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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...

MUZUłMANIE 
rZECZypOSpOLItEj
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A My MAMy rAMADAN…

Nadszedł Ramadan 
- czas postu. 

Nazwa jego oznacza 
Palący - co wskazuje, 
że niegdyś wiązał 
się z latem. Dopiero 
później, gdy świat 
muzułmański przyjął 
kalendarz księżycowy, 
Ramadan zaczął się 

przesuwać corocznie o dziesięć lub jede-
naście, gdyż o tyle rok księżycowy jest 
krótszy od słonecznego. W ten sposób 
Ramadan wędruje powoli przez wszyst-
kie pory roku, sprawiedliwie rozdzielając 
związane z nim wyrzeczenia postu wśród 
muzułmanów zamieszkujących różne 
strefy geografi czne. Według tradycji, Bóg 
wyróżnił Ramadan czyniąc go miesiącem 
zesłania Koranu. 

Ramadan to miesiąc szczególnego kon-
taktu z Bogiem. Poszczący, doświad-

czając pragnienia i głodu, solidaryzują się 
z głodującymi na całym świecie. W tym 
też okresie każdy może przemyśleć liczne 
problemy współczesności, takie jak: 
wojny, nędza, nietolerancja religij na, czy 
nawet niszczenie środowiska naturalnego. 
Miesiąc ten powinien być dodatkowo 
wypełniony modlitwą i dobrymi uczyn-
kami. Ramadan stanowi czas pokuty 
i odpuszczania grzechów. Najistotniejsza 
jest intencja muzułmańskiego postu. Nie 
jest nią umartwianie się ani zaprzeczenie 
prawom ciała. Post (saum) to sposób prze-
rywania rutyny zaspakajania codziennych 
potrzeb oraz ćwiczenia ciała i ducha. Chodzi 
tu o umocnienie dyscypliny wewnętrznej 
i siły moralnej. Przestrzegania postu nie 
można praktycznie skontrolować, stanowi 
on lekcję najszczerszego bezinteresownego 
poświęcenia dla zyskania łaski Boga, który 
jako jedyny wie, czy wierny zachowuje 
post, czy też nie. 

Post obowiązuje wszystkich dorosłych 
wiernych, zdrowych na ciele i umyśle, 

żyjących w warunkach, które pozwalają 
im znosić post bez szkody dla zdrowia. 
Choroba nieuleczalna, menstruacje, ciąża, 
połóg, karmienie piersią, podróż pozwa-
lają odłożyć spełnienie obowiązku na inny 
miesiąc tego samego roku. Jest to zwolnie-

nie czasowe, które 
mij a po powrocie 
takiej sytuacji do 
normy. 

Post polega 
na powstrzy-

mywaniu się od 
picia i jedzenia od 
świtu do zachodu 
słońca. Nie są to 
jedyne obowiązki 
tego okresu. 
Poszczący w ciągu 
dnia musi rów-
nież powstrzymy-
wać się m.in. od 
palenia papierosów oraz od stosunków 
płciowych. Post staje się obowiązkiem po 
osiągnięciu dojrzałości płciowej. Jednak 
wcześniej dzieci także mogą spróbować 
pościć, np. w sobotę lub niedzielę, gdy nie 
muszą iść do szkoły. 

Każdego dnia Ramadanu domownicy 
wstają przed świtem, aby zjeść lekki 

posiłek - suhur, a następnie odprawiają 
modlitwę poranną - fadżr. Po zachodzie 
słońca, po całym dniu postu, można prze-
rwać post. Tradycją jest spożycie w tym celu 
kilku daktylów i wypicie wody lub mleka. 
Później, po modlitwie wieczornej maghrib, 
zjada się obiad. W Ramadanie muzułmanie 
często spotykają się na wspólnych posił-
kach, tzw. ift ary. 

Przez wszystkie noce tego niezwy-
kłego miesiąca Prorok Muhammad 

miał zwyczaj celebrować specjalne, długie 
nabożeństwa, podczas których recytował 
sury Koranu tak, aby całość przerecytować 
w ciągu miesiąca. Te nabożeństwa, wciąż 
praktykowane przez muzułmanów, nazy-
wają się salat at-tarawih lub salat al-kij am. 

W Ramadanie jest noc zwana lajlat 
al-kadr, czyli Kader Noc. Jest ona 

lepsza niż tysiąc miesięcy. Muzułmanie 
wypatrują jej w ciągu ostatnich dziesięciu 
nocy Ramadanu (może to być 21, 23, 25, 
27 lub 29) i najczęściej spędzają ten czas 
w meczecie. Starają się wówczas modlić jak 
najwięcej oraz jak najwięcej próśb wznosić 
do Boga.

rAMADANOwy 
kALENDArZ

1. terawich (zapośnik) - 10 sierpnia 2010 
(30 m-ca szaban 1431)

1. dzień postu - 11 sierpnia 2010 
(1 m-ca ramadan 1431)

15. terawich - 24 sierpnia 2010 
(14 m-ca ramadan 1431)

Kadyr Noc - 5/6 września 2010 
(26/27m-ca ramadan 1431)

rAMADAN BAjrAM 
1. dzień - 10 września 2010 

(1 m-ca szawwal 1431)
2. dzień - 11 września 2010 

(2 m-ca szawwal 1431)
3. dzień - 12 września 2010 

(3 m-ca szawwal 1431)

Pod koniec Ramadanu muzułmanie, bez 
względu na wiek, przekazują zakat 

al-fi tr (rodzice płacą zakat za dzieci). Jest 
to jałmużna, którą można dać w formie 
pieniędzy biednym oraz potrzebującym. 
Pierwszego dnia miesiąca szawwal (po 
Ramadanie), wszyscy zbierają się rankiem 
w meczetach lub domach na wspólnej 
modlitwie świątecznej Ramadan Bajram - 
id al-fi tr.

Tomasz Miśkiewicz
Muft i Rzeczypospolitej Polskiej
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Wyznawcy islamu stoją 
u progu Ramadanu 

– najważniejszego wyda-
rzenia muzułmańskiego 
roku kalendarzowego. To 
właśnie wtedy została obja-
wiona Prorokowi (pokój 
z Nim) święta księga, Koran. 
Obowiązkiem każdego 
muzułmanina w tym czasie 
jest powstrzymanie się od 
picia, jedzenia, palenia tyto-
niu oraz stosunków płcio-
wych od świtu aż do zmierz-
chu. Post stanowi jeden 
z głównych filarów islamu i jego ważność 
nie może być podważana w żaden sposób: 
jest powinnością każdego bogobojnego 
muzułmanina. Osobiście odbieram go 
jako dług wdzięczności wobec Allaha 
za wszystko, co otrzymujemy od Niego 
przez 11 miesięcy. Doświadczamy Bożej 
łaski i pomocy, miłości i litości, a możemy 
wykorzystać tylko jeden miesiąc postu, 
by w szczególny sposób podziękować 
Bogu za Jego cierpliwość i nieustanną 
miłość do nas, grzesznych. Oczywiście, 
nie oznacza to, że bogobojni mamy być 
wyłącznie podczas Ramadanu. Przez cały 
czas powinniśmy praktykować naszą 
wspaniałą religię, codziennie każdym 
swym czynem i słowem poświadczać 
dobre oblicze islamu. A wyjątkowe prak-
tyki i doświadczenia ramadanowe warto 
zachować przez cały rok. 

Są muzułmanie, którzy uważają, iż 
modlić się, czytać Koran lub też poma-

gać innym należy tylko w Ramadanie, bo 
wtedy Bóg wybaczy nam nasze grzechy. 

Mariya-Iman Yavorska

 CZAS DIALOGU Z BOGIEM

Owszem, ale nie oznacza to 
wcale, że po zakończeniu 
postu mamy prawo odłożyć 
nasze codzienne obowiązki, 
zapomnieć o nich przez 
pozostałe jedenaście mie-
sięcy. Pamiętam wypowiedź 
pewnego imama z Egiptu, 
który zapytał takich właś-
nie muzułman praktyku-
jących tylko i wyłącznie 
w okresie Ramadanu: Wy 
wierzycie w Ramadan czy 
wierzycie w Boga? Przyznam 
szczerze, iż na początku 

nie do końca zrozumiałam sensu powyż-
szego pytania. Ale jeżeli wczytać się w te 
słowa, to mają one bardzo głębokie zna-
czenie. Powinniśmy wierzyć w Allaha 
i bać się Go w każdej minucie naszego 
życia, a nie grzeszyć z myślą, że podczas 
Ramadanu Bóg nam wszystko wybaczy. 
Wprawdzie post jest szczególnym, rze-
kłabym, wyjątkowym i niepowtarzalnym 
czasem na nawiązanie bliższego dialogu 
z Bogiem, ale odczuć w pełni jego smak 
jesteśmy w stanie jedynie będąc codzien-
nie dobrymi muzułmanami, gdyż post jest 
wielkim darem od Boga.

Post w Ramadanie to czas wyjątkowy, 
nadzwyczajny, bowiem od momentu 

jego rozpoczęcia aż do ostatniej chwili 
trwania, Iblis – czyli szatan – pozostaje 
skuty kajdanami. Oznacza to, że ten okres 
stanowi dla ludzi szczególny egzamin, 
test sprawdzający jakość naszego wnę-
trza i wiary w Boga Jedynego, albowiem 
wszystko, co uczynimy złego, będzie 
pochodziło od nas samych bez udziału 

w tym szatana, jak bywa w inne dni. 
Zauważmy, jak bardzo Allah nas kocha: 
na wszelkie sposoby stara się ułatwić nam 
życie doczesne, abyśmy szli drogą prostą 
prowadzącą do życia wiecznego. Islam nie 
ma na celu komplikowania naszego życia, 
a wręcz przeciwnie: pomaga odnaleźć jego 
sens, a niekiedy i siebie samych, zagubio-
nych często w tym wielkim, pędzącym 
szaleńczo do przodu świecie.

Post oczyszcza nie tylko ciało, lecz 
i duszę, innymi słowy pozwala 

posprzątać ten chaos wewnętrzny, który 
uzbierał się w nas przez jedenaście mie-
sięcy. Gdybym chciała opisać uczucia, 
których doznaję podczas poszczenia, 
pewnie nie znalazłabym odpowiedników 
w żadnym języku. Swój pierwszy Ramadan 
przeżyłam nie będąc jeszcze muzułmanką 
i teraz wiem, że wówczas nie odbiera-
łam pełnej przyjemności, uniesienia, 
wewnętrznego spokoju i ładu w całości, 
tak jak odczuwam go jako muzułmanka, 
praktykująca islam na co dzień. Mogę 
powiedzieć, że właśnie ten pierwszy, nie 
do końca zgodny z zasadami islamu post 
pomógł mi podjąć ostateczną decyzję 
przyjęcia islamu. Zrozumiałam wtedy, że 
już nie ma dla mnie drogi powrotnej, że 
nie mogę zaniedbać tego promyka poda-
rowanego mi przez Allaha, bo On mnie 
wybrał i poprzez Ramadan pokazał pięk-
ność życia w islamie.

Drodzy Bracia i Siostry w islamie, 
a także wszyscy, którzy pragną 

poznać tajemnicę i skarby islamu, życzę 
wam i sobie, żeby ten post stał się dla nas 
czasem wyciszenia, modlitwy i ukojenia 
duszy. Oby nasze du’a zostały wysłu-
chane przez Stworzyciela, a post zaakcep-
towany i wynagrodzony, inszallah. Żeby 
każdy z nas otrzymał odpowiedzi na nur-
tujące go pytania, by zagubiony odnalazł 
właściwą drogę i oby przeżycia i praktyki 
ramadanowe Allah pomógł nam zacho-
wać przez cały rok. Amin!

Ramadan mubarek! 

 Mariya-Iman Yavorska
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Musa Czachorowski

 NAkAZANE, ZABrONIONE…

Kobiece stroje interesują 
ludzkość bodajże od jej 

zarania. Temat to niewąt-
pliwie fascynujący, chociaż 
- trywializując - można spro-
wadzić go do jednego: odsła-
niamy, zasłaniamy, i z jakiego 
to jest materiału. No, zgoda, 
jeszcze: “a gdzie to dostałaś 
i za ile?” W ostatnim pół-
wieczu świat przeżył w tej 
dziedzinie kilka niesamowi-
tych uniesień m.in. kostiumy 
bikini, spódniczki mini 
oraz codzienność damskich 
spodni wszelakiego rodzaju. Dzisiaj jednak 
można odnieść wrażenie, że w wielu kra-
jach traci się głowę z powodu muzułmań-
skich hidżabów, a już kompletnym szałem 
sezonu są nikaby, burki, czadory i inne 
odmiany tego całościowego okrycia.

Podobno we Francji i gdzieś jeszcze coś 
takiego ma być - lub jest już - zabronione 

(przepraszam za niepewność: nie nadążam 
chyba za modą…), bo nie można rozpoznać, 
kto tę burkę na sobie nosi. A jeśli to kobieta, 
wtedy jej niewątpliwie duszno. I ją ta burka, 
nikab, czador - poniża, zniewala i w ogóle 
klops z emancypacją. Hidżab też nie jest 
lepszy, niewiasta w nim upokorzona, zadrę-
czona, od innych pań, np. w czapeczkach 
bejsbolowych, się odróżnia. Poza tym, skoro 
w hidżabach chodzą zazwyczaj muzuł-

manki, zatem niemuzuł-
mankom, które hidżabów 
nie noszą, najwidoczniej jest 
z tego powodu przykro. 

O co właściwie w tym 
wszystkim chodzi, 

pytam. O kawałek mate-
riału, czy o to, co się pod 
nim kryje? Przypadkiem nie 
o zasady moralności islamu 
przede wszystkim, o nie-
aprobowanie przez muzuł-
manów pewnego stylu 
życia? Bo samo noszenie 
hidżabu nie czyni z nikogo 

świętej, zaś spódniczka mini niekoniecznie 
dowodzi upadku moralnego. Bezsensowne 
są również podejrzenia, że pod każdą 
burką kryje się terrorysta. Dzisiaj szanowni 
Francuzi obłożą anatemą burki, a jutro? 
Co jutro? Zabronione zostaną spódnice do 
kostek? Albo szarawary? Bo muzułmanki 
nie chcą latać po ulicach półnagie?

Ale przy okazji tak sobie myślę, że z tą 
całą sprawą bezwzględnego zakazywa-

nia noszenia hidżabu lub nikabu wiąże się 
problem odwrotny: bezwzględnego przy-
muszania do noszenia tych strojów. Jeżeli 
kobieta uzna, że z jakiegokolwiek powodu 
chce nosić muzułmańską chustę, niechaj 
nosi ją w spokoju ducha. Jednocześnie 
nie wolno niewiastom niczego siłą na ich 
własne głowy zakładać. 

I niechaj nikt nie dorabia do tego jakichkol-
wiek spiskowych teorii. Nie ma też sensu 

angażować w walkę z hidżabami władz 
państwowych najwyższego szczebla. 

Do pewnych wartości trzeba dojrzeć: 
nawet do tych, które kryją się pod 

hidżabem… Pamiętajmy, że podczas Dnia 
Sądu Ostatecznego świadczyć się będziemy 
wyłącznie naszą bogobojnością i dobrymi 
uczynkami.

 Musa Czachorowski

Mój prywAtNy 
OBSZAr

Noszę hidżab od pierwszego dnia, 
w którym przyjęłam islam. Nie 

wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. 
Wewnątrz siebie czuje się w nim niczym 
dziecko znajdujące się w łonie matki. Na 
zewnątrz, jak królowa w najpiękniejszej 
koronie. Mimo otaczającego mnie świata, 
codzienności, mam swój prywatny obszar.

Jestem rozpoznawalna, nie spotykam 
się z zaczepkami ani z nieprzyjemnymi 

komentarzami. Znajomi spoza islamu nie 
wychodzą w stosunku do mnie z krępują-
cymi propozycjami. Łatwiej mi przetrwać 
dwanaście godzin w pracy. Hidżab stale 
przypomina mi kim jestem. Dodaje powagi, 
spokoju i przypomina o najważniejszej 
z cech muzułmanina - cierpliwości. Hidżab 
zobowiązuje. Subhanallah.

