją europy”. muzułmanów 

Do czasu, kiedy ulicami ochoty przeszła 
manifestacja zorganizowana przez 

stowarzyszenie europa przyszłości, nie-
wiele osób wiedziało, że niedaleko Ronda 
zesłańców syberyjskich powstaje meczet. 
manifestacja wywołała burzę w mediach 
i stała się początkiem ożywionej dyskusji 
nad granicami tolerancji, naiwnością i sy-
tuacją wyznawców islamu w polsce.

W projekcie wygląd ośrodka bardziej 
niż znane nam z przewodników tu-

rystycznych meczety przypomina biuro-
wiec. jedynym znakiem kultury islamskiej 
jest 18 metrowy minaret, z którego nie roz-
legnie się jednak charakterystyczne nawo-
ływanie muezina do modlitwy. W środku 
mieścić się będzie sala modlitwy, restaura-
cja, biblioteka i sala multimedialna.

Kto buduje?

Ośrodek buduje liga muzułmańska, 
zarejestrowana w polsce w 2004 r. or-

ganizacja zrzeszająca muzułmanów. sza-
cuje się, że w polsce jest obecnie 20–30 tys. 
wyznawców islamu, w tym połowa z nich 
w Warszawie. Nie jest to jednak środowi-
sko jednorodne. 

muzułmanie, mocno zasymilowani po-
tomkowie Tatarów, mieszkają w pol-

sce od stuleci. od 1925 r. działa ich muzuł-
mański związek Religijny w Rp.

- zasadniczą różnicą pomiędzy członkami 
tych dwóch organizacji jest pochodzenie 
– mówi musa Czachorowski, rzecznik pra-
sowy muzułmańskiego związku Religij-
nego. - zazwyczaj człowiek wraz ze swym 
pochodzeniem posiada bagaż doświad-
czeń kulturowych: tradycje arabskie róż-
nią się przecież od polskich. Nasi Tatarzy 
mają swoje liczące kilkaset lat tradycje, bę-
dące trwałym elementem kultury polskiej, 
a tym samym europejskiej.

ligę muzułmańską tworzą ludzie, któ-
rzy do demokratycznej już polski przy-

byli w latach dziewięćdziesiątych, głównie 
z krajów arabskich. pozakładali rodziny 
i tu pracują. mówią po polsku, nierzadko 
deklarują, że czują się polakami. Co nie 
zmienia faktu, że różnice kulturowe są 
ogromne.

W Warszawie istnieje już - od 1993 r. 
- należąca do mzR sala modlitwy, 

urządzona w zaadaptowanej do tego celu 
willi na ul. Wiertniczej. modlący się tam 
muzułmanie twierdzą, że jest ona za mała 
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wciąż przybywa. poszczególne kraje róż-
nie podchodzą do tej kwestii. Rok temu 
57% szwajcarów opowiedziało się w refe-
rendum przeciwko budowie minaretów. 
Wynik głosowania związany jest z tym, że 
w szwajcarii muzułmanie nie asymilują się 
z miejscową ludnością i żyją w enklawach., 
zachowując dużą odrębność kulturową 
i obyczajową. 

- jako europejczycy mamy skłonność do 
patrzenia na sferę ekonomiczną jako abso-
lutnie odrębną od sfery religijnej – mówi 
o. Wąs. – zapraszając do współpracy go-
spodarczej muzułmanów, zapominamy, 
że dla nich taki podział nie istnieje. osie-
dlając się w jakimś kraju oczekują, że będą 
w nim mogli wyznawać swoją religię. jako 
kraj stojący na straży praw człowieka nie 
mamy prawa zakazywać budowy meczetu 
lidze muzułmańskiej - zarejestrowanemu 
związkowi religijnemu - bo prawo do bu-
dowy miejsca kultu gwarantuje art. 53 ust. 
2 oraz z art. 19 ust. 6 konstytucji Rp. 

Punktem wyjścia do rozważań o po-
kojowej koegzystencji muzułmanów 

i katolików w polsce nie może być więc za-
kaz budowy meczetu. Trzeba spojrzeć na 
problem szerzej, próbując dotrzeć do jego 
źródeł. Na czym tak naprawdę polega za-
grożenie islamizacją?

liczba dzieci w europie spada, a euro-
pejczycy chcą żyć na coraz wyższym 

poziomie. ktoś musi wykonywać podsta-
wowe prace. są to często gastarbeiterzy 
z krajów arabskich, którzy w wielu kra-
jach nie mają stworzonych warunków do 
asymilacji. W polsce dochodzi kwestia 
ożywionej w latach dziewięćdziesiątych 
współpracy biznesowej z tymi krajami. 

- mamy niezwykłą szansę i potencjał, któ-
rego nie miały kraje zachodnie – mówi o. 
Wąs.- Chodzi o wykorzystanie doświad-
czenia polskich Tatarów. mam głęboką 
nadzieję, że przykład i współpraca mzR 
z ligą zaowocuje stworzeniem nowego ob-
licza europejskiego islamu w polsce. 

- podróżując po europie niejednokrotnie 
możemy natknąć się na kościoły, które zo-
stały zamienione na meczety. Czy jednak 
mamy prawo za ten stan rzeczy winić mu-
zułmanów? z tych kościołów nikt chrześci-
jan siłą nie wyrzucał. muzułmanie kupili 
tylko opuszczony budynek, do którego od 
dawna nikt nie przychodził – przekonuje 
o. Wąs. - Budowa ośrodka kultury muzuł-
mańskiej powinna być dla nas okazją do 
odbudowania naszej katolickiej tożsamości, 
abyśmy w kontakcie z wyznawcami islamu 
byli krytycznym partnerem w rozmowie. 
jeśli sami nie będziemy wiedzieli, kim je-
steśmy, będziemy tylko pionkiem w grze.

Iwona Świerżewska
(Tygodnik Idziemy 18/2010, przedruk  

za zgodą Redakcji i Autorki) 

Marcin Masny

wOJNA O MECZETY

Racjonalne podejście do waśni religijnych jest ryzykowne. W straszliwym 
wieku despotów i nienawiści, w mijającym wieku XX, zwolennicy nienawi-

ści nie patyczkują się ze zwolennikami porozumienia. kto ginął z rąk ekstremi-
stów w połowie wieku w palestynie? umiarkowani żydzi i umiarkowani muzuł-
manie. kogo torturowały algierskie bojówki kilkanaście lat później? Głosicieli 
pojednania w wielorasowym, wielojęzycznym i wieloreligijnym społeczeństwie 
kolonów przybyłych z niemal całego śródziemnomorza. zapewne więc takie 
głosy, jak publikowane w tym czasopiśmie, w tym mój głos, mogą kiedyś ścią-
gnąć na niektórych autorów przykre następstwa. ale to nas nie zwalnia od mó-
wienia prawdy.

dy władze publiczne rozpatrywały 
wniosek, lecz wtedy, kiedy prace ru-
szyły) nie zdołała poruszyć polskie-
go społeczeństwa, które – przy swych 
licznych wadach – ma wpojoną od 
pokoleń niechęć do walk religijnych. 
Rzecz jasna jad wsączony na począt-
ku 2010 roku wyda kiedyś swoje owo-
ce. jeśli zaś nie wyda, ktoś wsączy  
go więcej.

Wojna o meczety nie skończy 
się. Należy obrócić ją ku do-

bru. Niech prowokatorzy sączą jad. 
Niech ludzie rozsądni ten jad rozpo-
znają i odrzucają. Wojna o meczety 
może być więc okazją do budowania 
sojuszu na gruncie tego, co wspólne. 
Dopóki główny siewca nienawiści, 
znany doskonale żydom, chrześci-
janom i muzułmanom, nie obejmie 
rządu dusz w świecie, taka nadzieja 
nie jest naiwnością. Wiele posunięć 
króla arabii saudyjskiej i innych 
wpływowych osobistości islamu po-
zwala mieć nadzieję, że trwały, cho-
ciaż nie wieczysty pokój religijny 
jest możliwy. W kontekście zatem 
wojny o meczety trzeba z naciskiem 
powiedzieć: oby elity saudyjskie 
zrozumiały, że wolność kultu dla 
filipińskich imigrantów w niczym 
nie narusza godności miejsc świę-
tych islamu. przypuszczam, że co-
raz liczniejsi przywódcy świata za-
chodniego z zupełnie przyziemnych 
powodów będą popierać taką wizję  
współistnienia.

Oby elity zachodnie zechciały do-
magać się wzajemności od przy-

wódców państw muzułmańskich. 
meczety w Warszawie? Tak. kościoły 
w świecie islamu? Tak.