 Agnieszka Witkowska

Tamara Sulkiewicz

tO jESt NASZA tOżSAMOść

Hidżab jest nakazany 
kobiecie przez Allaha. 

Noszenie hidżabu, czyli 
zakrycia pełnego ciała 
(w czysto tylko fizycznej 
istocie tego słowa) stanowi 
ibadat - wychwalanie, czcze-
nie jedynego Allaha, bo oka-
zujemy w ten sposób swoje 
posłuszeństwo. Nie wykonu-
jemy tego jednak na polece-
nia brata, ojca, czy też męża, 
ale dlatego, że jest to nakaz 
Boży. To ważne, bowiem do 
Boga należymy i do Niego 
powrócimy, i będziemy osądzeni w Dniu 
Sądu Ostatecznego. On wie, co jest dla nas 
jest najlepsze. 

Chwała Allahowi i podziękowania za 
to, że jesteśmy muzułmankami. Modlę 

się, aby każdy, kto teraz to czyta, znalazł 
swoją prostą drogę do Boga i pokochał 
islam, i miał szansę na to, co najlepsze. Jeśli 
chcemy zasłużyć na Raj, musimy podążać 
drogą Allaha i pracować na niego poprzez 

wypełnianie nakazów 
islamu. I właśnie jednym 
z nich jest hidżab. Oprócz 
tego musimy podążać za 
Prorokiem Muhammadem, 
który powiedział: “Najlepsze 
pokolenie, to moje pokolenie 
i pokolenie po nim.” 

W Qur’anie czytamy: 
“A kto oddzieli się 

od Posłańca, mając jasną 
wiedzę o tym, jaka jest dla 
niego droga prosta, a postę-
puje inną drogą niż droga 
wiernych - to My obrócimy 

go ku temu, ku czemu on sam się zwrócił, 
i wystawimy go na spalenie w Gehennie. 
A jakże złe to miejsce przybycia!” (4:115). 

Oprócz tego należy pamiętać, że towa-
rzysze Proroka byli pierwszymi, którzy 

podążali jego krokami, a wiec jasnym jest, 
że powinniśmy brać z nich przykład. Nikt 
inny nie zrozumiał islamu równie dobrze, 
jak właśnie oni. 

Muzułmanie, którzy poddają się 
Allahowi, praktykują islam, muszą 

pojąć, że podążanie za tym, co jest napi-
sane w Qur’anie i Sunnie wymaga od nas 
wysiłku oraz wykonywania pewnych 
czynów. Jeśli ktoś mówi, że nie jest do 
końca przekonany, że trzeba nosić hidżab, 
to oznacza, że niezupełnie wierzy, że islam 
stanowi prawdziwą i prostą droga do 
Allaha. To oznacza, że tak naprawdę nie jest 
do końca oddany Najwyższemu. A co za 
tym idzie - zaprzecza temu, czego uczy nas 
islam. Allah mówi: “Kiedy zdecydował Bóg 
i Jego Posłaniec jakąś sprawę, to nie godzi 
się ani wierzącemu, ani wierzącej, aby mieli 
inny wybór w tej sprawie. A kto nie słucha 
Boga i Jego Posłańca, ten zbłądził w sposób 
oczywisty.” (33:36) A Prorok Muhammad 
powiedział: „Słyszę i przestrzegam”. 

Zadajmy więc sobie pytanie: Czy chcę 
przestrzegać nakazów i zakazów 

Allaha? Jeśli wybierzemy tę właściwą odpo-
wiedź: Tak, chcę podążać ścieżką prostą 
- wtedy nie ma z niej odwrotu. Nie ma 
wyboru pomiędzy chce mi się lub nie chce. 
Albo jest się poddanym Allahowi, albo 
nie. Jeśli Allah mówi, że musisz się modlić 
- módl się. Ostatecznie to każdy z nas jest 
tym, który będzie czerpał z błogosławień-



Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej ● Nr 3(7) Rok 1431/2010 (II) sierpień 20104

stwa modlitwy na tym świecie i w następ-
nym. Jeżeli Allah mówi, że mamy pościć 
w miesiącu Ramadan, wówczas należy 
pościć. Znowu to my sami - poszczący, a nie 
Allah - zyskamy z tego postu pożytek. Jaki? 
Jest nim taqła - bogobojność, potem, jak Bóg 
pozwoli, uzyskamy Raj. Wykonujemy to, co 
Allah nakazuje dlatego, że jesteśmy muzuł-
manami - wybraliśmy bycie Jego podda-
nymi. I to samo dotyczy hidżabu! Wybór 
pomiędzy drogą prostą do Allaha i drogą 
Szatana: decyzja - konsekwencja. 

Kobieta w islamie ma swoje obowiązki, 
ale też i prawa. Jest doceniana, darzona 

szacunkiem już tylko ze względu na bycie 
kobietą - choć nie mówię tu teraz o kultu-
rowym islamie, ale o ISLAMIE, którego 
możemy się nauczyć z Qur’anu i Sunny. 
Osoby niewierzące próbują to podważać. 
Twierdzą, że muzułmanki są ekstremist-
kami, że są zniewolone, takie biedne itd. 
Dlaczego tak mówią? Bo nie obchodzi ich 
czy muzułmanka pójdzie do Piekła, czy do 
Raju. Chcą jedynie stłamsić w sobie poczucie 
rozsądku, który zadaje im pytanie – skoro 
tak, po co więc jesteś na tym świecie? 

Popatrz na świat mody, który jest nasta-
wiony na seks. Na to, aby kobieta 

wyglądała pięknie dla mężczyzn oraz kobiet 
- gdzieś tam, na zewnątrz. Tu możemy usły-
szeć słowa wielu kobiet, że przecież ubie-
ramy się dla siebie, żeby dobrze się czuć 
itd. Ale niech odpowiedzą sobie szczerze, 
same przed sobą, czy nie jest to tak, że chcą 
się ładnie ubrać, żeby wyglądać dobrze dla 
innych, żeby ludzie chwalili je za dobry 
gust, za piękną figurę? Kto ustala standardy 
ubierania się? Kto reguluje zasady mody? 
Kto mówi, co jest, a co nie jest modne? Kto 
wkłada nam to wszystko do głowy? Czy 
to nie tak, że jeszcze kilka lat temu pewne 
rzeczy bardzo się podobały i nosiły je 
z chęcią, dziś natomiast już nie nałożą, bo 
nie są modne? Bo już nie wypada? 

Magazyny mody, magazyny kobiecie 
pokazują nam, w co mamy się ubrać, 

jak mamy wyglądać, żeby wyglądać sek-
sownie. Ale dla kogo? Bo chyba nie TYLKO 
dla swojego męża, skoro WSZYSCY mogą 
nas zobaczyć prawie nagą. Właśnie tak. 
Popatrzmy na stroje kąpielowe – ubrana, 
ale naga. Popatrzmy na sukieneczki na 
lato - piersi nieomal całkowicie widoczne, 

w pełnej krasie, nogi odkryte, ramiona rów-
nież. Nawet suknie maxi, tak modne tego 
sezonu, zakrywają nogi, ale odkrywają i tak 
obficie eksponują piersi. Wszystko to jest 
wykreowane przez świat mody, który nic 
tylko kwitnie – robi pieniądze i nie ma żad-
nych skrupułów moralnych! 

Każda kobieta nich odpowie sobie teraz 
na pytanie kto jest po jej stronie: ten, kto 

powie: zakryj się na zewnątrz, a bądź piękna 
tylko dla swego męża, a wejdziesz do RAJU? 
Czy może ten, kto mówi: odkryj się, bądź sek-
sowna, kuś mężczyzn, my zarobimy na tobie 
- ale nie doda, że przy tej okazji pójdziesz do 
Piekła... Tak naprawdę, hidżab chroni kobietę, 
jej męża i rodzinę. Hidżab to nie tylko okry-
cie głowy i ciała, ale też skromne zachowanie 
i spuszczanie wzroku na widok przeciwnej 
płci. Kiedy kobieta nosi hidżab i jest całkowi-
cie zakryta, nie wygląda wówczas seksownie, 
nie stanowi obiektu pożądania - tak, jakby 
miała napisane – nie dotykać. 

Jeśli już masz hidżab na sobie, pamiętaj, 
że jest on twoją tożsamością. Pokazuje, 

że jesteś muzułmanką. Przemyśl to sobie. 
I pamiętaj, że Allah wie najlepiej.

Tamara Sulkiewicz

Dagmara Sulkiewicz

LUDZIE trAktUjĄ MNIE Z SZACUNkIEM

Odkąd pamiętam, podobały mi się 
muzułmanki noszące na głowie 

chustę, szczelnie zakrywającą włosy i szyję 
oraz bluzki z długimi rękawami i spódnicę 
po kostki. Były takie tajemnicze, piękne, 
a zarazem skromne. Wyróżniały się z oto-
czenia, ale nie drażniły oczu. Przyjemnie 
było na nie patrzeć. Stanowiły dla mnie 
wzór kobiety-muzułmanki, która zakrywa 
ciało, bo kocha bezgranicznie Allaha i jest 
mu posłuszna. Były dla mnie bohaterkami, 
bo często wbrew rodzinie i otoczeniu zakry-
wały się przed innymi. Wydawało mi się 
oczywiste, że aby stać się w pełni muzuł-
manką należy nosić hidżab. I kiedy tylko 
miałam taką możliwość, to też stawałam się 
jedną z sióstr. 

Okazja taka nadarzała się zawsze pod-
czas obozów muzułmańskich, na które 

jeździły co roku w wakacje wszystkie dzieci 
tatarskie. No cóż, dla części dziewczynek 
chustka była nowością, z którą nie zawsze 
się zgadzały, ale ja lubiłam to. Nakładałyśmy 
dżinsy, bluzki z długim rękawem i taką 
kwadratową chustę na głowę.

Niedawno przeglądałam zdjęcia ze 
zjazdu muzułmańskiego, sprzed sześ-

ciu lat. Na jednym z nich jestem ubrana 
w niebieską chustkę, jedną z moich pierw-
szych, i siedzę na koniu. Jaka byłam wtedy 
szczęśliwa. Przez całe cztery dni mogłam 
chodzić w hidżabie, nikt się temu nie dziwił, 
bo było to takie normalne. 

Maszallah, noszę hidżab już od pięciu 
lat. Dla jednych to wielki sukces, dla 

innych - tylko kilka lat. 
Miałam wiele momentów 
zwątpienia. Chociażby 
w upalne dni, czy pod-
czas poszukiwania pracy. 
Wsparciem był dla mnie 
mąż, który nigdy nie 
podważył mojej decyzji, 
a zawsze okazywał przy-
chylność dla moich dzia-
łań. W takich chwilach 
wątpliwości zadaję sobie 
pytanie, czy gdybym zało-
żyła bluzkę z dekoltem, 
rozpuściła włosy, to była-
bym szczęśliwsza? Może 
byłabym ładniejsza na zewnątrz, może 
robiłabym karierę w interesującej firmie, 
ale wewnątrz walczyłabym ciągle ze swoim 
sumieniem, zaprzeczałabym wartościom, 
które wyznaję.

Daleko mi do noszenia abaji, nikabu czy 
burki. Pewnie dlatego, że ciągle jeszcze 

walczę o akceptację przez innych mojego 
hidżabu, który nazywam zeuropeizowa-
nym strojem muzułmańskim. Co prawda, 
zakrywa całe ciało z wyjątkiem twarzy, 
stóp i dłoni, ale noszę też spodnie. Hidżaby 
mam w różnych kolorach i wzorach, nie 
tylko kwadratowe chusty, lecz szale i dwu-
częściowe tzw. al-amiry. Są skromne, ele-
ganckie i sportowe, dobieram je do stroju 
niemalże jak torebkę. Część z nich otrzy-
małam w prezencie, inne zakupiłam za gra-
nicą. Czasami też fatygowałam krawcową. 

Aż boję się pomyśleć, co 
by było gdybym mogła je 
kupować w galerii handlo-
wej. Gdzieżbym je wtedy 
wszystkie pomieściła…

Często jestem zagady-
wana przez nieznajo-

mych, dlaczego mąż każe 
mi nosić taki ubiór. Wydaje 
im się, że ten strój mnie 
zniewala i oszpeca. Ale tak 
nie jest. Nie postrzegam 
zakrywania się jako kary. 
Owszem, jest to dla mnie 
pewnym wyrzeczeniem, 

ale robię to dla Allaha. Lubię ładną bieliznę, 
dbam o włosy. Tylko, że to wszystko rezer-
wuję dla męża. Właśnie dla niego chcę być 
piękniejsza. 

Ludzie wierzący, oddani Bogu, mądrzy 
- i to niezależnie od wyznawanej reli-

gii - traktują mnie z szacunkiem. Hidżab 
nie przeszkadza mi w zdobywaniu wiedzy, 
wykonywaniu pracy, uprawianiu sportu. 
Przeszkodą często bywa tylko ludzka nie-
wiedza. Pocieszam się, że przecieram nowe 
ścieżki, że kobietom które pójdą w moje 
ślady będzie lepiej. Słysząc jednak donie-
sienia z Francji i Belgii o zakazie noszenia 
burek zaczynam się bać, że te wszystkie 
głupie ograniczenia dotkną też nasz kraj 
i mnie samą. Bo dla mnie ograniczeniem nie 
jest strój, lecz ludzkie wyobrażenie o nim 
oraz o naszej powierzchowności.

Dagmara Sulkiewicz
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Umm Latifa 

HIDżAB – wOLNOść, rówNOUprAwNIENIE, HONOr

Hidżab w świecie zachodnim wciąż 
postrzegany jest przez większość 

wyemancypowanych kobiet oraz nowoczes-
nych mężczyzn, jako symbol podporząd-
kowania wyznawczyń islamu patriarchal-
nemu społeczeństwu muzułmańskiemu. 
Chusta na głowie czy też niqab na twarzy 
odbierane są jako przejaw zniewolenia, 
utożsamiane z przemocą i nieszczęściem. 
Ludzie widząc istoty w abajach, burqach 
zasłaniających twarz – nie potrafią wydać 
oceny, nie potrafią na podstawie pierw-
szego wrażenia odnośnie fryzury, figury, 
ubrania – określić czy kobieta jest ładna, 
atrakcyjna, biedna czy bogata, inteligentna 
czy głupia. Nie czują się komfortowo, nie 
wiedzą z kim mają do czynienia, albowiem 
wciąż nie podług wiedzy i charakteru, lecz 
podług wyglądu nas piszą. Oczywiście, 
nasz (muzułmanek) wygląd też o czymś 
świadczy. Jednak jedyną rzeczą, którą nasi 
obserwatorzy są w stanie stwierdzić jest 
fakt, iż jesteśmy wyznawczyniami islamu. 
I o to właśnie chodzi. 

W jaki sposób muzułmanki postrze-
gają hidżab? Czy pragną wolności 

wyboru – wyboru między spódniczkami 
mini a abają? Czy muzułmanki w ogóle 
świadomie dokonują wyborów? Czy – 
wyboru nie mają? Postaram się odpowie-
dzieć pokrótce na te pytania. Zacznijmy od 
islamu. Islam opiera się na Koranie, Księdze 
Świętej, która została objawiona Prorokowi 
Muhammadowi przez Allaha (tego samego 
Boga, który dał Mojżeszowi tablice z przy-
kazaniami, który objawił Ewangelię 
Jezusowi) za pośrednictwem archa-
nioła Gabriela. Drugim źródłem 
stanowiącym prawo islamu, są 
hadisy – wypowiedzi, opisy czynów 
Proroka Muhammada, stanowiące 
sunnę, czyli tradycję. Obowiązkiem 
muzułmanina, wypowiadającego 
świadomie szahadę, wyznanie wiary 
brzmiące „Zaświadczam, iż nie ma 
boga poza Allahem, a Muhammad 
jest Jego sługą oraz wysłannikiem”, 
jest prowadzenie życia, postępowa-
nie wg praw zawartych w Księdze 
objawionej oraz życiu Proroka. A to 
oznacza całkowite podporządkowa-
nie się nakazom i zakazom, wykony-
wanie obowiązkowych aktów czci, 
powstrzymywanie się od czynów 
grzesznych, jak również określony 
kodeks postępowania opierający się 
na wysokim morale, honorze i god-
ności osobistej. 