Marcin Masny

mechanizm nienawiści zawsze 
jest podobny. Naczelni siewcy, 

przekonani o swym bezpieczeństwie, 
zamknięci w dobrze chronionych 
rezydencjach, opłacają mało inteli-
gentnych propagandystów, którzy 
zaśmiecają przestrzeń medialną ja-
dowitymi atakami, prowokacjami 
i kłamstwami. Współczesna medialna 
wojna religijna ma niewiele wspólne-
go z duchem średniowiecznych starć, 
w których nader często obie strony, 
przeświadczone o słuszności wojny 
cywilizacji, stawały do honorowej 
walki z poszanowaniem praw i god-
ności przeciwnika. Na przełomie XX 
i XXI wieku wojna religijna stała się 
domeną ludzi podstępnych i pozba-
wionych wszelkich zasad. Czasem 
wydaje się, że za kulisami wyłania-
ją się postacie i siły, które z jakąkol-
wiek religią nie mają nic wspólnego. 
I nie dziwota. Wielkie religie monote-
istyczne bowiem bardzo wiele łączy. 
Na gruncie reaganowskiego konser-
watyzmu dwadzieścia kilka lat temu 
w ameryce zawiązał się nawet sojusz 
licznych organizacji i osobistości reli-
gijnych pospołu walczących o odzy-
skanie fundamentów prawdziwej cy-
wilizacji, wysadzanych metodycznie 
w powietrze przez globalne sprzysię-
żenie burzycieli. mam przeczucie, że 
podobny sojusz w skali globalnej jest 
zupełnie wykonalny. Warunkiem jest 
oczywiście jednoznaczne odrzucenie 
płytkiego i kłamliwego „ekumeni-
zmu” oraz szczera wola współpracy 
ze wszystkich stron. ona zaś zwykle 
wymaga przezwyciężenia ignorancji, 
zarówno ignorancji muzułmańskiej, 
jak i chrześcijańskiej, jak wreszcie 
„oświeconej”, nowoczesnej, areligij-
nej.

Rachityczna wojna o warszawski 
meczet na ochocie (rozpętana 

– co znamienne – nie wtedy, kie-
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Konrad Pędziwiatr 

MECZETOfOBIA

meczetofobia, to dość powszechna 
odmiana islamofobii, na którą z 

pewnością stowarzyszenie europa przy-
szłości, demonstrujące przeciwko budo-
wie meczetu na warszawskiej ochocie, 
nie ma monopolu. W ostatnim czasie 
dała ona o sobie znać ze wzmożoną siłą 
w szwajcarii, aczkolwiek jej objawy są 
widoczne również w innych krajach 
europejskich. jean-paul sartre zwykł 
mawiać, że antysemityzm istnieje nie 
dlatego, że istnieją Żydzi, tylko dlate-
go, iż istnieją antysemici. podobnie jest 
z muzułmanofobią. jak to dobrze wi-
dać na naszym rodzimym podwórku, 
muzułmanofobia żeby kwitnąć nie po-
trzebuje wielu muzułmanów. Wystarczą 
tylko osoby, które są przekonane o tym, 
że za całe zło świata są odpowiedzialni 
wyznawcy islamu.

Główny przejaw meczetofobii to 
nieuzasadniony strach przed za-

istnieniem w „oswojonej przestrzeni 
geograficznej” świątyni muzułmańskiej, 
czyli miejsca zgromadzeń „obcych”. Ów 
strach jest podbudowany przekonaniem, 
iż z obecności meczetów na „naszych” 
ulicach mogą wynikać jedyne negatywne 
konsekwencje dla szerszej społeczności. 
Wachlarz argumentów przeciwko me-
czetom jest bardzo szeroki – od wspie-
rania radykalizmu, przez narzekania na 
„uciążliwość dźwiękową” nawoływania 
do modlitwy (azanu), do problemów ko-
munikacyjnych związanych z korkowa-
niem ulic w czasie piątkowych modłów i 
głównych świąt muzułmańskich. osoby, 
które cechują się tego typu strachem, nie 

sunkowo niewiele, choć jeśli już powsta-
ją, wtedy są z reguły bardziej okazałe 
niż te zbudowane przez dość ubogich 
muzułmanów europejskich. Nierzadko 
budowane są z dala od centrów miast, 
żeby „nie drażnić” autochtonów. W wie-
lu krajach środki na budowę i utrzyma-
nie meczetów wykłada też państwo, w 
ten sposób zapewniając sobie możliwość 
wpływania na zarząd meczetu. jeśli sto-
warzyszenie europa przyszłości obawia 
się o treści, jakie będę nauczane w mecze-
cie na ochocie, to powinno raczej doma-
gać się od władz miejskich i krajowych 
większego zaangażowania finansowego 
w projekt budowy, a nie odstąpienia od 
zaakceptowanego już planu budowy. 

Cała dyskusja na temat meczetu war-
szawskiego jest bardzo mocno na-

znaczona emocjami oraz niewielką zna-
jomością świata muzułmańskiego. może, 
gdy spełni się marzenie prezesa jarosława 
kaczyński o tłumach polaków na plażach 
egiptu, wtedy sytuacja ulegnie zmianie i 
znacząco poprawi ogólnopolskie zrozu-
mienie przynajmniej tego, czym jest islam 
egipski i Dżamilijjat al-Ichwan al-musli-
min. obawiam się jednak, że tak się nie 
stanie i większość polaków nadal będzie 
wolała czerpać informacje na temat isla-
mu i muzułmanów z sensacyjnych me-
diów, aniżeli z kontaktu z realnymi, nie 
zaś wirtualnymi muzułmanami lub, na 
przykład, z lektury książek profesorów 
Daneckiego i Dziekana. szkoda, bo gdy-
by ogólnopolska wiedza na temat mu-
zułmanów i islamu była bardziej oparta 
na pogłębionych studiach, a mniej na 
sensacyjnych obrazach, wtedy i na forach 
www.arabia.pl byłaby szansa na toczenie 
bardziej konstruktywnych dyskusji, a nie 
tylko na prostowanie oczywistych oczy-
wistość.

Wynik ostatniego sondażu przepro-
wadzonego przez Gazetę Wyborczą 

mówiącego, iż większość polaków nie 
ma nic przeciwko meczetom, pozwala 
patrzeć jednak w przyszłość z pewnym 
optymizmem. Cieszy fakt, iż współcze-
sna, homogeniczna kulturowo polska 
jest otwarta na „innych”, podobnie jak 
otwarta na wiernych różnych religii była 
polska przedwojenna. pamiętam, jak kie-
dyś profesor Chazbijewicz wspominał 
o tym, że ta sama betoniarka pracowała 
przy budowie powstających w sąsiedz-
twie gdańskiego kościoła i meczetu. mam 
nadzieję, że również w stolicy może dojść 
do powielenie tego bardzo dobrego mo-
delu. 

Konrad Pędziwiatr

biorą jednocześnie pod uwagę argumen-
tów, że muzułmanie żyjący w dzielnicach 
naszych miast nie są „obcy” tylko „nasi”, 
że jak wierni innych religii mają takie 
samo prawo modlić się w godziwych 
warunkach, i że miejsca ich zgromadzeń 
mogą również być ważnymi centrami 
dialogu międzykulturowego i międzyre-
ligijnego.

Polacy, obawiający się powstania me-
czetu na swojej ulicy, nie są w europie 

odosobnieni. W innych krajach europej-
skich (z wyłączeniem tych, gdzie muzuł-
manie stanowią większość obywateli, np. 
albania, Bośnia i Hercegowina, kosowo) 
prawie każdy budowany od podstaw me-
czet jest oprotestowywany. jednocześnie 
warto pamiętać o tym, że zdecydowana 
większość zachodnioeuropejskich me-
czetów mieści się w zaadaptowanych by-
łych garażach, fabrykach, magazynach, 
piwnicach … i budynkach mieszkalnych. 
W Wielkiej Brytanii przykładowo tylko 
1/5 meczetów stanowią świątynie zbudo-
wane od podstaw i tylko niewiele ponad 
połowa z nich posiada minarety. W in-
nych krajach europejskich tych meczetów 
zbudowanych od podstaw jest jeszcze 
mniej. Im krótsza historia migracji mu-
zułmanów do danego kraju, tym więcej 
naprędce zaadaptowanych sal modłów i 
mniej meczetów. 

jeśli chodzi o źródła finansowania me-
czetów to najczęściej powstają one ze 

środków lokalnych społeczności muzuł-
mańskich. Tych ufundowanych przez 
sponsorów pozaeuropejskich jest sto-

Tatarzy - polscy muzułmanie...
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Selim Chazbijewicz

 BYć MUZUŁMANINEM w POLSCE

kondycja współczesnego polskiego 
muzułmanina nie jest najlepsza. skła-

da się na to wiele sytuacji, postaw, wiele 
wątków współczesnej polskiej i świato-
wej rzeczywistości politycznej, społecz-
nej, ideologicznej, religijnej, etnicznej. 
Historycznie rzecz ujmując, od paru stu-
leci praktycznie jednymi muzułmanami 
w Rzeczypospolitej byli polsko-litewscy 
Tatarzy, którzy uważali się do niedawna 
za posiadaczy monopolu na wyznawanie 
islamu na tych ziemiach. W przeciągu 
sześciuset lat swego istnienia na teryto-
rium Wielkiego księstwa litewskiego 
i polski, stworzyli tu swoistą oryginal-
ną kulturę, będącą charakterystyczną 
wyłącznie dla tatarskich mieszkańców 
Rzeczypospolitej – używając porównania 
przyrodniczego – endemiczną. Była ona 
syntezą kultury wschodu muzułmań-
skiego i kultury zachodnioeuropejskiej. 
oddaleni od żywego nurtu kultury tu-
recko-muzułmańskiej, do jakiej przynale-
żeli z racji swego pochodzenia etniczne-
go, Tatarzy wytwarzali często substytuty 
islamskich form egzystencji i życia du-
chowego, które przez setki lat istnienia 
i uporczywości, z jaką były kultywowa-
ne, stały się bytami samoistnymi – czy to 
w sferze duchowości, czy też form kul-
tury materialnej. Warto poświęcić temu 
nieco więcej miejsca, bowiem, pomimo 
coraz rozleglej zakrojonych badań, stano-
wi to fakt nieznany na szerszym forum 
poza w sumie nieliczną grupą badaczy 
tej niszowej problematyki. 

Warunki egzystencji w polsce i na 
litwie zmusiły Tatarów do wy-

tworzenia swoistych mechanizmów 
obronnych, koniecznych do zachowania 
etnicznej samoświadomości. z drugiej 
strony wykazali się dużymi umiejętno-
ściami przystosowawczymi i adapta-
cyjnymi. Dowodzi tego m.in. całkowita 
asymilacja językowa, przebiegająca sto-
sunkowo szybko, bo już w wieku XVI za-
częli zatracać język ojczysty – kipczacki 
z grupy tureckiej – by używać polskie-
go lub starobiałoruskiego (ruskiego). 
podstawowym ogniwem budującej się 
w taki sposób samoświadomości pozo-
stała literatura, będąca substytutem języ-
ka i folkloru. Była to literatura religijna, 
muzułmańska, tworzona w całkowitym 
nieraz oderwaniu od jakichkolwiek is-
lamskich centrów kulturowych, wiążąca 
się z rękopiśmienną książką muzułmań-
ską w Wielkim księstwie litewskim. 
W dużej mierze przejmowała w swoich 
początkach wątki tradycji złotej ordy, 
a przez to dalszej jeszcze tradycji Chore-
zmu oraz starożytnej sogdiany i mozaiki 
kultur jedwabnego szlaku. Wątki tema-
tyczne złotoordyńskiej literatury były po 

części ogólnomuzułmańskimi. W takiej 
formie, adaptowane do staropolskich re-
aliów, występują w piśmiennictwie pol-
skich muzułmanów.

Istniały różne rodzaje tej literatury, 
funkcjonujące aż do połowy wieku XX. 

Były to tzw. tefsiry, czyli komentarze do 
koranu, istniejące w kulturze muzułmań-
skiej, w tym też muzułmanów tatarskich 
w polsce. u polsko-litewskich Tatarów 
były to rękopiśmienne, oprawne w skórę 
tomy, zawierające teksty koranu, pisane 
w sposób linearny atramentem z szafra-
nu, na pergaminie, a pod nimi ukośnie 
zapisane komentarze i tłumaczenia tek-
stów objawienia w języku polskim lub 
też częściej białoruskim. z kolei tedżwi-
dy – to podręczniki nauki czytania ko-
ranu, zawierające wskazówki dotyczące 
intonacji, pauz, sposobów czytania, ar-
tykulacji fonemów języka arabskiego, 
fonetycznych i muzycznych właściwości 
formy tekstu koranu. jednak najważ-
niejszym gatunkiem tej rękopiśmiennej 
literatury były kitaby. słowo kitab ozna-
cza w języku arabskim książkę. W tym 
wypadku chodziło o zbiory różnorakiej 
treści, na kształt staropolskiego gatunku 
„ogrodów”, zawierające umoralniające 
przypowieści, historie z życia proroka 
muhammada i innych proroków; legen-
dy i podania religijne, wiersze, przepisy 
magiczne, dzieje władców tatarskich, ob-
jaśnienia dogmatów i zasad religii, mo-
dlitwy oraz lokalne nieraz przypowieści, 
legendy i historie. Ważnym gatunkiem 
codziennego użytku były chamaiły – 
(z arabskiego – to, co się nosi przy sobie) 
– modlitewniki, zawierające najczęściej 
używane modlitwy z ich pięciokrotnym 
porządkiem dziennym, modlitwy pro-
szalne i błagalne – dua; wyjaśnienia reli-
gijnych obrządków, tych najbardziej po-
pularnych i codziennych. W chamaiłach 
zawarte były wskazówki odnośnie rytu-
ałów ślubu i pogrzebu, a także nadania 
imienia dziecku. 

To wszystko, niestety, wraz z II wojną 
światową uległo zagładzie. przedwo-

jenna tatarska, muzułmańska inteligen-
cja pochodzenia ziemiańskiego, była bez 
reszty związana z polską polityką „pro-
metejską” prowadzoną przez marszałka 
piłsudskiego, nastawioną antysowiecko. 
już po 1939 roku, w trakcie wojny, podle-
gła sowieckim represjom. systematycznie 
była niszczona po zakończeniu wojny. jej 
większość zresztą albo zdołała wyjechać 
z armią andersa, albo została zamordo-
wana, zaś niewielkie resztki i tak mikro-
skopijnej grupy, pojedyncze jednostki 
dożywały swoich dni w pRl-u w zapo-

mnieniu, często w biedzie, zupełnie od-
separowane od współwyznawców. po 
wojnie Tatarzy – muzułmanie byli prak-
tycznie pozbawieni inteligencji, zwłasz-
cza humanistycznej, tworzącej wcześniej 
życie etniczne i religijne w postaci orga-
nizacji i instytucji oraz, co najważniejsze 
– środowiska społecznego. Tego wszyst-
kiego zabrakło. Nałożyło się na to jeszcze 
traumatyczne dla wielu przesiedlenie 
z kresów na tzw. ziemie odzyskane. 
Grupa uległa rozproszeniu. Więzi tra-
dycyjne zostały zerwane. przekaz poko-
leniowy zanikał. Nastąpiła gwałtowna 
asymilacja pod każdym, również religij-
nym względem. Tatarzy polscy emigrują-
cy z ziem kresowych II Rzeczypospolitej 
zamieszkali w Gorzowie Wielkopolskim, 
krośnie odrzańskim, Wrocławiu, kosza-
linie, szczecinku, Trzciance lubuskiej, 
poznaniu, jeleniej Górze, zabrzu, elblą-
gu, Gdańsku, Gdyni, Wałbrzychu, pile, 
szczecinie. Były to główne ośrodki miej-
skie, w których znajdowały się skupiska 
tatarskie, liczące od kilku do kilkudzie-
sięciu osób. Te nowe centra tatarszczyzny 
powoli okrzepły, pojawiły się pierwsze 
namiastki dawnego życia społecznego 
i religijnego.

Tatarzy, przybyli do Gdańska, rozpo-
częli pracę w zakładach produkcyj-

nych, uspołecznionych i w administracji 
polskiej na terenie Trójmiasta. pracowali 
w sądownictwie, w pzu, w szpitalach. 
jednym z organizatorów polskiego są-
downictwa w Gdańsku tuż po zakoń-
czeniu wojny był sędzia aleksander 
sulkiewicz, od lipca 1945 r. sędzia sądu 
okręgowego w Gdańsku, twórca Wy-
działu Cywilnego tegoż sądu, potem 
Wydziału Handlowego, na koniec prze-
wodniczący Wydziału II Cywilnego 
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Rewizyjnego. W pzu zatrudnił się ali 
smajkiewicz, syn imama Ibrahima smaj-
kiewicza, jeden z organizatorów Wy-
działu ubezpieczeń Handlu i przemysłu 
w wojewódzkim oddziale pzu. W gdań-
skich szpitalach pracował doktor michał 
korycki, lekarz, absolwent Wydziału me-
dycznego uniwersytetu stefana Batorego 
w Wilnie. z czasem Tatarzy polscy pod-
jęli nigdy dawniej nieuprawiane zawody 
morskie, jak kapitan żeglugi wielkiej Ra-
szyd alijewicz czy Bekir milkamanowicz, 
wieloletni radiotelegrafista na statkach 
plo. podobnie było i w innych miejscach 
tatarskiego osadnictwa.

W roku 1947 ówczesne władze po-
nownie zarejestrowały muzułmań-

ski związek Religijny, na nieco innych 
zasadach niż w okresie międzywojen-
nym, o innym statucie. kierowało nim 
wybierane na pięcioletnią kadencję Naj-
wyższe kolegium muzułmańskie na cze-
le z przewodniczącym. organizatorem 
nowego związku i jego pierwszym prze-
wodniczącym był pełniący przed 1938 
rokiem funkcję zastępcy muftiego jakub 
Romanowicz. 

W roku 1990 został oddany do użytku 
meczet w Gdańsku oliwie. W za-

myśle większości działaczy i aktywistów 
tamtejszej gminy muzułmańskiej miał 
on być substytutem dawnego, drew-
nianego meczetu tatarskiego w Wilnie, 
w dzielnicy łukiszki, funkcjonującego 
do roku 1945, w latach sześćdziesiątych 
zburzonego. W okresie przedwojennym 
była to dzielnica o charakterystycznej, 
drewnianej zabudowie parterowymi 
domkami z ogródkami. Dziś już nie 
ma tej atmosfery duchowej ani kul-
turowego krajobrazu. łukiszki stano-
wią centrum miasta, a nie jak daw-
niej przedmieście. Rząd niepodległej 
litwy przywrócił dawne nazwy ulic, 
przy których stał: Tatarską i meczeto-
wą. Ta swojska tradycja „litewskiego 
islamu”, wyznawanego przez sulkie-
wiczów, achmatowiczów, Baranow-
skich czy szynkiewiczów była i jest 
zupełnie obcą i niezrozumiałą dla imi-
grantów z krajów Bliskiego Wschodu 
oraz dla rodzimych konwertytów. sta-
nowi to jeden z ważnych problemów 
współczesnego życia muzułmańskie-
go w polsce. 