Ubiór od zarania dziejów charak-
teryzował człowieka. Nie bez 

przyczyny, w naszym języku funkcjo-
nuje powiezienie „jak cię widzą, tak 
cię piszą,”. Nie tylko nasz wygląd jest 
ważny, ważny jest wizerunek firmy, 
pracowników, budynków, nawet 

wygląd kartonów na mleko ma znaczenie. 
W czasach nam współczesnych kładziemy 
ogromny nacisk na wzornictwo, estetykę. 
Może nawet większą niż na zawartość. 
Wygląd – to wizytówka, informacja o poglą-
dach, przekonaniach, przynależności do 
grupy religijnej. To wszystko można odczy-
tać poprzez uważną obserwację.

Dzięki ubiorowi, z tłumu wyróżnimy 
bez problemu zakonnicę, buddystę, 

mnicha, księdza, pielęgniarkę (oczywi-
ście w miejscu pracy), kucharza, żołnierza. 
Wyróżnimy też muzułmankę. Osoby te 
jednak różni jedna rzecz – intencja przy-
wdziewanego stroju. O ile kucharz nosi swój 
charakterystyczny kitel, aby się nie ubrudzić 
podczas gotowania, o tyle muzułmanka 
nakłada hidżab, aby zadowolić Boga. Słowo 
hidżab, zawiera wiele znaczeń. W islamie 
oznacza określony typ ubioru i zachowania 
kobiety. Definiowanie hidżabu jako chusty 
zawęża znaczenie tego słowa. Czym jest dla 
nas, muzułmanek, hidżab?
1. Hidżab to oznaka wiary, posłuszeństwa 
nakazom Allaha, hidżab wymieniony jest 
w Koranie w następujących wersetach: 
O Proroku! Powiedz swoim żonom i swoim 
córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie 
zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpo-
wiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie 
były obrażane. (33:59)
Allah nakazuje kobietom zakrywanie całego 
ciała: Powiedz wierzącym kobietom, żeby spusz-
czały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swej 
czystości; i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, 

które są widoczne na zewnątrz; i żeby narzucały 
zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby 
jedynie swoim mężom lub ojcom, albo ojcom 
swoich mężów, albo swoim synom lub synom 
swoich mężów, albo swoim braciom, albo synom 
braci, lub synom swoich sióstr, lub ich żonom, 
lub tym, którym zawładnęły ich prawice, albo 
swoim służącym spośród mężczyzn, którzy nie 
są owładnięci pożądaniem cielesnym, albo też 
chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet. 
I niech one nie stąpają tak, aby było wiadomo, 
jakie ukrywają ozdoby. Nawracajcie się wszyscy 
do Boga, o wy, wierzący! (24:31)
Kobiety w czasach przed nastaniem islamu, 
upinały chusty z tyłu głowy, odkrywając 
szyje, uszy, dekolt, ozdoby. Werset powyż-
szy zabronił tego, nakazując również okry-
cie tych części ciała.
2. Hidżab to oznaka moralności i skromności.
3. Hidżab to oznaka równości kobiet. Nosząc 
hidżab podkreślamy, iż ważniejsze są dla nas 
prawa Allaha, a rezygnując z swej „wizualnej” 
kobiecości promujemy siebie przez wiedzę, 
umiejętności oraz intelekt. Wiele kobiet 
krzycząc o równouprawnieniu uwikłanych 
jest w pułapkę seksistowskiego postrzega-
nia rzeczywistości – walczą o stanowiska, 
podwyżki wykorzystując swój atrakcyjny 
wygląd – podważając tym samym te war-
tości, które powinny być brane pod uwagę 
w równej walce płci. A i sami pracodawcy 
bezpruderyjnie ujawniają swoje wymaga-
nia, stawiając warunki wiekowe i estetyczne, 
które spełnić muszą kandydatki na osobiste 
asystentki. Oczywiście, to nie jest reguła. To 

nie jest zasada. Są i firmy, które stawiają 
na profesjonalizm, doświadczenie. Ale 
co w przypadku, kiedy do szefa przy-
chodzi atrakcyjna blondynka i pul-
chna, niezbyt interesująca brunetka, 
obie inteligentne, z dobrymi referen-
cjami. Którą wybierze? Czy jego wybór 
będzie sprawiedliwy? Uroda jest oczy-
wiście kwestią gustu. Rodzaje urody, 
preferencje różnią się między krajami, 
kontynentami. Warto jednak pamię-
tać, iż nasz wygląd zewnętrzny jest 
rzeczą, od nas w większej mierze nie-
zależną (oczywiście, możemy coś nie 
co podreperować dietą i siłownią, lecz 
nie wszystko) – albowiem stanowi dar 
od Boga. Ktoś mógłby powiedzieć, iż 
skoro został obdarowany, to powinien 
z tego daru korzystać.... Pamiętajmy 
też o jeszcze jednej rzeczy – nikt z nas 
nie jest nieśmiertelny. Uroda przemija.
4. Hidżab – to broń kobiety. Broń przed 
mężczyznami? Tak, przed zaczepkami. 
Hidżab sygnalizuje: „nie interesuję się 
flirtem, przygodnymi znajomościami 
i nie pójdę z wami na piwo”.
5. Hidżab – jest deklaracją siły i deter-
minacji. Zwłaszcza noszony przez 

muzułmanki w krajach zabraniają-
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MAryjE I DEMOLkA

Które to było z moich 
dzieci? Przed laty na 

widok zakonnic jedno z nich 
zawołało: – O, Maryje idą! 

Zakonnice miały charakte-
rystyczne nakrycie głowy, 

które skojarzyło się dziecku 
z Maryją na religijnych wize-
runkach. Te wizerunki są 
takie same w Częstochowie, 
Lourdes i pakistańskim 
Mariamabadzie, gdzie cześć 
oddają im także muzułma-
nie. Niestety, w październiku 
2005 roku inni muzułmanie, 
zapewne upatrując wroga w katolikach, 
a nie w laickim totalitaryzmie, zaatakowali 
pielgrzymów w tej miejscowości.

Obecny spór o stroje kobiece, jaki wybuchł 
w Europie zachodniej, za przyczynę ma 

zapewne głównie zakrywanie twarzy, które 
utrudnia identyfikację niezliczonym kame-
rom w orwellowskich miastach. Ale wcześ-
niejsze awantury o chusty noszone przez 
muzułmanki, nie miały nic wspólnego z bez-
pieczeństwem. Były wynikiem świeckiego 
totalitaryzmu Republiki Francuskiej, w obec-
nym kształcie ufundowanej na początku 
XX wieku według idei krwawej rewolucji, 
nazwanej przez Marksa „Wielką”.

W kulturze śródziem-
nomorskiej dorosłe 

kobiety, które nie chciały 
deklarować specyficznej 
profesji, chodziły z zakrytą 
głową. Było to uważane za 
naturalne we wszystkich 
kulturach wytworzonych 
przez religie monotei-
styczne zrodzone w tym 
regionie świata. Ze względu 
na jednoznaczny nakaz 
ze strony apostoła Pawła 
chrześcijańskie kobiety 
do niedawna zakrywały 

głowę, może nie zawsze, ale przynajmniej 
uczestnicząc w liturgii i podczas modlitwy. 
Dziś dotyczy to tylko prawosławia oraz 
wspólnot tradycjonalistycznych w katoli-
cyzmie i protestantyzmie oraz niektórych 
grup „przebudzeniowych”. W chrześcijań-
stwie ta tradycja opiera się na poważnym 
autorytecie. Prawie 2000 lat temu święty 
Paweł korzystając z tego właśnie autory-
tetu nakazał chrześcijankom w libertyń-
skim Koryncie nosić na głowie „exousia”, 
co po grecku oznacza mniej więcej tyle, 
co „władza”. Obecne interpretacje tego 
terminu nader często kwestionują jego 
oczywisty, źródłowy sens adaptując go do 

współczesnych, laickich ideologii, domi-
nujących zwłaszcza po rewolucji kontrkul-
turowej 1968 roku.

W łonie religii monoteistycznych 
powstał silny prąd adaptacji do 

chwilowych tendencji epoki rewolucji. 
Rola kobiety nie jest kwestią najważniej-
szą dla jej twórców. Ma tylko znaczenie 
instrumentalne. Kobieta, wbrew wielu 
deklaracjom (i wbrew przekonaniu wielu 
łatwowiernych kobiet), nie jest tematem 
istotnym dla burzycieli demolujących Ład 
na ziemi. Naczelny sens tej – by tak rzec 
– „demolki” wymaga wszakże odrębnego 
studium. 

Jest sporo ludzi na świecie, którzy na kon-
wulsje rewolucji światowej potrafią spoj-

rzeć z dystansu. Niestety, wielu z nas, żyjąc 
w nienormalnym świecie, nie wyobraża 
sobie, że mógłby on powrócić do względnej 
normalności. A może!

Rebelia w imię rzekomej wolności ude-
rzyła straszliwie w kobiety, które we 

wszystkich częściach globu utraciły swoją 
rację istnienia. Głęboki kryzys systemowy, 
który dopiero się zaczyna, może oczywi-
ście przynieść w efekcie zwycięstwo rebe-
lii przeciw Ładowi. Ale siły nieładu mimo 
całej swej potęgi nie kontrolują sytuacji. 
W sztucznie nakręconej „kwestii kobiecej” 
mogą one bowiem ulec sile Ładu, która stoi 
za Żydówką Maryją, czczoną przez chrześ-
cijan i muzułmanów.

Marcin Masny
 

cych eksponowania symboli religijnych lub 
w społecznościach, w których inność (nota-
bene bazująca na moralności) jest piętnowana 
i wyśmiewana.
6. Hidżab – mówi „jestem muzułmanką”. Ileż 
razy przechodząc ulicami Warszawy, napo-
tykając kobiety w chustach, z uśmiechem 
na ustach mogłam pozdrowić je słowami 
„assalamu allajkum”. To wspaniałe uczucie: 
widzieć siostry w wierze i wiedzieć, że nie 
jest się samym. Były „rozpoznawalne”.
7. Hidżab – to deklaracja miłości i szacunku 
dla Allaha, a następnie dla męża i rodziny. 
To troska o moralne całego społeczeństwa, to 
znak, iż kobieta nie jest zainteresowana prze-
lotnymi znajomościami ani przyjaźnią z męż-
czyznami. Jej uroda, jej piękno zarezerwowane 
jest dla tych, którzy godni są, by je oglądać.
8. Hidżab – to ponadczasowa moda wyzna-
czona przez Boga, Jedynego Kreatora, 
Stwórcę. Hidżab to sprzeciw modzie dykto-
wanej przez człowieka.

Robiąc kiedyś zakupy w sklepie odzie-
żowym, buszowałam między półkami. 

Obsługa sklepu już mnie rozpoznawała, a to 
właśnie ze względu na moją chustę, podsu-
wając to, co odpowiadało moim zaintereso-
waniom. Niedaleko mnie stał mężczyzna 
z kobietą (dziewczyną, narzeczoną, żoną?) 
ubraną w krótką spódniczkę, kolor skóry 
wskazywał, iż lubi brąz, a tlenione włosy 

na fakt, iż nie jest naturalną blondynką. 
Mężczyzna popatrzył się na mnie i powie-
dział do towarzyszki „O, kochanie, ja nigdy 
nie pozwoliłbym ci tak się ubrać!”

A dlaczego Pan by nie pozwolił? A co, jeśli 
kobieta chciałaby się tak ubrać? A może 

atrakcyjna partnerka przy boku winduje 
o kilka pięter do góry męskie ego? Bo prze-
cież, im bardziej atrakcyjna kobieta, tym 
bardziej mężczyzna jest męski i atrakcyjny... 
A dodać do tego samochód... Czy kobieta 
i samochód = prawdziwy mężczyzna? 
I kto tutaj jest traktowany przedmiotowo? 
Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie jest 
moim zamiarem generalizowanie. Wiem, 
że są mężczyźni, dla których inne warto-
ści mają znaczenie. Absolutnie nie chcę też 
sugerować, iż atrakcyjny wygląd nie może 
mieć nic wspólnego z muzułmanką. Wręcz 
przeciwnie, muzułmanka powinna dbać 
o zdrowy tryb życia, odpowiednie odży-
wianie i troszczyć się o kondycję fizyczną. 
Z jedną różnicą – czynić powinna to dla 
Boga, siebie i dla męża. A nie dla wszystkich 
mężczyzn dookoła. Nie chcę, abyś Czytel-
niku/Czytelniczko odniosła wrażenie, iż 
cierpię na innowstręt – atakując i osądzając 
z góry kobiety w krótkich spódniczkach. 
Nie chcę również twierdzić i nie twierdzę, 
iż wszystkie muzułmanki to aniołki. Lub 
wszyscy mężczyźni to jedynie samce, cze-
kający na stosowny moment, aby dać upust 

chuci i zaspokoić napędzany instynktem 
popęd. Nie, daleka jestem od osądzania 
oraz generalizowania. Chcę jedynie przed-
stawić różne punkty widzenia, postrzegania 
i oceniania nas poprzez wygląd i... pomyłki, 
jakie możemy popełnić. 

Wydaje mi się, że śmiało możemy stwier-
dzić, iż wszystkie kobiety ubierają się, 

ponieważ ktoś od nich określonego stroju 
wymaga. I muzułmanki, i niemuzułmanki. 
Z tą jednak różnicą, że muzułmanki przy-
wdziewają hidżab zgodnie z wymogami ich 
Stwórcy, zasłaniając to, co mężczyźni chcie-
liby oglądać, a kobiety Zachodu – ubierają 
się tak, jak nakazują trendy w modzie, która 
zdominowana przez mężczyzn stara się jak 
może, aby to, co muzułmanki zasłaniają, 
odsłonić jak najbardziej. Które z nich pod-
porządkowują się pragnieniom mężczyzn? 
I jakie są ich intencje? Tą wiedzę o człowieku 
posiada jedynie Bóg... 

Zaprawdę – muzułmanie i muzułmanki, wie-
rzący i wierzące, prawdomówni i prawdo-

mówne, 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. (33:35)

Umm Latifa
(http://muzulmanki.blogspot.com/2008/10/
hidab-wolno-rwnouprawienie-honor.html)
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FEMINIZACjA, ISLAM I NOrMALNOść

Ostatnio, za sprawą 
organizacji femi-

nistycznych, nasila się 
dyskusja o roli kobiety 
w współczesnym świe-
cie, o potrzebie femi-
nizmu w Polsce. We 
wszystkim, a zatem 
i w dyskusji o miejscu 
i roli kobiety w dzisiej-
szych czasach potrzebny 
jest umiar. Nie chodzi 
mi jedynie o umiar w wyrażaniu poglądów, 
w ich jakości polegającej na odrzuceniu 
postaw skrajnych, ale o normalność. 

W jednym ze swoich artykułów napisa-
łem o tym, że nie dziwi mnie to, że 

sądy w większości orzeczeń rozwodowych 
przyznają prawo do opieki nad dzieckiem 
kobietom (ze względu na specyficzną więź 
kobiety z dzieckiem spowodowaną macie-
rzyństwem), nie dodałem jednak, że prawo 
do wychowania dzieci powinno przysłu-
giwać obojgu rodzicom. Dziecko musi być 
kształtowane przez postawy matki oraz 
ojca, poznawać ich spojrzenie na otacza-
jącą je rzeczywistość, dlatego, że to jest 
normalne. 

We wszystkich dyskusjach, w których 
zastanawiamy się nad postawami 

skrajnymi, przeciwstawiając się im, tak 
naprawdę opowiadamy się za normal-
nością. Feminizm bywa postawą skrajną, 
a wtedy uderza w instytucję rodziny. Jak 
wiele z „izmów” stara się narzucić swój 
pogląd, będąc przekonanym o swojej nie-
omylności (Socjalizm tak, wypaczenia nie!). 
Czasami przyjmowanie postaw skrajnych 
jest potrzebne, np. wtedy, gdy staramy 
się zwalczać inne skrajności. Gorzej, gdy 
propagujemy skrajności z jednoczesnym 
tworzeniem mitów o rzekomym zagroże-
niu. To fikcyjne zagrożenie, które z czasem 
zaczyna żyć własnym życiem w świado-
mości innych, nawet całych społeczeństw, 
sprawia, że występując przeciwko nie tyle 
postawom skrajnym, a tylko ich drobnym 
przejawom, stajemy się napiętnowani. 
Z taką sytuacją mamy do czynienia np. 
w sprawach homoseksualizmu, który rów-
nież stał się ostatnio tematem „na czasie”. 
Każdy, kto jawnie wypowiada się prze-
ciwko związkom homoseksualnym jest 
postrzegany jako człowiek, co najmniej, 
zacofany. Dlaczego? Dlatego, że część śro-
dowisk homoseksualnych wykreowało fik-
cyjną społeczną świadomość o naruszaniu 
ich praw, co tak naprawdę nie ma miejsca. 
Wolimy zatem akceptować to, co w isto-
cie uważamy za nienormalne, niż się temu 
przeciwstawiać. 

Moim zdaniem, homoseksualizm 
uderza w instytucję rodziny tworząc 

mit o jej substytucie. 

Jesteśmy zastra-
szani. Lepiej, dla 

świętego spokoju, nie 
ruszać tematu, pod-
czas gdy inni, żerując 
na tym strachu, zała-
twiają swoje „inte-
resy”, np. polityczne. 
Podobnie rzecz ma 
się z krytyką niektó-
rych działań środo-
wisk żydowskich. 

Boimy się napisać cokolwiek krytycznego 
na ten temat, aby nie przyczepiono nam 
łatki „antysemity” (oczywiście w znacze-
niu „antyżydowski”). I chociaż naprawdę 
cenimy dorobek i kulturę narodu żydow-
skiego, nie pozbędziemy się tego piętna. 
Jest to nic innego, jak stygmatyzacja w sze-
rokim wymiarze.

Innym mitem wytwarzanym w świado-
mości ludzi, któremu lepiej się nie prze-

ciwstawiać, jest teoria o powszechnym 
zagrożeniu terroryzmem. Próba jego oba-
lenia może skończyć się napiętnowaniem 
(zdrada stanu !?). 

Podobnie jest z feminizmem. Doszliśmy 
do tego, że mężczyźni opowiadający 

się przeciw feminizmowi, jako skrajności 
narzucającej nam swój punkt widzenia 
świata, nazywani są „męskimi szowini-
stami”. Nie daj Bóg, gdy przeciwko femini-
zmowi wypowiada się muzułmanin – wtedy 
wszystko jest „jasne”. Dlatego dobrze, że 
w dyskusji o feminizmie wypowiadają się 
także kobiety, które również nawołują do 
normalności.

Czym w tym wypadku jest normalność? 
Uważam, że możemy ją zdefiniować 

w obrębie zagadnień związanych z rodziną, 
gdzie prawa i obowiązki rodziców i dzieci 
nawiązują do tego, co naturalne. 

Rozpisane role w normalnej, zgodnej 
z naturą (normalności, wynikającej 

chociażby z relacji biologicznych) rodzi-
nie, nie mogą rzecz jasna być sztywne. 
Jeżeli wbrew archetypom, co do których 
w odniesieniu do współczesnej rodziny 
się nie upieram, chociażby ze względu na 
uwarunkowania ekonomiczne, kobieta 
pracuje, to mężczyzna, który po pracy 
domaga się od pracującej żony podania 
kapci i obiadu, nie jest macho-panem, ale 
osłem. W takich sytuacjach jestem muzuł-
maninem i feministą, gdyż brak szacunku 
do drugiej osoby jest zawsze destruk-
tywny, a w przypadku pełnej rodziny jak 
najbardziej niewychowawczy. Islam kształ-
tuje typ rodziny normalnej – naturalnej. 
Normalność nie toleruje przemocy i braku 
równości, chociaż „równość” nie zawsze, 
w szerszym kontekście, musi odpowiadać 
słowu „równowaga”.

Bardzo często ruchy feministyczne się-
gają głębiej. Bywa, że wojujące femi-

nistki nawołują do łamania granic kulturo-
wych bez względu na tradycje. Zdarza się 
nawet, że domagają się zmian kulturowych 
w imię źle pojętej równości praw, wbrew 
tym, o których to prawa walczą. Tak jest 
w odniesieniu do kobiet z kręgu kultury 
islamu. Jakże często słyszę nawoływania 
o prawa kobiety w islamie bez uwzględnia-
nia specyfiki kulturowej i głosów samych 
muzułmanek (choćby w przypadku chust 
noszonych przez muzułmańskie kobiety). 
Pomijam akty przemocy wobec kobiet, 
które to nie są specyfiką islamu (kreuje sie 
taki obraz, aby zohydzić islam i muzuł-
manów w imię doraźnej polityki), ale, 
niestety, zjawiskiem charakterystycznym 
dla każdych kultur. Wystarczy prześledzić 
polskie dane dotyczące przemocy w rodzi-
nie. Tymczasem islam w swych dogma-
tach daje kobietom i mężczyznom w swej 
istocie prawa nie równe, ale adekwatne do 
ról społecznych (zgadzam się, że uświę-
conych tradycją), przypisanych kobie-
tom i mężczyznom. Często zdarza się, że 
prawa kobiet są większe niż mężczyzn, 
nawet w tych sferach, w których wytwo-
rzono nam mit o dyskryminacji kobiet. Tak 
np. jest w przypadku wielożeństwa, gdzie 
zgodnie z islamskim prawem to kobieta 
decyduje o modelu rodziny, którą wspólnie 
z mężem zakłada. W islamie mężczyzna 
jest od zarabiania pieniędzy na rodzinę, 
a kobieta jeżeli zarabia, to tylko dla siebie 
itd., itd. 

Rozmawiałem z wieloma kobie-
tami, które przyjęły islam (nie tylko 

w Polsce). Twierdzą, że islam przywrócił 
im kobiecość. Potwierdzają to w pewnym 
stopniu dane statystyczne, które wskazują, 
że 70 % osób, które przyjęły islam, to właś-
nie kobiety!

Oczywiście, jeżeli teoria rozmija się 
z praktyką to, tak jak już wcześniej 

wspomniałem, i ja jestem wtedy feministą. 
Ale praktyczne wypaczenia idei dokony-
wane są przez niezbyt mądrych ludzi i nie 
powinny one jej dyskredytować. Podobnie 
z feminizmem (dzieckiem emancypacji), 
który w swej wojującej postaci dyskredytuje 
to, co w nim najcenniejsze - o czym mówią 
muzułmanki – nieskrępowane kobiecością 
prawo do normalności. 

Stąd, przepowiadając ewoluowanie 
feminizmu w kierunku przywracania 

kobietom ich kobiecości, o co same zaczną 
się upominać, dostrzegam, przewrotnie 
dla wielu, właśnie w islamie i współ-
czesnych muzułmankach początki tych 
zmian. 

Rafał Berger
pedagog, imam szyickiego  

Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej
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ZAkrywAjĄCA LEtNIA MODA 

Wczoraj byłam w sklepie hinduskim. 
Niskie w kroku spodnie szarawary 

zawstydzają wyobraźnie swoją bogatą 
paletą barw i wzorów. Przymierzałam 
piękną czarną spódnicę ogrodniczkę. Była 
długa i miała około dwudziestu kieszeni.

Allah jest Wielki! Pozwala się cieszyć 
otaczającą mnie różnorodnością 

tkanin, kolorów, fasonów. Nie opuszczając 
Warszawy czuję się, jakbym podróżowała 
po różnych zakątkach świata. 

Z młodymi Turczynkami, które ubrane są 
w hidżaby ozdobione wzorami w kolo-

rowe kwiaty kiwamy do siebie głowami 
z uśmiechem na ustach, bo podobają nam 
się te same rzeczy. Pomimo różnorodno-
ści panującej w modzie, my muzułmanki 
mamy swoje stałe elementy, które musimy 
mimo wszystko zachować, żeby wyglądać 
bogobojnie i reprezentacyjnie.

Przede wszystkim głowa ma być szczel-
nie zakryta, żeby kosmyki niesfor-

nych włosów nie wystawały z pod chust. 
Ubranie nie powinno być obcisłe, żeby nie 
podkreślało naszych kobiecych kształtów. 
Rękaw powinien być do wysokości kostki 
przy dłoni. Jeśli nosimy spodnie powinny-
śmy krok zawsze zakrywać dłuższą tuniką. 
Ubrania nie mogą być prześwitujące. 

O Proroku! Powiedz swoim żonom i swoim 
córkom, i kobietom wierzącym, aby się 

szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest 
najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, 
a nie były obrażane. A Bóg jest Przebaczający, 
Litościwy.

Mimo kolorowych pięknych ubrań 
zaprojektowanych przez współczes-

nych stylistów musimy pamiętać, że mamy 
zachować skromność stroju. Skromność, 
która jest naszym atutem. 

Nasze zakryte ciała wzbudzają zain-
teresowanie i często współczucie. 

Ludzie myślą, że cierpimy katusze szczel-
nie pozakrywane. Nie ma nic bardziej myl-
nego. Nasza miłość do Allaha pozwala nam 
godnie stać na pełnym słońca przystanku 
obok spoconej na wpół rozebranej reszcie 
kobiet czekających na autobus.

Kiedy latem na ulicach panuje upał, 
a w pomieszczeniach klimatyzacja 

mrozi nosy, my wyglądamy dostojnie i nie 
jesteśmy sine z zimna.

Obecna moda pozwala pobudzać wyob-
raźnię muzułmanek na mnóstwo spo-

sobów. Zakrywamy naszą aurę. Wyglądamy 
jak damy, arystokratyczne służki Najjaśniej-
szego Sprawiedliwie Panującego nad świa-
tem Allaha. Subhanallah.

My zesłaliśmy wam ubranie, aby zakrywało 
waszą nagość, i ozdoby; lecz szata bogo-

bojności jest lepsza.
Agnieszka Witkowska

Uwielbiam chodzić po sklepach. Galerie 
w Warszawie tętnią życiem. Jest ich 

kilka, w każdej znajdują się właściwie te same 
sklepy, jednak każda ma inny klimat.Kiedy 
funduszy w portfelu brak, nie rezygnuję 
z wędrówki po sklepach. Oko i bez pieniędzy 
nabiera blasku na widok panującej mody.

Manekiny mają przystrojone główki 
w kolorowe turbany lub fantazyjnie 

zawiązane chusty. Wzbudzające w kobie-
tach zazdrość kształty plastikowych mode-
lek są przysłonięte długimi sukienkami, 
nogi ukryte są za legginsami, buty zakry-
wają większą część stopy. Spaceruję sobie 
po galerii i zastanawiam się do czego teraź-
niejsza moda zmierza?

Czyżby nagość przestawała już na 
poważnie być trendy?

Żona Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha 
z nim) - Aisza (oby Allah był z niej zadowo-

lony) powiedziała do odzianych w przeźroczyste 
szaty kobiet: Jeśli jesteście kobietami wierzącymi, 
nie są to szaty dla kobiet wierzących.

Wchodzę do sklepów i spędzam 
w nich dużo czasu. Oglądam kolo-

rowe chusty, przymierzam długie spód-
nice, powiewne bluzki. Na rękach grze-
choczą mi bransoletki w różnych kolorach. 
Najróżniejsze wzory okularów pięknie 
komponują się z moim hidżabem.

Agnieszka Witkowska

ISLAM w INtErNECIE

Jest wiele opinii na temat Internetu. 
Jedna z nich brzmi, że to narzędzie sza-

tana. Muzułmanie uważają wszelako, że 
wszystko co dobre pochodzi od Allaha. 
Internet może być tego właśnie przykła-
dem. Subhanallah.

Za pośrednictwem Internetu muzuł-
manie rozrzuceni po całej kuli ziem-

skiej komunikują się i wymieniają wiedzą 
na tematy związane z naszą religią. 
Nawzajem przesyłają sobie linki do stron 
tematycznych. Przytaczają fragmenty 
Koranu lub przekazują historię życia 
Proroka Muhammada poprzez rozsyłanie 
hadisów.

Siostry z różnych zakątków świata 
wymieniają się doświadczeniami na 

temat prowadzenia domu, wychowywa-
nia dzieci, gotowania. Mogą wzajemnie się 
pocieszyć i pożalić, a także podzielić się 
osobistymi przeżyciami.

Internet pełni często funkcję biura matry-
monialnego. Pary poznają się na por-

talach. Dla muzułmanów jest to idealne 
rozpoczęcie znajomości, szczególnie, kiedy 
nie jest ona związana zawodowo lub przez 
pokrewieństwo. Poprzez pisanie maili 
poznają się ludzie, którzy z czasem zakła-

dają rodziny. Wizualna powierzchow-
ność przechodzi na dalszy plan, ważne są 
wewnętrzne wartości.

Oprócz wymiany korespondencji za 
pomocą maili, popularnym sposobem 

komunikacji stały się fora powstające na 
portalach. W przypadku osób rozkocha-
nych w Allahu, każde forum jest związane 
z islamem. Wychwalamy tam Allaha, dzie-
limy się publicznie posiadaną wiedzą na 
tematy religijne. Tworzymy grupy osób, 
które stają się sobie bardzo bliskie, mimo 
dzielących ich kilometrów. Znajomości roz-
wijają się i owocują przyjaźniami w życiu 
realnym.

Osoby wypowiadające się na forach, 
często są ukryte za fikcyjnym zdję-

ciem. Muzułmanki nie chcą pokazywać 
twarzy. Są tajemnicą dla braci, którzy 
również wypowiadają tam swoje opinie. 
Są jednak siostry, które umieszczają swoje 
prawdziwe zdjęcia i można wtedy nacie-
szyć oko kolorowymi hidżabami. Można 
podejrzeć sposób wiązania chustki, styl 
ubierania się. 

Zdarza się, że osoby uczestniczące 
w życiu forum mieszkają daleko od 

rodzinnego domu i za jego pośrednictwem 

mają kontakt z bliskimi osobami z ziemi 
ojczystej. Są przypadki, kiedy ktoś nie ma 
w swoim najbliższym otoczeniu osób żyją-
cych w islamie i wirtualna forma porozu-
miewania się jest dla nich jedynym łączni-
kiem ze współwyznawcami.

Jest również grupa osób, która na forach 
się nie wypowiada. Wszechmogący 

nakazał nam przebywać wśród ludzi, 
gdy to naprawdę koniecznie i wypowia-
dać się, kiedy rzeczywiście mamy coś do 
powiedzenia. Współwyznawcy niebiorący 
udziały w życiu forum są jednakże jego 
podporą. Piszą prywatne maile do forumo-
wiczów, chcąc się podzielić swoją wiedzą, 
która potem jest przekazywana na forum. 

Chwała Allahowi, Panu Światów, za 
naszą wolną wolę.

Każde dobro, które cię spotyka, pocho-
dzi od Boga. A każde zło, które cię 

dosięga, pochodzi od ciebie samego.