W praktyce, po 1989 roku, zwłasz-
cza pod koniec lat 90. i na po-

czątku nowego, XXI stulecia powsta-
ły trzy środowiska muzułmańskie, 
często sobie niechętne, niezdolne do 
kulturowej i społecznej wzajemnej 
empatii. Doszedł do tego powolny, 
lecz postępujący antyislamizm na-
kładający się jeszcze na niechęć do 
arabów i utożsamianego z nimi isla-
mu wśród typowych mieszkańców 

naszego kraju. Wszystko to ma korzenie 
w latach siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych poprzedniego stulecia, kiedy do 
polski zaczęli przybywać arabscy stu-
denci na podstawie umów podpisanych 
przez ówczesny reżim z niektórymi rzą-
dami krajów Bliskiego Wschodu. Wtedy, 
w większości wypadków studenci arab-
scy nie zachowywali się należycie. Czę-
ste były obyczajowe skandale. Traktowa-
ni wyjątkowo z powodu nienormalnego 
kursu dolara budzili niechęć przeciętne-
go zapracowanego i zabieganego polaka. 
korzystając ze swojej uprzywilejowanej 
politycznie i finansowo pozycji stawa-
li się aroganccy również w stosunku do 
polskich Tatarów, bezustannie prawie 
pouczając ich o zasadach islamu, których 
najczęściej sami nie przestrzegali, a tak-
że ze wszystkich sił zwalczając lokalne 
tatarskie tradycje, które zdołały jeszcze 
ocaleć po II wojnie światowej. Robili to 
w imię prymitywnie rozumianej popraw-
ności i jedności muzułmańskiej. stało się 
jednak zgodnie z jednym z aforyzmów 
George’a Bernarda shawa, który mawiał: 
Miałem przyjaciela który tak długo uczył 
mnie pić herbatę bez cukru, aż przestał być 
moim przyjacielem. 

Należy też dodać, że polscy muzuł-
manie – Tatarzy poddawani byli 

inwigilacji przez komunistyczną służbę 
Bezpieczeństwa, a wcześniej przez uB. 
z jednej strony traktowani podejrzliwie 
przez funkcjonariuszy reżimu, zarówno 
służby, jak i partię, z drugiej poddawa-
ni manipulacji, której mieli świadomość, 

wobec której czuli się bezsilni, ale i nie 
chcieli jej ulegać. Inwigilacja i manipula-
cja środowiskiem muzułmańskim często 
była realizowana poprzez różnego ro-
dzaju konwertytów, próbujących rozbijać 
i polaryzować środowisko polskich mu-
zułmanów. 

Tatarzy, zamieszkali po II wojnie 
światowej na terytorium polski, po-

chodzili z różnych stron drugiej Rze-
czypospolitej. przeważało osadnictwo 
z Wileńszczyzny, Grodna, okolic Nowo-
gródka. Reprezentowali różne warstwy 
społeczne. Inteligencji było niewiele, zaś 
humanistycznej – nie było wcale. przed-
wojenna elita praktycznie już nie istniała. 
Nie było centrum ani też grupy kierow-
niczej, przywódczej. zostały zerwane do-
tychczasowe więzi i hierarchia wewnątrz 
grupy. sytuacja polityczna nie sprzyjała 
reintegracji. przestały ukazywać się mu-
zułmańskie – tatarskie wydawnictwa, 
które w okresie międzywojennym sta-
nowiły substytut folkloru. przejęły one 
te funkcje od rękopiśmiennej literatury, 
zastępującej zanikający od XVII wieku 
tatarski folklor, związany z językiem, 
który właśnie w tym okresie zanikał. Ży-
cie religijne było bardzo ograniczone. Na 
początku lat pięćdziesiątych i pod koniec 
czterdziestych każde religijne zebranie 
w celu odbycia modlitwy świątecznej 
wymagało pozwolenia i kontroli przez 
uB. W Gdańsku, aż do wybudowania 
meczetu, zbierano się w mieszkaniach 
członków gminy. mogłoby się wyda-
wać, że polscy muzułmanie, byli wilnia-
nie, nowogródczanie otrzymali w końcu 

miejsce, gdzie będą mogli kontynu-
ować swoje tradycje. jednakże napór 
bliskowschodnich idei, pochodzących 
z wahhabickiej arabii saudyjskiej, 
wraz z głoszącymi je imigrantami po-
woli uświadomił Tatarom polskim, że 
będzie inaczej. 

Ta doktryna i jej zwolennicy jako 
żywo przypominają miniony okres 

realnego socjalizmu, lub też jeszcze 
wcześniejszy system stalinowski, kie-
dy napiętnowano indywidualizm, 
wszystko odbywało się „według pla-
nu”, zaś każdy przejaw nieco innego 
myślenia traktowano niczym groźne 
odstępstwo. Ten importowany wahha-
bizm, może nie w postaci dosłownej, 
ale jego ducha, połączony z agresyw-
ną retoryką palestyńską, niegdyś ko-
munistyczną prawie, dzisiaj religijną 
postwahhabicką, jest mieszanką nie 
do wytrzymania dla przyzwyczajone-
go do indywidualizmu europejczyka, 
jakimi są przecież polscy Tatarzy. Tak 
więc, rdzenni, jeśli tak można ich na-
zwać, muzułmanie polscy – autochto-
ni, zostali bez duchowego oparcia, 
pozostawieni sami sobie. Nie znajdują 
zrozumienia wśród bliskowschodnich 

MIZARY

są na tej ziemi 
muzułmańskie mizary
Nasze wspomnienia i ostoja naszej wiary
leżą tam ludzie którzy tu od wieków żyli
pracowali i zawsze o polskę walczyli
są tam nagrobki w różnych językach pisane
sprzed wielu wielu lat
odkąd na tej ziemi istnieje muzułmański świat
są to wielkiego znaczenia mogiły 
pamiętajmy o nich i dbajmy 
aby przekazywać je następnym pokoleniom
To nasza niezapomniana historia
która w sercach naszych jest 
i zawsze będzie trwać
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imigrantów ani wśród polaków–katoli-
ków. z jednej strony uważani są za od-
stępców, heretyków, a nawet zdrajców, 
z drugiej utożsamia się ich, niestety, 
z wojującym islamem, terroryzmem, 
zamachami samobójczymi. za każdym 
razem muszą się tłumaczyć ze swojego 
pochodzenia i odcinać od medialnego 
obrazu muzułmańskiego zagrożenia, 
niemniej nie zawsze bariera nieufności 
zostaje przełamana. Rzutuje to również 
na codzienną kondycję wśród sąsiadów, 
znajomych, w pracy. 

Pokutuje, niestety, coraz bardziej wy-
kreowany medialnie stereotyp mu-

zułmanina terrorysty, „islamisty”, a nie 
„polskiego Tatara, patrioty i obywatela”, 
jaki miał miejsce jeszcze stosunkowo 
niedawno, bo w latach osiemdziesią-
tych dwudziestego wieku, zwłaszcza zaś 
w czasach przedwojennych. pogłębiająca 
się zapaść edukacyjna w polsce i kultu-
ra masowa coraz bardziej utrwalają ten 
pierwszy, nieprzyjazny stereotyp. Cóż 
więc zostaje polskim muzułmanom, jak 
mogą budować swoją tożsamość? od-
rzuceni z jednej strony, nie do końca 
akceptowani z drugiej, muszą wybierać, 
ponieważ współczesny świat nie dopusz-
cza innego wyjścia. Nie można już zaszyć 
się w zaścianku, z dala od zgiełku świata. 
Trzeba się opowiedzieć. za europą lub 
przeciw. jaką jednakże europą ? laicką 
czy chrześcijańską? I czy w takiej sytu-
acji można jeszcze zachować reliktową 
świadomość obywateli Rzeczypospolitej, 
Tatarów i polaków, muzułmanów i euro-

pejczyków jednocześnie, gdy konieczny 
jest zdecydowany wybór? 

Polscy muzułmanie stoją przed ko-
niecznością ponownego określenia 

swojej tożsamości. I to nie tylko mu-
zułmanie Tatarzy, autochtoni po tylu 
wiekach zamieszkiwania w polsce, ale 
również imigranci. alternatywą dla ro-
snących wpływów wahhabizmu wśród 
europejskich muzułmanów, w tym imi-
grantów w polsce, wydaje się być su-
fizm, nurt w islamie dopuszczający in-
dywidualizm i empatię w stosunku do 
otoczenia. Tym bardziej, że pewne tra-
dycje sufizmu były obecne wśród mu-
zułmanów polskich i litewskich w wie-
ku XVI i XVII. 

kolejną możliwością wyboru dla pol-
skich muzułmanów Tatarów jest cał-

kowita asymilacja. ma ona dwa oblicza: 
religijne i etniczne. pewna część byłych 
muzułmanów tatarskich wybrała obie 
opcje. przeszła na katolicyzm, zapomi-
nając jednocześnie o swoim pochodze-
niu. Część kultywuje historyczną pamięć 
przodków wybierając opcję asymilacji 
religijnej, czyli przejście z islamu na ka-
tolicyzm. powołany w 1992 roku zwią-
zek Tatarów Rzeczypospolitej polskiej 
skupia często właśnie ludzi z tatarskim 
pochodzeniem, katolików, pragnących 
kontynuować etniczną tradycję. mu-
zułmański związek Religijny gromadzi 
tych Tatarów, którzy pozostali muzuł-
manami. po II wojnie światowej, zwłasz-
cza od lat osiemdziesiątych XX wieku, 
wzrasta systematycznie ilość małżeństw 
mieszanych zarówno u muzułmanów 
Tatarów, jak i muzułmanów imigran-
tów, którzy przeważnie są w związ-
kach mieszanych. prowadzi to również 

do asymilacji. Dzieci z tych małżeństw 
są w większości katolickie lub też are-
ligijne. W efekcie narasta wiele drama-
tów osobistych i rodzinnych o podłożu 
kulturowym, konfliktów, niesnasek. 
konwertyci z kolei, odrzucani przez 
muzułmańsko-tatarską społeczność, nie 
do końca zrozumiani przez imigrantów, 
arabów, ostatnio również Turków i Bo-
śniaków lub Czeczenów, tworzą wła-
sną, zamkniętą społeczność, z własnymi 
problemami, hierarchiami, decyzjami. 
Niektórzy jawnie, wręcz ostentacyjnie 
podkreślają swoją konwersję poprzez 
ubiór, wybór nowego imienia, drastycz-
ną zmianę stylu bycia, inni odwrotnie, 
próbują ukryć zmianę wyznania przed 
otoczeniem, zwłaszcza najbliższym, 
przed rodzicami, krewnym, znajomymi 
w pracy. Czasami tego typu zachowania 
zdarzają się wśród muzułmanów z uro-
dzenia, którzy swoją konwersję na kato-
licyzm starają się zataić przed dotych-
czasowym środowiskiem. 