Nie zdarzyło się chyba jeszcze tak, 
żeby na forum nie zajrzała osoba 

spoza islamu. Ludzie różnych wyznań 
i poglądów mają potrzebę wypowia-
dania się na forach dotyczących naszej 
religii. Podpytują o różne sprawy, chcą 
wyjaśnień. Bez skrępowania piszą 
o swoich obawach związanych z szerze-
niem się islamu w Europie. Przyjmują 
do wiadomości wiedzę, którą się z nimi 
dzielimy. Zdarza się też, że prosta 



Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej ● Nr 3(7) Rok 1431/2010 (II) sierpień 2010 9

Turyści, przebywający w krajach muzułmańskich, często zdziwieni są odmiennym podej-
ściem tamtejszych mieszkańców do dzieci. Wielokroć ci, którzy zabrali swoje pociechy w 

dalekie wojaże, są mile zaskoczeni niesamowicie ciepłą reakcją miejscowej ludności na dzieci. 
Wszyscy wokół uśmiechają się do napotkanych latorośli, pomagają w przeniesieniu wózka 
przez wymagające nie lada ekwilibrystyki wąskie przejścia czy wysokie chodniki. Sama 
byłam świadkiem sympatycznej sytuacji, gdy sporo po północy stałam na lotnisku w Bejrucie 
w kolejce za tatą z małą, przysypiającą dziewczynką. Do owego ojca podszedł wówczas młody 
żołnierz, pilnujący porządku i dał mu… cukierka dla jego córeczki. Ale ta wszechobecna sym-
patia wobec dzieci to tylko jedna strona medalu. Z drugiej bowiem, osoby z zewnątrz często 
dziwi inny system wychowywania potomstwa przez muzułmańskich rodziców.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że muzułmańscy rodzice są skrajnie nieodpo-
wiedzialni. Ich dzieci biegają i dokazują do woli, np. w restauracji. Co więcej, towarzy-

szą w niej dorosłym do późnych godzin nocnych! Mass media zaś karmią nas przerażającymi 
obrazkami maluchów, biorących udział we wszelkiego rodzaju demonstracjach. Oklejanych 
transparentami, sadzanych na ramionach wykrzykujących bojowe hasła mężczyzn.

A jednak w tym na pozór szalonym zachowaniu jest jakaś metoda. Dzieci nie są po prostu 
izolowane od „zwykłego” życia. Od początku oswajają się z tak trudnymi zagadnie-

niami, jak śmierć, wojna, polityka – oczywiście często wymusza to po prostu trudna sytuacja 
w ich rodzinnych krajach, Palestynie czy Afganistanie. Wydaje się jednak, iż może to być 
także częścią pewnego odmiennego systemu wychowania dzieci na dorosłych, odpowie-
dzialnych ludzi.

Z pewnością w wielu przypadkach z uwagi na trudne warunki ekonomiczne, dzieci od 
początku mają np. narzucone pewne obowiązki. Osobiście miałam parokrotnie stycz-

ność z dziećmi czeczeńskich uchodźców, przebywających w Polsce. Podczas wycieczek łatwo 
było zauważyć, iż dzieci, choć częstokroć nie pamiętają nawet rodzinnej Czeczenii, wycho-
wywane są odmiennie niż powszechnie spotyka się to w Polsce. Starsze rodzeństwo zawsze 
opiekuje się młodszym, w sposób niewiele ustępujący dorosłym. W rodzinach muzułmań-
skich, częstokroć przecież wielodzietnych, jest to zupełnie naturalne. Ponadto, gdy podczas 
wycieczki zatrzymywaliśmy się na obiad, dziewczynki natychmiast zaczynały przyjmować 
role małych „pań domu”. Sprzątały talerze, sprawdzały, czy każdy jest najedzony i napojony. 
Zachowywały się tak nawet bardzo małe, kilkuletnie dzieci. 

To wszystko sprawia, że te dzieci od najmłodszych lat stają się dużo bardziej odpowie-
dzialne i poważniejsze niż ich rówieśnicy skrzętnie chowani „pod kloszem”. Widać to 

choćby na przykładzie filmów irańskich, które często właśnie z dzieci czynią swoich głów-
nych bohaterów. Można tu wymienić choćby obrazy Majida Majidiego: „Dzieci niebios” czy 
„Kolory raju”. 

Osoby dłużej przebywające w krajach muzułmańskich często twierdzą, że tamtejsze dzieci 
są mniej płaczliwe, mniej absorbujące, potrafią same zająć się sobą. Rodzice i bliscy nie 

skupiają na nich swojej bezustannej uwagi. Gdy dziecko płacze, nie rzuca się mu na pomoc 
cała rodzina. Niektórzy mówią wręcz o pewnym pozornym chłodzie matek wobec swoich 
pociech, jednak w dłuższej perspektywie ich zachowanie uczy dzieci radzenia sobie samemu 
z problemami. 

W pewnym sensie przebieg „muzułmańskiego dzieciństwa” zdaje się lepiej przygotowy-
wać do dorosłości niż obserwowane na Zachodzie chuchanie i dmuchanie na dzieci. 

Oczywiście, podobnie jak rodzice na całym świecie, tak i ci, którzy są muzułmanami, preferują 
różne metody wychowawcze. Muzułmańskie dzieci dorastają też w końcu w skrajnie różnych 
warunkach – od obozów dla palestyńskich uchodźców, poprzez wioski Górnego Egiptu aż do 
bogatych miast w rodzaju Dubaju. Mają tam do dyspozycji albo najnowszej technologii gry 
komputerowe, albo też wyobraźnia musi im pomóc stworzyć zabawki z porzuconych cegieł 
lub kamieni. W niektórych krajach na podwórkach udało się urządzić place zabaw dla dzieci, 
w innych, z braku funduszy czy z racji gorącego klimatu, nigdy one nie powstały. 

Ogólny system wychowania preferowany przez znaczną część muzułmańskich rodzi-
ców, zdaje się wyróżniać właśnie nastawieniem na przygotowanie potomstwa do doro-

słego życia. Polega ono na nieizolowaniu dzieci przed rzeczywistym obrazem otaczającego 
nas świata oraz konfrontowaniu z codziennością. To sprawia, że niejednokrotnie wydają się 
one mniej odrealnione w swych zachowaniach i poglądach od rówieśników innych wyznań, 
potrafią więcej zrozumieć z tak zwanej szarej prozy życia. Wszakże dylemat, czy traktować 
dzieciństwo jako okres przygotowawczy do dorosłości, czy raczej czas beztroski, która stanie 
się emocjonalnym kapitałem na przyszłość, z pewnością będzie spędzał sen z powiek jeszcze 
wielu pokoleniom rodziców. I to zarówno tym muzułmańskim, jak i innym. 

Marta Minakowska

MUZUłMAńSkIE DZIECIńStwO  
– prZyGOtOwANIE DO DOrOSłOśCI

prawda płynąca z islamu jest dla nich 
niewyobrażalnie trudna do zrozumie-
nia. Muzułmanie wypowiadający się na 
forach nie mają na to jednak wpływu. 
Allah otwiera oczy i serca tym, których 
sam sobie wybierze.

Jeśliby Bóg uznał w nich coś dobrego, to 
z pewnością dałby im usłyszeć, to oni 

i tak odwróciliby się od Niego i odsunę-
liby się ze sprzeciwem.

Poprzez uczestnictwo w życiu wirtu-
alnym stwarzamy sobie możliwość 

rozwoju duchowego. Człowiek żyjący 
w świecie rzeczywistym, w codziennym 
pośpiechu nie ma czasu na przemyślenia, 
na uzewnętrznienie swoich myśli. Sytuacje, 
jakie nas spotykają na co dzień, często nie 
pozwalają nam być takimi, jakimi byśmy 
chcieli być. Presja społeczeństwa wpływa 
na niektóre osoby destrukcyjnie. Warto 
korzystać z nowoczesnych udogodnień, 
które są dla nas prezentem od Allaha. 
Warto uczestniczyć na forach, rozmawiać 
z ludźmi za pośrednictwem klawiatury. 
Mamy wtedy większe szanse na poznanie 
samego siebie. Na zgłębienie swojej wiary 
i miłości do Boga. Możemy odpowiadać 
na trudne pytania, o których, zdarza się, 
wcześniej nie myśleliśmy. Pogłębiamy 
swoją wiedzę na temat islamu, kiedy szu-
kamy odpowiedzi dla osób nieufnych 
lub dla współbraci, którzy myślą, że my 
wiemy więcej. Stwarzamy możliwość do 
rozwoju swej cierpliwości, która jest jedną 
z głównych cech u bogobojnego muzuł-
manina. Czytając swoje własne wypowie-
dzi zauważamy co jest w nas piękne, a co 
należy zmienić. 

Działalność wirtualna może być tre-
ningiem i sprawdzianem naszej 

wiary, naszej wiedzy. Wszystko zależy 
od intencji. Allah wie wszystko. Ludzie 
piszący tu nie mają czasem odwagi, siły, 
ufności w stosunku do swoich włas-
nych możliwości. Być może to początek 
ich drogi do stawania się coraz lepszym 
muzułmaninem. Zdobywaną na forach 
wiedzę na temat naszej religii zaczynają 
wprowadzać w życie. Nabierają odwagi 
i pewności siebie. Pisząc dajemy duszy 
przestrzeń. Ona się rozwija i pobudza nas 
do działania. Ludzie widzą nasze czyny, 
Allah zaś zna nasze intencje i myśli. 
Świadomość tego daje nam poczucie bez-
pieczeństwa. Musimy pamiętać wszelako, 
że pod fikcyjnymi kontami mogą się kryć 
różni ludzie. 

Internet jest dla nas. Korzystajmy z niego. 
Pisanie do szuflady lub do folderu na 

swoim prywatnym komputerze na nie-
wiele się zda. Piszmy, poszerzajmy wiedzę 
i praktykujmy życie w islamie. Allah nas 
oceni.

On jest Bogiem w niebiosach i na 
ziemi. On wie, co czynicie skry-

cie i jawnie. On wie także, co wy 
zyskujecie.

  Agnieszka Witkowska

Marta Minakowska
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Agnieszka Witkowska

DUCHOwOść MOCNO StĄpAjĄCA pO ZIEMI 

Część społeczeństwa zmę-
czona wyścigiem szczu-

rów, codzienną walką o prze-
trwanie, brakiem zrozumienia 
ze strony najbliższych, a także 
z braku akceptacji samego 
siebie w pewnym momen-
cie zatrzymuje się i zaczyna 
tęsknić.

Tęsknota jest ciężka do 
określenia. Zagubienie 

i brak radości z material-
nych aspektów życia zaczyna 
doprowadzać do przemyśleń, do zagłę-
biania się w swoje emocje, pragnienia, 
oczekiwania.

Żyjemy w świecie wolności słowa. Mamy 
możliwość spełnienia wszelkich swych 

zachcianek często bez jakiejkolwiek zapłaty. 
Zaczynamy pragnąć zmian, wprowadza-
jących w nasze życie spokój, stabilizację, 
poczucie pewności siebie i sensu istnienia. 

Zastanawiamy się nad kruchością życia. 
Wszelkie klęski i tragedie pokazywane 

w programach informacyjnych wzbudzają 
lęk i w głowach rodzą się przemyślenia, 
refleksje. Zaczynamy gubić codzienny 
pośpiech. Poszukujemy punktu zaczepienia, 
który poprowadzi nas w kierunku pozytyw-
nych emocji nie wywoływanych sztucznie.

Nasz instynkt naturalny walczy z nami, 
z naszymi słabościami. Zaczynamy 

odkrywać coś uroczego, cos niesprecyzo-
wanie ożywiającego. Na zewnątrz widzą 
w nas zmiany tylko spostrzegawczy obser-

watorzy, którzy prawdopo-
dobnie nieświadomie tęsknią 
za odnalezieniem własnego 
sensu życia lub już go odna-
leźli i potrafią dostrzec nastę-
pujące w nas przemiany. 

Zaczynamy odkrywać 
prawdę o istnieniu Boga. 

Staje się On nam potrzebny do 
funkcjonowania. Czerpiemy 
radość i korzyści z obcowania 
z Nim.

A kto będąc przedtem nie-
sprawiedliwy, nawróci 

się i poprawi – to zaprawdę Bóg zwróci się 
ku niemu.

Islam to przede wszystkim porozumie-
nie jednostki z Allahem. Żeby dojrzeć do 

życia w tej nieznanej nam dotąd, pozornie 
odmiennej formie czczenia Boga, musimy 
pamiętać, jak ważne jest zrozumienie sensu 
obcowania z Panem Światów. Rozkochajmy 
się w Nim, oddajmy swoje życie w Jego ręce 
i wtedy nie będziemy więcej zwracać uwagi 
na wcześniej odczuwaną odmienność zwią-
zaną z religią islamu. 

Muzułmanie rozsypani po całym świe-
cie potrafią żyć według zasad narzu-

conych przez Wszechmogącego w Świętej 
Księdze Koranu. Mieszkają wśród przed-
stawicieli różnych grup społecznych, wśród 
ludzi odmiennych wyznań, wśród ateistów. 
Przyjaźnią się z katolikami, żydami, przed-
stawicielami wszelkich trakcji. Bogobojny 
muzułmanin nie ma tak naprawdę prob-

lemu z praktykowaniem swej religii. Religii, 
która jest sposobem na życie.

Wszelkie objawy lęku, momentami 
spadającego poczucia sensu i wiary 

w podejmowane działania są eliminowane 
poprzez przypominanie sobie jak ważną rolę 
w naszym życiu odgrywa spokój i radość, 
płynąca z miłości do Allaha i z życia w isla-
mie. Obiekcje, czasem wzbudzane w nas 
przez osoby nierozumiejące naszej fascy-
nacji stwarzania sytuacji prowadzących ku 
zadowoleniu Stwórcy, powinniśmy z miej-
sca rozpraszać swą bogobojnością i cierp-
liwością. Pielęgnujemy w sobie wartości, 
które odkryliśmy we własnych wnętrzach. 
Każdy niech idzie tą prostą drogą, z której 
- mam nadzieję - nie pozwoli się już sprowa-
dzić. Pomagajmy sobie wzajemnie w dąże-
niu ku Najwyższemu.

Islam jest religią prostą, łatwą i przy-
jemną, jeśli wchodzimy w nią rozkochani 

w Allahu. Pamiętajmy o głoszeniu islamu 
i rozprzestrzenianiu wielkości Boga wśród 
osób otaczających nasze miejsce zamiesz-
kania oraz pracy. Dumnie łączmy wszelkie 
swoje sukcesy osobiste i zawodowe z Jego 
miłosierdziem.

Przyszło do was światło od Boga i Księga 
jasna. Przez nią prowadzi Bóg tych, 

którzy poszukują jego zadowolenia po 
drogach pokoju, wyprowadza ich z ciem-
ności do światła.

Agnieszka Witkowska

Mariya-Iman Yavorska

pOZNAjMy prAwDę

nie wszystkie zasady, których powinien 
przestrzegać każdy muzułmanin, m.in. 
sposób okazywania uczuć, postępowa-
nia w określonych sytuacjach, sposoby 
mówienia, modlenia się itd. 

Księgą świętą islamu i jego podstawą 
jest Koran, który zawiera 114 sur 

(rozdziałów) składających się z ajatów 
(wersety). Jeżeli ktoś choćby raz prze-
czyta Koran, to z pewnością zrozumie, 
iż nie ma na tym świecie pytania, na 
które nie można było by w tej księdze 
znaleźć odpowiedzi. Sprawą oczywistą 
jest, że jeśli nie jesteśmy praktykującymi 
wyznawcami islamu, to nie będzie łatwe 
prawidłowe zinterpretowanie informa-
cji zawartych w treści Koranu. Jednak 
ośmielę się twierdzić, że mało kto może 
powiedzieć, że posiada wyczerpującą 
wiedzę o swojej religii. Dlatego właśnie 
Allah nakazuje muzułmanom nieustanne, 
aż do kresu życia, doskonalenie wiedzy 
o ich religii. 

Islam opiera się na 5 głównych filarach, 
z czego pierwszym jest wyznanie wiary 

w jedynego Boga - szahada, drugim mod-
litwa - salat, trzecim post - saum, czwarty 
dotyczy rozdawania jałmużny - zakat, 
piąty zaś to obowiązek odbycia piel-
grzymki - hadżdż. Niektórzy uważają, 
że istnieje także nieoficjalny dodatkowy 
filar, który trzeba nazwać raczej obowiąz-
kiem, zwany dżihad. I właśnie on jest 
najbardziej „znany”. Napisałam te słowo 
w cudzysłowie, ponieważ większość 
nie tylko wyznawców innych religii, ale 
i muzułmanów nie rozumie dobrze jego 
znaczenia i najczęściej używane bywa 
niepoprawnie. 

Dżihad u większości ludzi przywołuje 
najgorsze skojarzenia: ataki terro-

rystyczne, islam, zabijanie, krew, ofiary 
i wszelkie inne łączące się z tym okrutne 
obrazy, które tkwią w naszej wyobraźni. 
Lecz tak naprawdę chyba mało kto spró-
bował sięgnąć odrobinkę głębiej, by 
zaspokoić choćby zwykłą ludzką cieka-

Coraz częściej w dzisiejszych czasach 
spotykamy się z różnego rodzaju 

fobiami. Wielokrotnie zastanawiałam się 
z czego może wynikać ten strach i obawy 
w stosunku do otaczającego nas świata. 
Po długotrwałych przemyśleniach, opie-
rając się na własnym doświadczeniu, 
doszłam do wniosku, iż zazwyczaj jest to 
efekt naszej niewiedzy.

Rozważymy np. negatywne skoja-
rzenia, z jakimi boryka się islam 

w świecie zdominowanym przez zachod-
nią kulturę. W wielu z nas budzi on lęk 
i negatywne emocje. Pytanie tylko, dla-
czego?! Odpowiedź brzmi zbyt banalnie: 
najzwyczajniej nic nie wiemy na temat tej 
religii, a właściwie sposobu życia prakty-
kujących muzułmanów. Religię tę można 
śmiało ująć w prostej formule ISLAM = 
ŻYCIE. Z takiego punktu widzenia, reli-
gia wraz z czynnościami, które wykonują 
jej wyznawcy, jest codziennością. Jest 
po prostu bezustannie obecna w każdej 
dziedzinie ich życia. Określa precyzyj-
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wość - cóż to za religia, która w zamian 
za odebranie życia innym, oferuje życie 
wieczne w raju?! Przecież gdyby tak 
logicznie pomyśleć, to jakiż sens miało 
by szerzenie islamu przez ostatniego 
Proroka Muhammada (pokój z Nim), 
skoro wejście do Raju może być tak banal-
nie proste: wystarczy zabić człowieka 
i już mamy zaklepane życie wieczne. 
Śmieszne... Tragiczne…

Gdyby dżihad był aż tak łatwy, to 
najpewniej nie byłoby już dzisiaj 

wyznawców islamu, zaś o samej reli-
gii nikt by nawet nie pamiętał, bowiem 
muzułmanie pozabijaliby się wzajem-
nie: syn - matkę, brat - brata. Bo przecież 
ludzie, którzy dokonują ataków terro-
rystycznych w imię tzw. dżihadu, nazy-
wający siebie muzułmanami, zabijają nie 
tylko innowierców, a i swoich współ-
wyznawców. Tutaj trzeba nadmienić, iż 
w myśl islamu, tacy jak oni nie są godni 
nazywać się ludźmi. Osoby tak myślące 
nie można w ogóle uznać za wyznawców 
islamu. Zresztą żadna z wielkich mono-
teistycznych religii: ani chrześcijaństwo, 
ani judaizm, ani islam nie propaguje tego 
typu „wartości”, żadna nie zezwala na 
zabijanie bliźniego. 

Z drugiej jednak strony, jeśli przyjrzeć 
się ludziom myślącym kategoriami 

dżihadu jako przepustki do Raju, da się 
zauważyć, że najprawdopodobniej nigdy 
nie mieli do czynienia z tym prawdziwym 
islamem, którego uczył ostatni Prorok 
Muhammad (pokój z Nim), a wprawa 
i obowiązki zapisane w świętym Koranie 
nigdy nie zostały przez nich poznane. 
Tylko żeby było wszystko jasne: bronię 
tutaj islamu, nie zaś jego wyznawców, 
którzy tylko ze względu na kraj pocho-
dzenia zwą siebie muzułmanami. 

Zastanawiałam się, jak najprościej 
zdefiniować dżihad, by uświado-

mić czytelnikom jego prawdziwe zna-
czenie w islamie. Na szczęście natra-
fiłam na wywiad z Szejchem Salihem 
bin Muhammadem al-Lahaydanem, 
przewodniczącym komitetu prawnego 
i członkiem zarządu gremium naj-
wyższych uczonych islamskich, który 
w doskonały i łatwy do zrozumienia 
sposób przekazał tę definicję: Dżihad na 
drodze Allaha jest dążeniem do usta-
nowienia słów Allaha ponad wszystko. 
Osoba, która stara się odnaleźć drogę 
Allaha, przestrzega rytuałów religij-
nych, unika agresji i opresji i trzyma 

się szariatu (prawa muzułmańskiego) 
w swojej walce i wysiłku. Taka osoba 
nigdy nie przyczynia się do rozlewa-
nia krwi ani do cierpienia jego narodu. 
Wynika stąd jasno, że dżihad jest przede 
wszystkim zmaganiem, którą wyznawcy 
islamu powinni toczyć z samymi sobą, 
własnymi słabościami, pożądaniami 
i pokusami. 

Problemem całej społeczności dzi-
siejszego świata jest to, że szukamy 

różnic pomiędzy sobą, rywalizujemy, wal-
czymy, niestety nazbyt często używamy 
siły, by móc udowodnić swoje racje lub 
narzucić je innym. Uważam, że powin-
niśmy szukać w sobie podobieństw nie 
zważając na to, jakiego wyznania jeste-
śmy, jaki mamy kolor skóry oraz czym 
się zajmujemy. I właśnie takie podejście 
może zapobiec powstawaniu nowych 
konfliktów pomiędzy narodami. Wiem, 
że każdy z nas jest inny, że różnimy się 
pod rozmaitym względem, ale też tak 
wiele nas łączy. Spróbujmy polubić siebie 
nawzajem!

Niech Bóg Wszechmogący ma nas 
wszystkich w swojej opiece! 

Mariya-Iman Yavorska

Selim Chazbijewicz 

DIALOG MUZUłMAńSkO-CHrZEśCIjAńSkI Z pErSpEktywy 
ISLAMU. jEGO pOCZĄtkI I rOZwój w pOLSCE w OkrESIE 

pONtyFIkAtU jANA pAwłA II

Próbując zbliżyć się do 
problematyki międzyre-

ligijnego dialogu pomiędzy 
chrześcijaństwem a islamem, 
należy przyjąć parę sposobów 
rozumienia i wielość płasz-
czyzn realizacji tegoż. Dialog 
ten może realizować się przede 
wszystkim w formie – „dia-
logu życia” – spotkania obu 
religijnych cywilizacji w prak-
tyce codzienności. Należy 
przy tym przyjąć i uznać róż-
nice stanowiące autonomiczne zupełnie 
sfery. W tej różnicy trzeba też wziąć pod 
uwagę fakt, iż w odróżnieniu od Kościoła 
Rzymskokatolickiego islam jest obecnie 
w organizacyjnym rozproszeniu. Od czasu 
zniesienia w 1924 roku w Turcji kalifatu 
– zwierzchniej instytucji w islamie, ustano-
wionej po śmierci Proroka Muhammada, 
predestynowanej do sprawowania pieczy 
i straży nad realizacją doktryny wiary 
i prawa religijnego – nie ma wśród muzuł-
manów jednolitej struktury organizacyjnej. 
Jedynie kalif miał prawo i prerogatywy do 
wypowiadania się i działania w imieniu 
światowej społeczności islamskiej, on to – 
po konsultacji – poddawał ocenie zgodność 
praktyki z doktryną, pilnował jej realizacji 
i czuwał nad prawowiernością wyznaw-
ców. On też tylko mógłby prowadzić wia-

rygodny dialog w imieniu 
światowego islamu. Obecnie 
istnieją silniejsze lub słabsze 
środowiska religijne, które nie 
mogą wypowiadać się w imie-
niu światowej muzułmańskiej 
społeczności – a co najwyżej, 
mogą określać własne stano-
wisko w tej materii. Tak jest 
zresztą nie tylko w wypadku 
dialogu z chrześcijanami; 
islam utracił swoją struktu-
ralną jedność, przez co m.in. 

możliwy był niekontrolowany wzrost skraj-
nych ideologii i ich praktyka. W efekcie od 
czasu zniesienia urzędu kalifa istnieje pod 
tym względem całkowity relatywizm.

Islam różni od chrześcijaństwa zarówno 
widzenie człowieka, jak i roli jego na 

ziemi, oraz perspektywa soteriologiczna, 
czyli dotycząca zbawienia. Doktryna islam-
ska wyraźnie mówi o nieistnieniu grzechu 
pierworodnego. Ludzie rodzą się bez-
grzeszni, dlatego oczyszczenie przez chrzest 
jest niepotrzebne. Skoro ludzkość nie jest 
naznaczona piętnem grzechu pierworod-
nego – zatem nie potrzebuje Zbawiciela 
w pojęciu chrześcijańskim – a Jezus był 
wprawdzie według nauki islamu pro-
rokiem i Wysłannikiem Boga – ale tylko 
i wyłącznie człowiekiem. Islam uznaje fakt 
Niepokalanego Poczęcia Jezusa – o czym 

wyraźnie mówi Koran. Zdecydowanie 
natomiast zaprzecza ukrzyżowaniu, zmar-
twychwstaniu i boskości Jezusa. Również 
pojęcie Trójcy Św. – według zasad i założeń 
doktryny chrześcijańskiej – jest w islamie 
nie do przyjęcia, przeczy bowiem muzuł-
mańskiej koncepcji absolutnej jedności Boga 
– tauhid, podstawie islamskiej doktryny. 
Uznawanie Trójcy Św. stanowi w islamie 
szirk – odstępstwo od tej zasady.

Na ten temat wyraźnie wypowiada się 
Koran:

„Jezus zaś odrzekł: Jestem sługą Allaha. On dał 
mi Księgę i uczynił mnie Prorokiem.” (19:31)
„Nie przystoi majestatowi Allaha brać sobie 
syna. On jest Święty. Kiedy on nakazuje coś, 
powiada temu: ”Bądź” i to się staje” (19:36)1

 Nie ma w doktrynie islamskiej ani pojęcia 
sakramentu, ani świętości, jak ujmuje to teo-
logia chrześcijańska. Co więcej, mówienie 
„teologia” w odniesieniu do religijnej nauki 
islamu jest również metodologicznym nie-
porozumieniem, bowiem teologii w znacze-
niu nauki o Bogu w islamie nie ma.

Doktryna islamska zaprzecza zarówno 
chrześcijańskiej nauce o ukrzyżo-

waniu, jak i zmartwychwstaniu Jezusa, 
a więc temu, co stanowi fundament chrześ-
cijaństwa. Według nauki islamu w dniu, 

1 Święty Koran, tekst arabski i tłumaczenie 
polskie, Islam International Publications LTD.
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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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w którym miało nastąpić ukrzyżowanie 
Jezusa, Bóg swoją mocą nadał rysy twarzy 
Jezusa Judaszowi, który zań był ukrzyżo-
wany, zaś Jezus, jak to określa doktryna 
muzułmańska, został przez Boga żywcem 
wzięty do nieba. Automatycznie również, 
co wynika z powyższego, nauka islamska 
wyklucza zmartwychwstanie.

Tak więc, fundamentalne doktrynalne 
różnice pomiędzy obu religiami wyklu-

czają czy raczej czynią zbędnym dialog 
na płaszczyźnie teologicznej – sfery dok-
trynalne są tu wyraźnie autonomiczne, 
niemające poza pewnymi przypadkami 
wspólnych płaszczyzn. Przede wszystkim 
to tradycja Abrahama, wspólna dla chrześ-
cijaństwa, islamu i judaizmu. Jednak i tutaj 
widoczne są pewne różnice doktrynalne. 
Otóż według doktryny islamskiej ofiaro-
wanie czynione przez Abrahama w dowód 
pełnego poddania się Bogu, czynione było 
nie z młodszego syna 
– Izaaka, a z syna pier-
worodnego – Ismaela. 
Z tego też wynikały 
dalsze doktrynalne 
konsekwencje. 

Według Koranu, 
Z a c h a r i a s z , 

ojciec Jana Chrzciciela, 
zwiastuna Jezusa zro-
zumiał na podstawie 
biblijnych proroctw 
oraz ostrzeżeń z nieba, 
iż wkrótce instytucja 
Proroctwa będzie prze-
niesiona z domu Izaaka 
do domu Ismaela, 
z którego wywodził 
się Muhammad. Jan 
Chrzciciel zaś poprze-
dzał Jezusa który 
był poprzednikiem 
Muhammada. Tak 
więc Muhammad był 
kontynuatorem misji proroczej ciągnącej się 
od Adama, pierwszego człowieka i zarazem 
proroka, poprzez Noego (Nuh2), Abrahama 
(Ibrahim), Dawida (Daud), Salomona 
(Sulejman), Mojżesza (Musa), Zachariasza 
(Zakarija), Jana Chrzciciela (Yahja), Jezusa 
(Isa) i Muhammada.

Mówi o tym 19 sura Koranu, której tytuł 
stanowi imię matki Jezusa – Mariam. 

Jest tam wyraźnie podkreślona nauka 
Koranu dotycząca Jezusa, nieuznająca jego 
boskości:
„(...) albowiem przypisują syna Bogu 
Miłosiernemu. Nie wypada Bogu Miłosiernemu, 
aby brał sobie syna. Nie ma takiego w niebio-
sach i na ziemi, który nie przybyłby do Boga 
Miłosiernego jako niewolnik. Zaprawdę ,On 
obejmuje ich swoją wiedzą i wszystkich dokład-
nie policzył. I każdy z nich przybędzie do 
Niego w Dniu Zmartwychwstania samotny.” 
(19:92-96)3

2 W nawiasach imiona z tradycji koranicznej.
3 Święty Koran... op.cit.

Dla pełności zobrazowania doktrynal-
nych różnic należałoby przedstawić 

różnicę w modlitwie i jej zasadach, tak zale-
canej przez niektóre środowiska do wspól-
nego przeżywania. Najogólniej stwier-
dzić należy, iż w teologii modlitwy lub jej 
doktrynalnym ujęciu również funkcjonują 
duże, by nie rzec fundamentalne różnice. 
Modlitwa stanowi w islamie jeden z pięciu 
filarów (arkan ad-din), tj. bezwzględnych 
obowiązków. Muzułmanin obowiązany jest 
modlić się w określonych porach: o świcie 
(al-fadżr), w południe (ad-duhr),w poło-
wie czasu między południem i zachodem 
słońca (al-asr), o zachodzie (al-maghreb) 
i w godzinę później (al-isza).W każdej 
z modlitw codziennych formuła wyznania 
wiary jest cytowana kilkakrotnie. Każda 
też z modlitw zawiera jako część obowiąz-
kową pierwszą surę Koranu – Otwierającą, 
al-Fatihę.

Nie wolno odmawiać modlitw na zapas, 
łącząc po parę z nich. Wyjątek czyniony 

jest przez niektóre obrządki dla al-isza, 
która może być odmawiana natychmiast 
po al-maghreb. Można ją też odmawiać 
w ciągu późniejszych godzin nocnych, aż 
do zbliżania się świtu. Pewne ułatwienia są 
ponadto przyznawane podróżnym, którzy 
mają prawo kompilować niektóre modli-
twy. Każda poszczególna modlitwa składa 
się z dwóch lub więcej – zależnie od pory 
dnia – pokłonów, łączących się z pada-
niem na twarz przed Bogiem (sudżud) oraz 
recytacją innych ajatów lub sur (oprócz al-
Fatihy) Koranu. Modlący się musi zajmo-
wać taką pozycję, by twarzą kierować się 
w stronę Mekki, stojąc na miejscu czystym, 
np. na rozesłanej szacie, dywaniku czy po 
prostu na zamiecionym placyku, wystarcza-
jącym do wykonania na nim pokłonu, o ile 
modlitwa nie jest odmawiana w meczecie. 
Koniecznym jest posiadanie stanu cielesnej 
czystości – tahara. Jeśli wierny utracił ten 
stan przez dotknięcie czegoś, co jest uwa-

żane za nieczyste, załatwianie potrzeb natu-
ralnych, a nawet nieskromne myśli, winien 
go odzyskać przez dokonanie przed modli-
twą przepisanych ablucji. 