Należy przy okazji stwierdzić, że 
współczesne zagrożenie europy 

przez cywilizację islamu należy włożyć 
między mity polityczne. przewaga cy-
wilizacyjna europejczyków jest na tyle 
duża, dystans zbyt olbrzymi, by można 
mówić o jakimkolwiek rzeczywistym za-
grożeniu. polsce zaś na pewno nie gro-
zi inwazja imigrantów muzułmańskich 
z Bliskiego Wschodu, natomiast toleran-
cja, akceptacja i empatia zmniejszają się 
zastraszająco w miarę postępu popkultu-
ry i dyktatury mediów, których mechani-
zmu działania na ogół muzułmanie nie 
rozumieją i które ich również wcale nie 
starają się zrozumieć.

 Selim Chazbijewicz

Elżbieta  
Ajsza Shah

*
 

kobiety są takie bezbronne, 
zasłonięte tajemnicą. 
zaciekawione oczy błyszczą 
pragnieniem Wielkiego świata. 
Wielki świat jest ciekaw 
- Co jest pod zasłoną? 
Czy mogę wam powiedzieć 
co tam jest? 
– za zasłoną 
jest szczęście Wielkiego świata. 
- za zasłoną 
są Najdroższe skarby i klejnoty, 
których nikt nie może zobaczyć.
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Agnieszka Witkowska

POSTAwIŁAM BARdZO SILNE fUNdAMENTY
13.07.2007

Żaden człowiek nie jest w stanie po-
móc drugiej osobie, aż ta osoba sama 

nie zrozumie w czym tkwi problem.
Byłam osobą zagubioną.
Całe moje życie trwało poszukiwanie sie-
bie.
I w końcu osiągnęłam moment, w którym 
zrozumiałam swój stan.
postaram się moją opowieść o drodze, 
którą przejdę w celu ułożenia rozsypanej 
i odzyskanej po wielu latach osobowości, 
opisać tak, żeby ktoś, mam nadzieję, mógł 
ciut łatwiej dotrzeć do własnego ja.
jestem w tym momencie na samiutkim 
dole i trzymam linę w obu rękach.
jest to mój ogromny sukces. Wiem, że już 
tej liny nie puszczę.
Że wkroczyłam na nowy etap życia. już 
wiem, że nie patrzę na świat z daleka.
Do tej pory czułam się więźniem we wła-
snym ciele.
Byłam. patrzyłam na świat, na własne 
doznania, na życie z samego dna mojej 
duszy, o której istnieniu nie wiedziałam. 
Nie czułam jej.
Teraz widzę świat zupełnie inaczej. 
Wiem, że ciało i dusza tworzą jedność.
Tak naprawdę nie umiem określić, kiedy 
nastąpiło przebudzenie… I umacniam 
się w przekonaniu, że miałam przebłyski 
świadomości, jednak były one skrzętnie 
maskowane i szybko o nich zapomina-
łam.
od chwili, w której wygrałam pierwszą 
bitwę o swoje ja, wiem, że już pokieruję 
swoim życiem.
postawiłam bardzo silne fundamenty. 
Teraz powoli muszę budować resztę. 
I wiem, że na pewno jestem w stanie do-
prowadzić tę budowę do końca.

05.06.2009

Pojechaliśmy ekipą, rodziną, grupą. 
moje dzieci, Beata z sandrą i asia, 

i Gosia.
zero stresu, zero zmieszania, tylko spo-
kój i pewność, że jak nie dzisiaj, bo me-
czet zamknięty, to innym razem. Bo to 
już tylko formalność. W sercu i tak jestem 
muzułmanką.
Weszłam do meczetu. miałam jeszcze 
gołą głowę, bo jakoś tak wyszło. pojawił 
się imam, mówię do niego, że przyjecha-
łam, żeby przejść na islam. on na to, że 
nie mówi po polsku i spytał, czy mówię 
po arabsku albo angielsku. a ja, że nie, 
ale damy radę.
Imam przemiły i uśmiechnięty mówi: ok, 
chodź. ja odpowiadam, że pójdę po ro-
dzinę.

pozakładałyśmy chustki na głowy i we-
szłyśmy do pokoju, w którym był imam. 
a tam pięciu chłopa, maszallah. każdy 
inny.
Nie dość, że różnych kolorów, to i w róż-
nym wieku. 
od pierwszego kroku czułam się tam jak 
w domu.
panowie, alhamdulillah, mówili po pol-
sku. Był sudańczyk, dwóch egipcjan, je-
den polski Tatar i nie wiem skąd jeszcze 
ostatni brat był.
Byłam wyluzowana i spokojna. o nic nie 
pytali, nie maglowali z wiedzy o islamie, 
nie chcieli kasy za nic, nie wygonili, choć 
szykowali się już do domu (ale o tym 
dowiedzieliśmy się przy pożegnaniu). 
sudańczyk zapytał Beatkę, czy wie dla-
czego założyła chustkę. ona pięknie mu 
odpowiedziała. alhamdulillah.
opowiadali o islamie. Że jest kontynu-
acją wcześniejszych religii, a chrześcijań-
stwo i judaizm to prawdziwe religie. Że 
szanujemy i kochamy wszystkich proro-
ków. Że każdy z nich jest ważny. Że Bóg 
jest jeden, że anglicy nazywają Go God, 
polacy Bóg, a my allah.
opowiadali o tym, że islam jest religią 
pokoju. Że każdy człowiek jest ważny 
i że każdy jest jednostką odpowiadającą 
za swoje czyny przed allahem, który wie 
wszystko co jawne i skryte.
Czułam się wspaniale. Na swoim miej-
scu. W domu.
Dużo ciekawych rzeczy opowiadali, Go-
sia zadawała pytania. poczęstowali nas 
piciem. Dostałam książeczki uczące mo-
dlitwy i różnych innych ciekawostek po-
trzebnych mi do życia.
Wszyscy byliśmy pod wrażeniem miłego 
przyjęcia. zapraszali nas na spotkania. 
każdy może wejść do meczetu. uczyć się 
arabskiego, uczestniczyć w szkoleniach, 
w dyskusjach. 
W końcu nadszedł moment wyznania 
wiary. pomyliłam się dwa razy, maszal-
lah, ale poszło dalej fajowo.
Nie było dzisiaj osoby, która mogła mi 
wystawić dokumenty, ale wzięli moje 
dane. Będziemy w kontakcie. oprowa-
dzili nas po meczecie, tłumaczyli różne 
sprawy, opowiadali o pielgrzymce do 
mekki. 
Weszliśmy do sali modlitw mężczyzn. 
Tam byliśmy najdłużej, bo tam najład-
niej.
Robili nam zdjęcia i Beatka mi robiła 
zdjęcia. sudańczyk przyśle mi je na ma-
ila, inszallah.
Czułam się jak u siebie, niczym mała, roz-
kapryszona podskakująca dziewczynka.
kiedy się dowiedzieli, że dla Boga wiarę 
zmieniłam i nie stoi za tym żaden męż-
czyzna, powiedzieli, że jestem wybra-

na i wyjątkowa. a ja na to, że czuję się 
jak królowa świata. Dużo było śmiechu 
i wrzawy. 
kiedy wszyscy byliśmy w sali modlitw 
mężczyzn, to powiedziałam: Wy sobie 
tu zostańcie, a ja idę na górę. I poszłam 
sobie sama, i sobie z allahem porozma-
wiałam na wesoło z tego szczególnego 
miejsca. Nie bardzo mogłam się skupić, 
bo hałasowali na dole. maszallah.
Byliśmy tam prawie dwie godziny. potem 
razem jechaliśmy autobusem.
jestem już muzułmanką, alhamdulillah. 
jestem polką, Warszawianką, prażanką, 
kobietą, matką, muzułmanką. jechałam 
w chustce do domu. zsuwała mi się i opa-
dała, bo to jakaś śliska chustka… Chłopak 
w autobusie kiwnął mi: salam, a ja mu tak 
dumnie lekko odkiwałam, maszallah.
Imam mówił rzeczy, które ja ciągle mó-
wię moim dzieciom, koleżankom. Bóg 
jest z nami. W nas. Czujemy Go i z Nim 
rozmawiamy. a ja to siedziałam i słucha-
łam swoje własne słowa z ust tego miłego 
człowieka.
jestem szczęśliwa. I bez grzechów, i z czy-
stą kartą. Nowe życie… Inszallah.