Są one większe, gdy nastąpiło zanieczysz-
czenie całkowite (przez stosunek płciowy, 

menstruację itp.), a wówczas wymagane 
jest obmywanie całego ciała – ghusl – albo 
też mniejsze, spowodowane załatwianiem 
potrzeb naturalnych, dotknięciem mięsa 
wieprzowego lub alkoholu, wtedy wystar-
czy wudu, polegające na umyciu twarzy, 
rąk do łokci, stóp do kostek, zwilżeniu 
włosów. W razie braku wody może być 
ona zastąpiona czystym piaskiem, w braku 
tegoż kawałkiem drewna lub kamieniem, 
którym – trzymając go w garści – wykonuje 
się ruchy jakie towarzyszą czynnościom 
mniejszej ablucji. Kiedy i tego brak, uderza 
się otwartymi dłońmi dwa razy w czystą 
ziemię, powtarzając formułę wiary. Te 

zastępcze czynno-
ści mycia rytualnego 
zwane są tajammum. 

Koran nie określa 
dokładnie czyn-

ności towarzyszących 
modlitwie. Podane są 
tylko pory modlitwy 
oraz wskazany obo-
wiązek ich regularnego 
odbywania. Mówią 
o tym następujące 
wersety:
„Sprawujcie modlitwę, 
dawajcie zakat oraz odda-
wajcie wspólnie cześć 
Panu. Cierpliwością 
i modlitwą wzywajcie 
pomocy, która jest wiel-
kim ciężarem dla ludzi 
nie przejętych bojaźnią” 
(2:43-45)
„Przestrzegajcie modlitw, 
a szczególnie południowej 

oraz stawajcie przed Allahem z pokorną bojaźnią 
.W niebezpieczeństwie módlcie się stojąc albo na 
koniu. A kiedy jesteście bezpieczni, spełniajcie 
modlitwę przypisaną przez Boga nauczającego 
was rzeczy nieznanych. (2:238-239)
„Módl się podczas obu kresów dnia i przy zapa-
daniu nocy” (11:114)
“Módl się w czas opuszczania się słońca od 
zenitu do ciemności nocy i czytaj Koran przy 
pierwszym blasku dnia albowiem modlitwa 
poranna jest najbardziej skuteczna. Także część 
nocy poświęć modlitwie – a ona przyniesie ci 
pożytek. Może wyniesie cię za to twój Władca 
i Żywiciel na zaszczytne miejsce.” (17:78-79)4

Jest to jedyna obowiązkowa modlitwa dla 
muzułmanina, będąca regularną, skoordy-

nowaną czynnością wyróżniającą wyznawcę 
islamu. W każdym innym kontekście traci 
sens, nie może być modlitwą wspólną z inno-
wiercami ani odbywaną okazjonalnie na kon-
kretną intencję. Modlitwa jest częścią ibadat 
– obowiązków muzułmanina wobec Boga.

4 Ibidem
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Modlitwa, tzn. jej dokładne regulacje 
dotyczące gestów, wypowiadanych 

słów, ich uzależnienie od pory dnia, ilość 
i sposób wypowiedzi, jest ściśle określona 
w tradycji Proroka Muhammada, czyli 
sunnie. Składa się ona z hadisów – prze-
kazów dotyczących czynów lub wypowie-
dzi Muhammada, relacjonowanych przez 
wiarygodny łańcuch przekazicieli. Jest też 
sunna – tradycja Proroka Muhammada – 
obok Koranu – Objawienia Boskiego – pod-
stawą doktryny islamu, w tym, oczywiście, 
prawa religijnego – szariatu.

W islamie i chrześcijaństwie różna jest 
także koncepcja Boga. Myśl teolo-

giczna w chrześcijańskim pojęciu w zasa-
dzie nie istnieje, niemniej z Koranu wynika 
koncepcja Boga, zakładająca, iż Bóg jest tym, 
co jest poza zdolnością pojmowania czło-
wieka. O tym mówi wyraźnie sura 6,werset 
103 i 104: „Oczy doń nie sięgają, ale On sięga do 
oczu. On jest Niepojęty, Wszechwiedzący.

Oznacza to, iż ludzki umysł bez wspar-
cia ze strony Boskiego Objawienia nie 

jest w stanie pojąć Boga. Objawia się On 
ludziom poprzez swoich proroków lub 
dzięki dziełom Jego atrybutów. Z kolei spór 
o substancjalność atrybutów boskich był 
– obok sporu o wieczność bądź stworzenie 
Koranu – jednym z dwóch największych 
doktrynalnych sporów w islamie. 

Te, jak już wspomnieliśmy, fundamen-
talne różnice w doktrynie nie przeczą 

ani nie uniemożliwiają dialogu. Powinien 
jednak to być przede wszystkim „dialog 
życia” – rozwiązywanie wspólnie nabrzmia-
łych problemów współczesności. Na temat 
zgodności i współpracy z chrześcijanami 
znajdujemy mówiące o tym fragmenty 
zarówno w Koranie, jak i w sunnie.
„Ktokolwiek z muzułmanów, żydów, chrześcijan 
lub sabejczyków wierzy w Boga Jedynego, Dzień 
Ostateczny i czyni dobro, ten uzyska nagrodę 
u Władcy i Żywiciela swego. Nie ma dla nich 
obawy, ani nie doznają mąk” (2:62)5

„Nie spierajcie się z narodem pisma inaczej jak 
tylko w szlachetny sposób, z wyjątkiem występ-
nych. Twierdźcie: wierzymy w to, co zesłano 
nam oraz wam. Nasz Bóg i wasz Bóg jest ten 
sam, oddajemy się więc całkowicie woli Jego” 
(29:46)6

“Powiedz: o niewierni! Nie wielbię tego, co wy 
wielbicie a wy nie wielbicie tego, co ja wielbię. 
Nie uwielbię tego , co wy wielbiliście, ani wy 
nie uwielbicie tego, co ja wielbię. Wasza religia 
– wam , a mnie – moja” (109:1-6)7

„Każdemu z was daliśmy przepisy religijne 
i drogowskaz. Gdyby Bóg chciał, utworzyłby 
z was jeden naród8. Lecz on chce wypróbować 
was w tym, czym was obdarzył. Prześcigajcie się 
w dobrych czynach. Do Boga powrócicie wszy-
scy i On rozstrzygnie spory wasze.” (5:48)9

5 Wersety z Koranu, (Tłum. Dr J. Szynkiewicz), 
Nakładem Muftiatu na RP, Wilno-Sarajewo 1935.
6 Ibidem
7 Ibidem
8 Chodzi o jedną wspólnotę religijną
9 Wersety z Koranu... op. cit.

Z powyższego widać, iż dialog chrześci-
jańsko-muzułmański, tak samo zresztą 

jak i każdy inny dialog międzyreligijny, jest 
trudną sztuką kompromisu i dobrej woli. 
Łączy chrześcijan i muzułmanów wiele 
etycznych aspektów wynikających z religii 
w tym wypadku rozumianej etymologicz-
nie – jako kultywowanie, pielęgnowanie, 
podtrzymywanie. To pielęgnowanie wza-
jemnych relacji szacunku, zainteresowania 
i otwartości – pomimo tak istotnych różnic 
doktrynalnych cechuje stosunek Kościoła 
Rzymskokatolickiego i islamu w Polsce. Ma 
on już prawie dwudziestoletnią tradycję.

Spotkania chrześcijaństwa i islamu 
na gruncie polskim zainicjowane 

zostały 28 września 1985 roku. Wtedy to, 
w Misyjnym Seminarium Duchownym 
Księży Werbistów w Pieniężnie, miał miej-
sce „Dzień muzułmański”, będący spotka-
niem przedstawicieli polskich wyznawców 
islamu i chrześcijan. ”Dzień muzułmański” 
był pomyślany jako kolokwium o cha-
rakterze naukowym i stanowił pierwszy 
tego rodzaju fakt w dialogu międzyreligij-
nym pomiędzy katolicyzmem a islamem 
w Polsce. Ze strony katolickiej spotkanie pro-
wadził ks. Eugeniusz Śliwka SVD, ze strony 
muzułmańskiej uczestniczyli: Dżennet 
Dżabagi-Skibniewska, Maciej Konopacki, 
Ali Miśkiewicz, Ahmad Misbah, Selim 
Chazbijewicz i Mahmud Taha Żuk. To kon-
fesyjne spotkanie przedstawicieli obu religii 
było też zakończeniem wystawy Koranów 
ze zbiorów polskich muzułmanów, jaka 
miała miejsce w Muzeum Etnograficznym 
Księży Werbistów w Pieniężnie w okresie od 
15 czerwca do 30 września 1985 r. Wystawę, 
otwartą przez ks. Karola Pape, sekretarza 
generalnego do spraw misji Zgromadzenia 
Słowa Bożego w Rzymie, zwiedziło około 
20 tys. osób.

Kolejnym ważnym akcentem na drodze 
międzyreligijnego dialogu pomiędzy 

kościołem a islamem w Polsce było powsta-
nie 13 czerwca 1997 roku, podczas obcho-
dów „Dni Tatarów w Warszawie”, Rady 
Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Rada 
ukonstytuowała się 13 marca 1998 roku, 
a 10 lutego 1998 r. została wpisana przez 
Sąd Wojewódzki w Warszawie do rejestru 
stowarzyszeń. Sekretarzem generalnym 
Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów 
został Maciej Konopacki, zaś współ-
przewodniczącymi ze strony katolickiej 
i muzułmańskiej – Zdzisław Bielecki i Selim 
Chazbijewicz. Członkiem Rady został też 
śp. ks. biskup Władysław Miziołek, desyg-
nowany do tej funkcji przez prymasa 
Polski. 6 czerwca 2000 roku w Gdańsku 
na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
Rady, powołano nowy Zarząd w składzie: 
sekretarz generalny ks. Adam Wąs SVD, 
przewodniczący ze strony muzułmań-
skiej: Selim Chazbijewicz, przewodniczący 
ze strony katolickiej: Zdzisław Bielecki. 
Znaleźli się w niej również: Jan Sobolewski, 
Jan Tyszkiewicz i Józef Konopacki. W skład 
zarządu wszedł ks. biskup Tadeusz Pikus, 
po śmierci śp. ks. Wł. Miziołka desygno-

wany przez Konferencję Episkopatu Polski 
do spraw dialogu z islamem. 

Przyjęta przez członków Rady Wspólnej 
Katolików i Muzułmanów deklaracja 

programowa mówi m.in.: Świat współczesny 
stoi przed wieloma trudnymi wyzwaniami, 
które będą coraz silniej zaznaczały swoją obec-
ność w XXI wieku. Cała społeczność świata 
staje przed takimi problemami, jak: pluralizm 
społeczny i narodowościowy, wzrost nacjonali-
zmów i agresji w stosunkach międzyludzkich, 
perspektywa konfliktów cywilizacji, zniszcze-
nia środowiska naturalnego i przeludnienie, 
powstanie olbrzymich obszarów nędzy, rozpad 
tradycyjnych więzów rodzinnych i społecznych, 
upadek hierarchii wartości i norm etycznych. 
Stają przed tymi problemami również wyznawcy 
dwóch największych religii monoteistycznych 
– katolicyzmu i islamu. Wymaga to dialogu, 
współpracy, wzajemnego poszanowania dla 
obrony tych obszarów, form życia społecznego, 
które są wspólne dla katolików i muzułmanów. 
Statut tej organizacji mówi zaś, iż: ”Celem Rady 
jest działalność zmierzająca do stałego, wzajem-
nego poznania religii, kultury, historii i tradycji 
katolicyzmu i islamu, dążenie do przezwycię-
żania stereotypów wynikających z wzajemnej 
nieznajomości.” 

To właśnie działania Rady Wspólnej 
Katolików i Muzułmanów, a także 

Kurii Diecezjalnej w Drohobyczu i osobiście 
biskupa drohickiego ks. Antoniego Dydycza 
oraz Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Polsce doprowadziło do spotkania Jego 
Świątobliwości Jana Pawła II z polskimi 
muzułmanami – Tatarami. Przed opisaniem 
samego spotkania, warto może wrócić nieco 
do przeszłości i chociażby pobieżnie ukazać 
inne, poprzedzające Drohiczyn i powstanie 
Rady Wspólnej inicjatywy, będące etapami 
w trudnej drodze budowania wspólnoty 
dialogu.

Taką istotną w tej materii inicjatywą 
było wydarzenie pod tytułem: „Biblia 

– Koran. Spotkanie ksiąg i ludzi”. Miało ono 
miejsce w Gdańsku 17-19 listopada 1994 
roku. Jego organizatorami byli: Fundacja 
Pro Arte Sacra, Duszpasterstwo Środowisk 
Twórczych, Muzułmańska Gmina 
Wyznaniowa w Gdańsku, Stowarzyszenie 
Studentów Muzułmańskich w Polsce 
i Uniwersytet Gdański. Pierwszego dnia 
spotkania, które prowadzili ks. dr Krzysztof 
Niedałtowski i dr Selim Chazbijewicz, 
wygłoszono na Uniwersytecie Gdańskim 
referaty: Prawa mniejszości religijnych 
w islamie, Islam na horyzoncie doświad-
czenia chrześcijańskiego, Jezus i Maria 
w Koranie, Co to jest Koran? Co to jest 
Biblia? 

18 listopada odbyła się wspólna bie-
siada w kościele św. Bartłomieja, 

podczas której czytano fragmenty Biblii 
w językach: arabskim, hebrajskim, greckim, 
łacińskim i polskim, wysłuchano też psal-
mów Wincentego z Szamotuł i Mikołaja 
Gomółki w wykonaniu zespołu Rosetum 
Musicum. Hasło tego dnia brzmiało: 
Muzułmanie w kościele. Drugiemu tema-
towi, Chrześcijanie w meczecie, poświęcone 
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było spotkanie 19 listopada, na którym Said 
Jamous, arabski student z Jordanii, recytował 
Koran w oryginale, zaś Selim Chazbijewicz 
prezentował swoje wiersze. Na zakończenie 
odbyła się wspólna biesiada. Gościem tego 
dnia był arcybiskup metropolita gdański, 
ks. Tadeusz Gocłowski, a impreza zgroma-
dziła w meczecie tłumy zainteresowanych.

Również w roku 1994, 12-19 sierp-
nia, przeprowadzono w Krakowie 

konferencję pt. ”Światowe kolokwium 
Chrześcijaństwo – Islam”, zorganizo-
wana przez Konsulat Generalny Francji 
w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz 
Papieską Akademię Teologiczną. Polskich 
muzułmanów reprezentował na niej 
Maciej Konopacki, który wygłosił referat 
pt. ”Ludzka communio w doświadczeniu 
międzyreligijnym: muzułmanie w oto-
czeniu chrześcijan w Polsce”. Tekst tego 
wystąpienia opublikowano w „Biuletynie 
Ekumenicznym” nr 2(94)/1995, pod red. ks. 
bpa Władysława Miziołka. Tenże periodyk 
publikuje od czasu do czasu teksty o dia-
logu katolicko-muzułmańskim w Polsce. 
Znamiennym dla tego procesu było uczest-
nictwo metropolity gdańskiego, ks. arcybi-
skupa Tadeusza Gocłowskiego w uroczysto-
ści oddania do użytku meczetu w Gdańsku, 
1 czerwca 1990 roku.

Te wszystkie inicjatywy i postawy zna-
lazły swoje podsumowanie 10 czerwca 

1999 roku podczas drohiczyńskiego spot-
kania delegacji polskich muzułmanów 
z Janem Pawłem II. Ze strony muzułmań-
skiej uczestniczyli w nim członkowie władz 
Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP, Związku Tatarów Polskich i Rady 
Wspólnej Katolików i Muzułmanów: Jan 
Sobolewski (przewodniczący Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Polsce), Halina Szahidewicz 
(przewodnicząca Muzułmańskiej 
Gminy Religijnej w Białymstoku), Jakub 
Półtorżycki (członek Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Polsce), Józef Konopacki 
(przewodniczący Muzułmańskiej 
Gminy Religijnej w Bohonikach), Stefan 
Mucharski (ówczesny prezes Rady 
Centralnej Związku Tatarów Polskich), 
Selim Chazbijewicz (ówczesny wiceprezes 
Związku Tatarów Polskich i współprze-
wodniczący Rady Wspólnej Katolików 
i Muzułmanów ze strony muzułmańskiej), 
a także zwierzchnik religijny muzułma-
nów Syberii mufti Muhammed Chuzin 
oraz katolicy zaangażowani w sprawę dia-
logu międzyreligijnego: Zdzisław Bielecki, 
współprzewodniczący Rady Wspólnej 
Katolików i Muzułmanów ze strony kato-
lickiej i prof. Jan Tyszkiewicz, wiceprze-
wodniczący Rady Wspólnej ze strony 
katolickiej oraz członkowie tejże: Ryszard 

Vorbrich, Urszula Doroszewska i Dżemila 
Smajkiewicz-Murman, przewodnicząca 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Gdańsku. 