Jestem taka wyciszona, że mimo życia 
wokół czuję w sobie spokój przypomi-

nający uśpione jezioro w nocy. W środku 
jakby wszystko weszło na swoje miejsce. 
Nic nie drga nerwowo, serce bije miaro-
wo i wręcz niewyczuwalnie. Jestem taka 
spokojna...

Agnieszka Witkowska



Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej  ●  Nr 2(6) Rok 1431/2010 (II) czerwiec 201010

Magdalena Lewicka

kOBIETA w ISLAMIE

mimo coraz szerszego dostępu do wie-
dzy na temat świata arabsko-muzuł-

mańskiego i islamu, licznych publikacji, 
w coraz większym stopniu rzetelnych 
i opartych na wiarygodnych źródłach, 
których zamierzeniem jest nie pogoń 
za sensacją i powielanie utartych od lat, 
a nawet wieków stereotypów, lecz próba 
przybliżenia i zrozumienia rządzących 
nim relacji, trudnych do ogarnięcia z per-
spektywy zachodniej cywilizacji, pozycja 
społeczna kobiety w tymże świecie nadal 
wzbudza ogromne kontrowersje. 

Centralnym punktem dyskursu jest 
status kobiety w islamie, a główne 

argumenty oscylują wokół nakazu za-
słaniania twarzy, dopuszczania poliga-
mii i stosowania kar fizycznych wobec 
żony, wreszcie – przepisów prawnych, 
jak choćby zasady dziedziczenia i składa-
nia zeznań w sprawach sądowych, które 
podnoszone są jako dowód nadania męż-
czyźnie uprzywilejowanej pozycji i dys-
kryminacji kobiet. z punktu widzenia 
cywilizacji zachodu, u której podstaw le-
gło równouprawnienie obu płci i emancy-
pacja kobiet, taka sytuacja jest wyrazem 
zacofania społecznego i kulturowego, zaś 
restrykcje wobec nich, zwłaszcza w świe-
tle przeciwstawiania przez muzułmanów 
szlachetnej kobiety islamu jej zachodniej 
bądź zwesternizowanej odpowiedniczce, 
są niemożliwe do zaakceptowania. Nie 
zważając na konieczność uwzględnienia 
wzajemnego oddziaływania na siebie 
w tej kwestii czynników historycznych, 
religijnych, kulturowych i politycznych, 
a także na fakt, iż religia nie zawsze jest 
wyznacznikiem praktyki społecznej, is-
lam oskarżany jest o szykanowanie i prze-
śladowanie kobiet. 

Tymczasem analiza zwyczajów i tra-
dycji przedmuzułmańskich, a następ-

nie zestawienie ich z nakazami koranu 
wyraźnie wskazuje, iż islam zrewolu-
cjonizował ówczesny świat i uruchomił 
proces, którego celem było wyjście od 
uprzedmiotowienia kobiety w kierunku 
upodmiotowienia, poprzez zrównanie jej 
z mężczyzną i nadanie praw, których nie 
posiadała w okresie dżahiliji. począwszy 
od podkreślenia równości kobiety i męż-
czyzny w sensie duchowym:

 Ktokolwiek pełni dobre dzieła - mężczyzna 
czy kobieta – i jest wierzącym - tacy wejdą do 
Ogrodu i nie doznają niesprawiedliwości na-
wet na łupinkę daktyla.  (Koran 4:124)

 Zaprawdę – muzułmanie i muzułmanki, wie-
rzący i wierzące, prawdomówni i prawdomów-
ne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, 
dający jałmużnę i dające jałmużnę, poszczący 

i poszczące, zachowujący czystość i zachowu-
jące, wspominający Boga często i wspomina-
jące - przygotował dla was Bóg przebaczenie 
i nagrodę ogromną.  (Koran 33:35)

 Tego, kto spełni dobre dzieło – czy to męż-
czyzna czy kobieta – i jest wierzącym, My 
ożywiamy życiem wspaniałym, i takim wypła-
cimy ich wynagrodzenie czymś piękniejszym 
niż to, co czynili  (Koran 16:97)

Poprzez zakazanie praktyk zakopy-
wania żywcem nowo narodzonych 

dziewczynek:

 I nie zabijajcie waszych dzieci z obawy przed 
niedostatkiem. My im damy zaopatrzenie, po-
dobnie jak wam. Zaiste, zabijanie ich jest wiel-
kim grzechem!  (Koran 17:31)

 (...) Kiedy żywcem pogrzebana będzie zapyta-
na za jaki grzech została zamordowana;  (Ko-
ran 81:8-9) 

i nakaz traktowania ich na równi z potom-
kami płci męskiej:

 A kiedy zwiastują któremuś z nich córkę, to 
jego oblicze się zasępia i jest udręczony. On 
ukrywa się przed ludźmi z powodu tego nie-
szczęścia, które mu obwieszczono: czy on ma 
je zachować, mimo poniżenia, czy też pogrze-
bać je w prochu. Jakże źle oni rozumują!  (Ko-
ran 16:58-59)

Po przyznanie im prawa dziedziczenia, 
zapewnienia ochrony ze strony rodzi-

ny, konieczności wyrażenia zgody na za-
warcie małżeństwa. przywoływany często 
na potwierdzenie zezwolenia na stosowa-
nie przemocy wobec kobiet werset: 

 I napominajcie te, których nieposłuszeństwa 
się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je  

zakończony jest słowami: 

 starajcie się nie stosować do nich przymusu  
(Koran 4:34), 

a inne fragmenty wyraźnie wskazują na 
nakaz otaczania kobiety szacunkiem i mi-
łością:

 I z jego znaków jest to, iż On stworzył dla was 
żony z was samych, abyście mogli odpocząć 
przy nich; i ustanowił miedzy wami miłość 
i miłosierdzie.  (Koran 30:21)

One są ubiorem dla was, a wy jesteście ubio-
rem dla nich  (Koran 2:187)

Szczególne znaczenie zyskała kobieta 
jako matka, której zgodnie z wersetami 

koranu należny jest szacunek, wdzięcz-
ność i opieka:

 I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodzi-
ców: - matka nosiła go pośród wielu trudów, 
a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach 

- Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom!   
(Koran 31:14)

 I poleciliśmy człowiekowi dobroć względem 
jego rodziców. Matka nosiła go w trudzie 
i urodziła go w trudzie.  (Koran 46:15)

Islam wzniósł także nowe regula-
cje w kwestię małżeństwa, któremu 

przypisuje się szczególną rolę, sta-
nowi bowiem podstawę rodziny, ta 
zaś podstawę społeczeństwa i jedną  
z jego najtrwalszych struktur. uznając 
małżeństwo za obowiązek muzułmanina, 
ściśle określił wszystkie jego aspekty, za-
sady zawierania związków małżeńskich, 
obowiązki i prawa małżonków, przewod-
nictwo i podział ról w rodzinie. odniósł 
się do zagadnienia poligamii, podnoszonej 
szczególnie często jako argument na rzecz 
dyskryminacji kobiet i zacofania społecz-
no-kulturowego świata islamu. zwyczaj 
wielożeństwa był szeroko praktykowany 
w okresie przedmuzułmańskim, islam zaś 
uwarunkował je ograniczając ilość żon do 
czterech z jednej strony, zaś z drugiej na-
kazując sprawiedliwość wobec nich:

 Żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was 
przyjemne - z dwoma, trzema lub czterema. 
Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie spra-
wiedliwi to żeńcie się tylko z jedną albo z tymi, 
którymi zawładnęły wasze prawice. To jest dla 
was odpowiedniejsze, abyście nie postępowali 
niesprawiedliwie . (Koran 4:3)

mimo przyznania wyższości męż-
czyzn nad kobietami w pewnych 

sferach życia:

 (...) Synowi przypada udział podobny do 
udziału dwóch córek  (Koran 4:11)

 Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na 
to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, 
i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego 
majątku. (Koran 4:34)

 One mają prawa równe swoim obowiązkom, 
zgodnie z uznanym zwyczajem. Mężczyźni 
mają nad nimi wyższość.  (Koran 2:228) 

islam był niewątpliwie źródłem eman-
cypacji kobiet w czasach proroka, 
zapewnił większe bezpieczeństwo 
w małżeństwie i sprawach majątko-
wych, przyznał należną im pozycję  
w społeczeństwie. Na uwagę zasługu-
je fakt, iż koran jest jedyną spośród 
świętych ksiąg trzech wielkich religii 
monoteistycznych, która zrównywa-
ła w prawach mężczyznę i kobietę oraz 
nadawała jej konkretne prawa, dostrzega-
jąc w niej człowieka równego mężczyźnie  
i istotny filar społeczeństwa.

Magdalena Lewicka



Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej  ●  Nr 2(6) Rok 1431/2010 (II) czerwiec 2010 11

Konrad Zawodziński

MUZUŁMAńSkIE kONwERSJE w STANIE ChIAPAS 

Ameryka łacińska nie kojarzy się 
raczej z wyznawcami islamu. po-

dobnie rzecz się ma z meksykiem i sta-
nem Chiapas, bo o ile ten ostatni budzi 
w ogóle jakiekolwiek skojarzenia, to 
raczej tylko związane z ruchem zapaty-
stowskim1. pozostawiając na marginesie 
świadomość samych meksykanów od-
nośnie występowania mniejszości mu-
zułmańskiej w tym regionie2, autor sta-
wia sobie za cel krótkie przedstawienie 
zjawiska konwersji ludności tubylczej 
na islam oraz podjęcie próby odpowie-
dzi na pytanie o przyczyny zmiany reli-
gii, także w perspektywie socjologiczno-
antropologicznej.

Zmiana wyznania to w życiu religij-
nym jednostki wydarzenie zupełnie 

rzadkie, którego skutki dotyczą nie tyl-
ko duchowości jednostki (jej postawy 
religijnej), lecz także determinują jej ze-
wnętrzne przejawy (behawioralne oraz 
poprzez artefakty). mogą nadto określać 
pozycję w strukturze społecznej lub mo-
dyfikować rolę społeczną, przynajmniej 
w zakresie oczekiwań dotyczących ob-
rządku. łatwo sobie wyobrazić, zwłasz-
cza w społecznościach spoistych, któ-
rych czynnikiem integracji jest religia, 
potencjalne reperkusje dla konwertyty 
(ryzyko ostracyzmu wobec wystąpie-
nia antagonizującego rozdźwięku „my” 
versus „oni”). osoba zmieniająca religię 
jawi się więc jako tzw. persona liminal-
na, osoba przechodząca rite de passage, 
rytuał przejścia. zatem wyłącza się z do-
tychczasowej struktury i pozbawiona 
znamion przynależności do niej, pozo-
staje w stanie zawieszenia, a następnie 
włącza się stopniowo do nowej. Te trzy 
stadia nazywa W. Burszta za e. van Gen-
nepem odpowiednio separacją, margi-
nalizacją i agregacją3. przejście z jednej 
grupy wyznaniowej do innej wydaje się 
przy tym rytuałem niesłychanie złożo-
nym, stanowczo wykraczającym poza 
najpowszechniejsze obrzędy inicjacyjne 
zebrane przez m. eliadę (m.in. inicja-

1 zapatystów w stanie Chiapas niekiedy traktuje się 
w polskim piśmiennictwie jako jedną ze współcze-
snych osobliwości meksykańskich, częstokroć uka-
zując ten ruch jako egzotyczny głos oporu. W od-
miennym tonie zwięzły tekst, prezentujący ten ruch 
na tle innych ruchów społecznych, napisała u. łu-
gowska – tejże, „Ruchy społeczne we współczesnej 
ameryce łacińskiej”, w: „ameryka łacińska wobec 
wyzwań globalizacji”, red. m. F. Gawrycki, Toruń 
2006. 

2 kontakt autora z kilkunastoma młodymi meksyka-
nami z wykształceniem wyższym humanistycznym/ 
społecznym, mieszkającymi poza stanem Chiapas, 
obnażył brak świadomości tego procesu, co w isto-
cie chyba nie powinno dziwić. Nie jest to wszakże 
zjawisko masowe. mimo to były meksykański pre-
zydent, Vincente Fox (kadencja 2000-2006), miał we-
dług „Der spiegel” wyrazić związane z konwersją 
obawy o aktywność terrorystów z al-kaidy.

3 W. Burszta, „antropologia kultury”, poznań 1998. 
Także: a. Gennep, „obrzędy przejścia”, Warszawa 
2006.

cja szamańska, wprowadzenie do sfery 
świętości z profanum). 

Na islam w meksyku przechodzić 
mieli głównie członkowie wspól-

noty Tzotzil, plemienia majowskiego, 
liczącego według rządowych statystyk 
ok. 356 tys. członków4. zamieszkuje ono 
górzyste tereny stanu Chiapas (los al-
tos de Chiapas). stan ten należy do naj-
gorzej rozwiniętych regionów meksyku, 
przy czym jego wskaźnik HDI nie spada 
poniżej poziomu 0,7, co i tak wskazuje 
na średni rozwój5. W Chiapas dominuje 
osadnictwo wiejskie. mimo dość silnych 
wspólnot autochtonicznych, stan zajmu-
je piąte miejsce pod względem liczby 
okręgów, w których większość miesz-
kańców posługuje się językiem rdzen-
nym jako pierwszym (sąsiednia oaxaca 
odnotowuje najwyższy odsetek)6. po-
czątki wspomnianego przechodzenia na 
islam wiążą się z przybyciem do mek-
syku grupy muzułmanów z Hiszpanii, 
którzy mieli nawracać meksykanów. 
Reprezentują oni Movimiento Mundial 
Murabitun (mmm) – światowy Ruch al-
morawidów. G. morquecho7 przytacza 
wypowiedź przybyłych muzułmanów: 
„przywiedliśmy walkę islamu do serca 
tej ziemi upadłej i katolickiej i jesteśmy 
pewni, że meksykanie uznają islam za 
nowe zasady po 400 latach tyranii i cie-
miężenia”8. słowa te miały paść w mexi-
co City w 1991 r. Do Chiapas ruch dotarł 
w 1995 r. jego przywódcą jest aureliano 
perez, we wspólnocie wyznaniowej zna-
ny jako emir Nafia.

Nie można nie odnieść całego zjawi-
ska do specyfiki religijności meksy-

kanów czy kwestii religii w tym regionie 
meksyku. podstawową cechą tutaj jest 
synkretyzm religijnym9. łączenie chrze-
ścijaństwa z elementami prekolumbijski-
mi przejawia się z różnym nasileniem, 
chociażby poprzez odbywanie wiosen-
nych azteckich rytuałów poświęconych 
bogini kwiatów Xochimilli (w ogrodach 

4 http://sic.gob.mx/ficha.php?table=grupo_etnico&ta-
ble_id=5 (pobrano: 21.03.2010).

5 http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/com-
petividad/images/IDH%20municipal%20en%20me-
xico%202000-2005.pdf

6 opis tego miernika wydaje się dość zawiły; jest to 
jednak wskaźnik wykorzystywany w oficjalnych 
źródłach meksykańskich.

7 G. morqecho związany jest z ośrodkiem w san Cri-
stóbal de las Casas uniwersytetu stanowego univer-
sidad  autónoma de Chiapas. zajmował się m.in. 
badaniem los altos de Chipas, zamieszkiwanych 
m.in. przez Tzotzil, szczególnie w kontekście wypę-
dzeń protestantów. 

8 http://ciempre.com/bin/content.cgi?article=434 
9 W skali ameryki łacińskiej zagadnienia omawia p. 

sokołowski. por. tegoż, „Teologia w ameryce łaciń-
skiej. próba syntetycznego opisu, ze szczególnym 
uwzględnieniem teologii wyzwolenia”, w: „amery-
ka łacińska wobec wyzwań globalizacji”,  red. m. F. 
Gawrycki, Toruń 2006. 

Xochimilco w okolicy mexico City) przy 
okazji obchodów Wielkiejnocy, margi-
nalizujące paschę w jej chrześcijańskim 
wymiarze obyczaje ludu Rarámuri (stan 
Chihuahua) czy zauważalne związki 
Bożego Narodzenia z bardzo ważnym 
azteckim świętem panquetzalitzli ku 
czci Huitzilopochtli, centralnego boga 
azteków. Istotną rolę odrywa także lu-
dowe chrześcijaństwo, którego charak-
terystycznym przejawem są m.in. dość 
szokujące dla europejczyków kapliczki, 
do których przynosi się różne używki10. 
Wiele katolickich uroczystości odzna-
cza się teatralizacją i ujmującą powierz-
chownością (naturalistyczna insceni-
zacja Drogi krzyżowej w Iztapalapie, 
jednej z delegaciones (dzielnic) mexico 
City, połączona z krzyżowaniem „chęt-
nych”)11. obecna jest ona także w życiu 
codziennym. Niekoniecznie towarzyszy 
mu – przeczące stereotypowi katolickie-
go kraju – poszanowanie wartości za-
czerpniętych z Dekalogu, tudzież głębia 
przeżyć religijnych (Wielkanoc to bar-
dzo popularny czas wyjazdów wczaso-
wych). 

Na przestrzeni około 500 lat obec-
ności europejczyków w meksyku 

zaobserwować można religijną „burzli-
wość” meksykanów. Chodzi tu właśnie 
o podatność na wpływy misjonarskie, 
niekoniecznie katolickie czy chrześci-
jańskie w ogóle. W Chiapas turbulentna 
religijność skupia się jak w soczewce. 
Wraz z konkwistadorami przybyli tam 
dominikanie. mnisi, rzecz jasna, nawra-
cali podbitych Indian na chrześcijań-
stwo. później pojawili się przedstawi-
ciele różnych odłamów protestanckich 
oraz pokrewnych ruchów religijnych 
i związków wyznaniowych, m.in. pre-
zbiterianie, zielonoświątkowcy, bapty-
ści, ewangelicy oraz mormoni. obecni 
byli także duchowni związani z teologią 
wyzwolenia, w ekonomii (zwłaszcza 
ekonomii rozwoju) kojarzoną ze szkołą 
kapitalizmu zależnego (dependenty-
stów). W połowie lat 90. XX wieku zja-
wili się natomiast członkowie ruchu al-
morawidów. 

W kontekście „rytuału przejścia” war-
to zacytować pogląd wspomniane-

go antropologa, G. morquecho. kreśli on 
następujące paralele między dotychcza-

10 http://www.tierralatina.pl/2010/01/swiety-pali-skre-
ty/ (pobrano: 19.04.2010).

11 antropolog a. Fabregas, badacz Chiapas, pracownik 
tamtejszego uniwersytetu, w rozmowie z a. Bonne-
rem mówi po prostu o istnieniu różnych katolików 
(„charyzmatyczni (…), tradycyjni (...), [ci,] którzy 
wierzą w autonomiczny kościół, odzwierciedlający 
zarówno kultury indiańskie, jak i apostolski ko-
ściół rzymskokatolicki” - a. Bonner, „We will not be 
stopped: evangelical persecution, Catholicism and 
zapatistas in Chiapas, mexico”, universal publi-
shers (dostęp bezpłatny do części książki – pobrano: 
16.04.2010).



sową a nową religią konwertytów: „mo-
dlitwa na klęczkach, rozdzielenie kobiet 
i mężczyzn podczas uroczystości religij-
nych, zbiorowe rozdawanie produktów 
spożywczych oraz możliwość poślubie-
nia wielu kobiet”12. W podobnym tonie 
wypowiada się j. Cancheló, który wska-
zuje na „pewne podobieństwo zwycza-
jów, które sprawia, że szok kulturowy 
nie jest tak silny”13.

Czy więc meksykanie okazują się 
zwyczajnie skrajnie zewnątrz ste-

rowni w kwestiach religijnych i łatwo 
ulegają wpływom, wiele – z racji braku 
zasadniczych odmienności – tu nie ryzy-
kując? Wydaje się, że odpowiedź twier-
dząca będzie krzywdząca, mimo pewne-
go kategorycznego porównania łatwo-
ści zmiany religii przez mieszkańców 
Chiapas do zmiany skarpetek14. zważyć 
należy bowiem kontekst społeczno-eko-
nomiczny, uwarunkowania instytucjo-
nalne i prawne oraz specyficzny splot 
wydarzeń politycznych.

jak już wspomniano, stan Chiapas na-
leży do najuboższych regionów mek-

syku. jest on jednocześnie dość istotnym 
skupiskiem ludności rdzennej. status 
Indian i ich pozycja społeczna w rzeczy-
wistości wydają się znacznie odbiegać 
od sytuacji w świetle uregulowań praw-
nych. Teoretycznie rdzennym mieszkań-
com gwarantuje się pewne szczególne 
prawa, mające na celu zachowanie toż-
samości. Dobrym przykładem tego jest 
kwestia „języków narodowych”. meksy-
kańska konstytucja nie ustanawia żad-
nego języka urzędowego. Wobec dużej 
różnorodności kulturowej ludności tu-
bylczej usankcjonowano posługiwanie 
się ich językami ojczystymi (ustawa 
o prawach językowych ludów tubyl-
czych z 2003 r.). oznacza to, że poza 
hiszpańskim, którym posługuje się ok. 
97% meksykanów, w równoprawnym 
użyciu są 62 inne języki. Najliczniej-
sze grono użytkowników (ok. 1,5 mln) 
przypisać można językowi nahuatl, któ-
rego klasyczna odmiana zwana bywa 
językiem azteckim. poza tym warto wy-
mienić jeszcze język maya (ok. 0,8 mln 

12 za: F. martín pérez, „el Islam en Chiapas”, w: „el 
universal” z 10.03.2002, http://www2.eluniversal.
com.mx/ .

13 j. Cancheló, „Y si no hubiera sido el Islam?”, w: „Iti-
nerantes” nr 14, czerwiec 2008. 

14 porównanie to przypisuje się a. Tovilli jaime, kie-
rującemu CeDeCh (Committee of Evangelic Defense in 
Chiapas). przytacza je wiele źródeł, zaznaczając nie-
autochtoniczne pochodzenie autora tych słów. 

użytkowników). język tzotzil znajduje 
się w pierwszej dziesiątce najpopular-
niejszych języków autochtonicznych. 
W praktyce położenie społeczne Indian 
wydaje się znacznie mniej uprzywile-
jowane. Generalnie ich sytuacja ekono-
miczna jest gorsza od reszty społeczeń-
stwa, a wiele osób wyrzeka się swoich 
korzeni i nie chce kultywować tradycji 
przodków15.

A . Bonner w swojej książce16 skupia 
się na wygnaniach ewangelików 

w stanie Chiapas, co zasadniczo pozo-
staje poza zakresem niniejszej pracy17. 
ekonomiczna marginalizacja i zmusze-
nie do zmiany miejsca zamieszkania 
przez ok. 15 tys. członków wspólnoty 
ewangelickiej (wygnania, głównie z oko-
lic san juan Chamula) stanowią jednak 
co najmniej istotną poszlakę. Nasuwa 
się hipoteza, jakoby o przejściu na is-
lam mogły zadecydować w jakiś sposób 
przesłanki ekonomiczne, prześladowa-
nia, dyskryminacja, poczucie braku lub 
jedynie niedostatecznego empowermen-
tu rdzennych mieszkańców. Wśród cyto-
wanych w mediach konwertytów, istot-
nie pojawiają się głosy, iż we wspólnocie 
muzułmańskiej czują się równi, postrze-
gani jako pełnoprawni członkowie, a nie 
obywatele drugiej kategorii.

Publikacja Bonnera naświetla także, 
podnoszony również w innych pu-

blikacjach, wątek zapatystowski. ar-
tykuły prasowe wskazuje na wyraźny 
związek między aktywnością ezlN 
(Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
– zapatystowska armia Wyzwolenia 
Narodowego) w Chiapas, a pojawieniem 
się przedstawicieli almorawidów. ezlN 
uaktywniła się na samym początku 1994 
r.18, zaraz po wejściu w życie traktatu 

15 Do negatywnych konsekwencji akulturacji (jedno-
stronnej, polegającej na przyjęciu wzorców kultu-
ry obcej) odwołuje się postać malinche – archetyp 
tragicznej meksykanki, która, będąc córką władcy 
azteckiego, została kochanką H. Cortesa, konkwi-
stadora dokonującego podboju jej ojczyzny. Do tej 
pory motyw „przekleństwa (klątwy) malinche” (la 
maldición de Malinche) jest żywy w sztuce (chociażby 
we współczesnej muzyce meksykańskiej, np. w pio-
sence zmarłej w 1994 r. m. amparo ochoa). Inna tra-
giczna figura kobieca w kulturze meksykańskiej to 
płaczka (la Llorona). 

16 por. przyp. 12. 
17	 Książka jest dla autora pracy także potwierdzeniem 

wiarygodności przywoływanych osób – G. Morquecho 	
i A. Tovilli Jaime.  

18 Rok 1994 obfituje w niecodzienne wydarzenia. od-
były się wtedy wybory prezydenckie, poprzedzone 
udanym zamachem na kandydata pRI (Partido Re-
volucionario Institucional), l. Colosio. stan Chiapas 

ustanawiającego NaFTa (1.01.1994). 
przywódca zapatystów, Subcomandan-
te marcos, miał według prasy znać się 
lub przynajmniej spotykać się z emirem 
Nafią. oba ruchy miały stanowić dla 
siebie wsparcie na wzór rzekomego po-
parcia almorawidów dla czeczeńskich 
terrorystów. konwertytom oferowano 
ponoć wymierne korzyści – wsparcie 
materialne czy pomoc, np. w budowie 
domów. ewentualne związki pomiędzy 
zapatystami a islamskimi misjonarzami 
mogłyby skłaniać ku hipotezie, że reli-
gia staje się jedynie środkiem, natomiast 
konwertyci traktowani są (albo będą) 
instrumentalnie, uprzednio zachęceni 
poprzez wyrachowane zaspokojenie ich 
fundamentalnych potrzeb. można kwe-
stię ująć jeszcze inaczej – religia i ide-
ologia idą w parze, stanowiąc wreszcie 
nieobecny dotychczas wyraz aspiracji, 
dążności, a także obaw i frustracji lud-
ności autochtonicznej. 

Określenie przyczyn zmiany religii 
przez członków wspólnot autochto-

nicznych w stanie Chiapas wydaje się 
bardzo trudne. zjawisko jest bardzo zło-
żone i nakłada się na nie splot szczegól-
nych uwarunkowań zarówno społeczno-
kulturowych, jak i ekonomicznych oraz 
politycznych. Nowa religia trafiła jednak 
z pewnością na dość podatny grunt. Hi-
storia regionu nie uprawnia wprawdzie 
do sfalsyfikowania hipotezy o szcze-
gólnej otwartości, podatności miesz-
kańców na przejście z jednego związku 
wyznaniowego do innej wspólnoty, ale 
z pewnością nie można zaprzeczyć, że 
katolicyzm okrzepł w meksykańskiej 
kulturze i jest wyznaniem dominują-
cym. Być może lukę po teologii wyzwo-
lenia, sprzeciwiającej się neoliberalnej 
globalizacji, wypełni częściowo islam, 
wychodzący naprzeciw kolektywnym 
instynktom autochtonicznych chiapane-
cos, chcących żyć godnie, w mniej lub 
bardziej tradycyjny sposób. Czy nie sta-
ną się oni jednocześnie żołnierzami wal-
ki o nieswoją sprawę, pokaże czas. I czas 
zweryfikuje też najlepiej postawione tu 
hipotezy. 

Konrad Zawodziński

(Polsko-Meksykańskie Stowarzyszenie  
Kulturalne Bocian&Nopal)

był także w przeprowadzonych w tym samym roku 
areną walk politycznych pomiędzy pRI a pRD (Par-
tido de la Revolución Democrática). zdaniem a. Bon-
nera przyczyniało się to do poczucia rozgoryczenia, 
zwłaszcza wśród rdzennych chiapanecos.
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