Przedstawiciele strony muzułmań-
skiej, Selim Chazbijewicz i Stefan 

Mucharski, ofiarowali Jego Świątobliwości 
dar w postaci tablicy o powierzchni 60 x 
80 cm, przedstawiającej grafikę z wizerun-
kami 17 drewnianych meczetów dawnej 
Rzeczypospolitej i współczesnego 
w Gdańsku, z napisem w językach pol-
skim i arabskim który brzmiał: Muzułmanie 
polscy dziękują kościołowi katolickiemu, który 
uosabia Jego Świątobliwość Jan Paweł II, za 
600 lat tolerancji w stosunku do wyznawców 
islamu w kraju chrześcijańskim. Jan Paweł 
II wręczył każdemu z członków delegacji 
muzułmańskiej medale z okazji 20-lecia 
pontyfikatu. Było to niewątpliwie duże 
wydarzenie w skali chrześcijańsko-muzuł-
mańskiego dialogu w Polsce.

Jego dalszą konsekwencją powinno być 
otwarcie się na Rosję, na dialog z muzuł-

manami rosyjskimi. Najbliższa przyszłość 
będzie niewątpliwie świadkiem dalszego 
rozwoju dialogu, jego wyjścia poza Polskę, 
próbą ukazania wartości, które reprezentuje 
w szerszym kontekście.

Selim Chazbijewicz
Fot. Archiwum NK MZR
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 ISLAM I EkOLOGIA 
 (fragment)

Wprowadzenie. Nie sposób zliczyć 
wszystkich gwiazd i planet, które 

znajdują się na niebie. Jednakże choć jest 
ich tak wiele, na żadnej z nich poza Ziemią 
nie występuje życie. Na naszej planecie 
istnieje tyle gatunków roślin i zwierząt, iż 
umysł ludzki z trudem obejmuje mnogość 
rodzajów, podziałów i klasyfikacji. Spośród 
tej różnorodności żyjących stworzeń tylko 
gatunek ludzki ma umysł, który pozwala 
mu w pełni świadomie odróżniać dobro od 
złego i wybrać jedno z dwojga.

Wolność wyboru daje nam najwyższe 
miejsce w hierarchii świata zwierząt. 

Choć zwierzęta posiadają mózgi i również 
odróżniają dobro od złego, nie wykształ-
ciły rozróżnienia między czynem dobrym 
a grzechem. Wolność wyboru, którą obda-
rzył nas Bóg, opiera się na wiedzy i inteli-
gencji. Stajemy się przez to odpowiedzialni 
za pozostałe żyjące stworzenia będące dzie-
łem Boga oraz za wszystko to, co istnieje 
w naturze i pozwala nam i innym gatun-
kom utrzymać się przy życiu.

Podziwiamy wokół siebie cuda natury, ale 
często zapominamy, że niezwykłe zjawi-

ska biologiczne dotyczą także nas samych. 
Gdy widzimy jajko, zadajemy pytanie jak 
to się dzieje, że z małego zarodka wewnątrz 
wydobywa się następnie stworzenie, które 
urośnie kiedyś do rozmiarów np. strusia. 
Patrząc na małe ziarno zastanawiamy się, 

w jaki sposób nasienie wsadzone do gleby 
wyda plon, czasem tak ogromny jak dąb. 
A czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się 
poważnie nad cudem narodzin ludzkich? 
W jaki sposób maleńki płód, który posiada 
zaledwie zawiązki różnych organów, prze-
kształci się za wiele lat w pełni dojrzałe 
muskularne ciało, wyposażone w inte-
ligentny umysł zdolny kontrolować siły 
przyrody, a także zarządzać nimi sprawniej 
i mądrzej od swoich przodków? Koran wie-
lokrotnie podkreśla istnienie owych cudów 
natury: 

• „Bóg jest Tym, który stworzył was 
słabymi; potem, po słabości, dał wam 
siłę; po okresie siły - słabość i siwiznę” 
(30:54)

• „Zaprawdę, Bóg sprawia, iż pęka 
ziarno i pestka. On wyprowadza żywe 
z martwego i On wyprowadza martwe 
z żywego. Oto wasz Bóg! Jakże możecie 
być odwróceni?!” (6:95)

• „Czy nie przeszedł nad człowiekiem 
pełen czas, kiedy on nie był rzeczą 
wspomnianą?” (76:1)

• „On stworzył człowieka z kropli 
spermy, a jednak on jest jego jawnym 
przeciwnikiem.” (16:4)

W Koranie istnieje około 500 wersetów, 
które wprowadzają nas w sprawy 

związane ze środowiskiem naturalnym, 
a także instruują jak należy z nim postę-

pować. Niektórzy uważają, że problemy 
środowiska najlepiej rozwiążą naukowcy 
czy ekonomiści, gdyż islam daje nam wska-
zówki dotyczące jedynie życia duchowego. 
Jednak nauka islamu nie czyni rozróżnienia 
między duchowym i fizycznym dobrem 
ludzkości. 

Gdy działamy w imię humanizmu i eko-
logii, nie wolno nam ignorować innych 

gatunków, które zamieszkują Ziemię. 
Często zapominamy, że wszystkie stworze-
nia podlegają tym samym prawom natury. 
Jak dotychczas wiadomo, życie rozwinęło 
się tylko na naszej planecie. Choć być może 
jest to jedynie pobożne życzenie, miejmy 
nadzieję, że jeśli gdzieś we wszechświe-
cie istnieje jeszcze miejsce, gdzie wystę-
pują żywe istoty, to są one mądrzejsze od 
nas i nie podcinają gałęzi drzewa życia, na 
którym zamieszkują.

Chociaż Koran opisuje człowieka jako 
najlepszą z istniejących form, mówi 

także, iż są ludzie, którzy zdegradowali 
siebie do najniższego z możliwych pozio-
mów istnienia. (95:4,5)

Planeta Ziemia. Jeszcze kilka wieków 
temu wierzono, że Ziemia jest bez-

kresna, zaś jej zasoby są niewyczerpalne. 
Ten błędny pogląd sprawił, że ludzie zaczęli 
nadużywać dobrodziejstw naszej planety, 
a nawet marnować je sądząc, że nigdy się 
nie skończą. Niestety, pomimo dzisiejszej 
wiedzy o ograniczonej ilości ziemskich 
zasobów naturalnych, nadal postępujemy 
niewłaściwie. 
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Wybitni kosmolodzy ustalili, iż Ziemia 
ma około 4,6 miliardów lat. Jej 

powierzchnia wynosi około 510 milio-
nów km2, z czego 226 milionów hektarów 
nadaje się do wykorzystania przez czło-
wieka. Pozostałe 103 miliony hektarów to 
nieużytki lub miejsca niedostępne. Trzy 
czwarte powierzchni Ziemi pokryte jest 
wodą: 98% to morza i wody słone, zaś 1% - 
lody regionu Arktyki i Antarktydy. Tak więc 
99% wody istniejącej na Ziemi nie może być 
wykorzystane na potrzeby ludzkie. Tylko 
1% zdatny jest do użytkowania przez żyjące 
tu stworzenia, w tym także człowieka. Dane 
powyższe mogą być mylące, jeśli nie wspo-
mnimy, że istniejące 226 milionów hek-
tarów ziemi użytkowej i 1 % wody pitnej 
maleją w stopniu zatrważającym z powodu 
ludzkiego marnotrawstwa i nierozważnego 
obchodzenia się z nimi. Ogromne połacie 
ziemi zdatnej pod uprawy zamieniają się 
w pustynie lub są zatapiane. Ostatnie bada-
nia pokazują, że powierzchnia użytkowa 
na obszarze półkuli północnej zmniejszy 
się z 25% do 1% przy takiej jak obecnie 
eksploatacji.

W Koranie powtarzają się ostrzeżenia na 
ten temat: 

• „Pozwoliliśmy używać dóbr tego świata 
- im i ich ojcom - jak długo potrwa ich 
życie. Czy oni nie widzą, że My przy-
chodzimy na ziemię, zmniejszając ją po 
krańcach? Mogą oni zatem być zwy-
cięzcami?” (21:44)

Jedną z głównych przyczyn proble-
mów ekologicznych jest to, że w świetle 

nowych badań nie chcemy zaakcepto-
wać faktu swego nadmiernego zadufania 
w sobie. Wiedza, którą posiadamy ze sta-
rożytnych zapisów na temat stworzenia 
człowieka i ziemi, została niezrozumiana 
lub świadomie niewłaściwie zinterpreto-
wana. Schlebiając sobie, że jesteśmy jedy-
nymi istotami, dla których cały ten wszech-
świat został stworzony, a szerząc postulaty 
o Ziemi jako pępku kosmosu, pogarszamy 
tylko sytuację. Zapominamy, iż jako ludz-
kość stanowimy zaledwie jeden z milionów 
gatunków, które zamieszkują i dzielą z nami 
ziemię.

Kiedy znany włoski astronom Galileusz, 
żyjący na przełomie XVI i XVII w., 

wynalazł teleskop, przez który można było 
obserwować inne ciała niebieskie, Kościół 
opowiedział się przeciwko niemu. Uważano 
bowiem, iż to odkrycie podważy teorię 
o Ziemi jako o centrum całego wszech-
świata. Dziś już wiadomo, że „Ziemia jest 
tylko jedną z planet krążących wokół słońca, 
zaś układ słoneczny jest niewiele znaczącą 
jednostką w rozległej galaktyce, która tak 
naprawdę jest zaledwie jedną z wielu nie-
zliczonych we wszechświecie galaktyk”.

Istnieje wiele teorii na temat tego, jak 
powstał wszechświat. Niektóre z nich są 

oparte na domysłach, inne zaś na konkret-
nej wiedzy astronomicznej. Jedna z takich 
teorii głosi, iż pierwotnie nie było żadnej 
przestrzeni kosmicznej. Około 14 miliardów 

lat temu ogromny wybuch spowodował, że 
zaczęły formować się wszystkie ciała nie-
bieskie. Ta koncepcja nazywana jest teorią 
Wielkiego Wybuchu. Wedle niej jedno z ciał 
niebieskich, nazwane później Ziemią, prze-
kształciło się stopniowo w planetę, na której 
następnie mogło zrodzić się życie.

Z punktu widzenia nauki prawdą jest, 
iż wszechświat nie mógłby powstać, 

gdyby nie działały nań siły grawitacji 
i rozszerzania. Siły te rozmieściły wszystkie 
ciała niebieskie z absolutną perfekcją i pro-
porcjonalnością. Układ ten spowodował, 
że biliony planet istniejących w kosmosie 
poruszają się dokładnie po wyznaczonych 
orbitach. Nawet mała zmiana w tym ukła-
dzie spowodowałaby chaos i zamieszanie 
w uporządkowanym uniwersum.

Koran nie sprzeciwia się teoriom nauki, 
o ile opierają się one na jednolitych 

i spójnych prawach natury. Jednakże nauka 
islamu nie zgadza się z naukowcami w pew-
nych bardzo istotnych założeniach, które 
mają ogromny wpływ na stosunek czło-
wieka do natury, a także co za tym idzie do 
ekologii. Mianowicie, Koran odrzuca pogląd 
głoszący, że prawa przyrody zostały wyna-
lezione przez nią samą. Według Świętej 
Księgi islamu prawa owe zostały okre-
ślone i wprowadzone przez Najwyższego 
Prawodawcę, którego nazywamy Bogiem. 
To Jego dziełem jest wszechświat; to On 
wie, co jest potrzebne, by powstał kosmos, 
zna dokładnie ilość i miarę wszystkich jego 
składników. 

Wersety Koranu głoszą:
• „Czyż oni nie spoglądali na niebo 

ponad sobą? Czyż nie widzieli, jak je 
zbudowaliśmy i ozdobiliśmy, iż nie ma 
na nim żadnych pęknięć? A ziemię roz-
postarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie 
stojące. I sprawiliśmy, iż wyrosły na niej 
parami wszelkie rozkoszne rodzaje, Do 
patrzenia i dla przypomnienia każdemu 
słudze, który się nawraca.” (50:6-8) 

• „Bóg jest Tym, który wzniósł nie-
biosa bez dających się ujrzeć filarów; 
następnie umocnił się na tronie. On 
podporządkował słońce i księżyc, tak 
iż wszystko płynie do oznaczonego 
kresu. On zarządza każdą sprawą, On 
przedstawia jasno znaki. Być może, 
wy będziecie pewni, że spotkacie się 
z waszym Panem!” (13:2)

• „On jest Tym, który stworzył niebiosa 
i ziemię w całej prawdzie! W dniu, 
kiedy On powie: „Bądź!”, to się staje! 
Jego słowo jest prawdą!” (6:73)

Nie jest całkowicie jasne, co naukowcy 
mają na myśli mówiąc o Wielkim 

Wybuchu. Warto podkreślić, że ostat-
nio pojawiły się nowe dowody naukowe. 
Oznacza to, że teoria „Big Bang” mogła 
mieć błędne założenia od samego początku. 
Według Koranu kosmos, w tym także 
Ziemia, był tworzony stopniowo przez 6 dni, 
które oznaczają 6 wieków wszechświata.

• „Czyż ci, którzy nie uwierzyli, nie 
widzieli, iż niebiosa i ziemia stanowiły 

jedną zwartą masę i My rozdzieliliśmy 
je, i stworzyliśmy z wody każdą żyjącą 
rzecz? Czyż oni nie uwierzą?” (21:30)

• „On jest Stwórcą niebios i ziemi. I kiedy 
On coś postanowi, to tylko mówi: 
"Bądź!" - i ono się staje.”(2:117)

Źródłem problemów ekologicznych, 
z którymi się dziś borykamy, jest mar-

notrawstwo i tak już ograniczonych zaso-
bów przyrody najczęściej w taki sposób, 
iż natura nie ma szans na zregenerowanie 
i ponowne utworzenie zużytych przez nas 
dóbr. Przyspiesza także konsumpcja zaso-
bów nieodnawialnych. Człowiek zapomina, 
że prawa natury mają swój rytm, który 
winien być przestrzegany.

Gdy badamy życie wczesnych muzuł-
manów, dowiadujemy się, że uwa-

żali oni przyrodę za wspólną własność 
wszystkich stworzeń. Według nauki islamu 
prawo człowieka do czerpania z zasobów 
natury jest swoistym rodzajem dzierżawy 
– możemy korzystać z cudzej własności 
pod warunkiem, że jej nie uszkodzimy, 
nie zniszczymy czy też nie zmarnujemy 
tego, co nam powierzono. Według prawa 
muzułmańskiego elementy natury, takie jak 
ziemia, woda, powietrze, ogień, lasy, światło 
słoneczne itp., uważane są za wspólną włas-
ność wszystkich stworzeń. Muzułmańskie 
prawo w oparciu o Koran i hadisy wypo-
wiada się w tej kwestii bardzo przejrzyście:

• „Powiedz: „Do kogo należy ziemia i ci, 
którzy się na niej znajdują, jeśli wiecie?” 
(23:84)

• „Może być, że wasz Pan zniszczy 
waszego wroga I uczyni was następ-
cami na ziemi, aby mógł zobaczyć, jak 
wy będziecie działać.” (7:129)

• „Do Niego należy to, co jest w niebio-
sach, i to, co jest na ziemi.” (22:64)

Potwierdzają to słowa wczesnego muzuł-
mańskiego mędrca z dziedziny prawa, 

Abu Al-Faraja: Ludzie nie posiadają żadnej 
z istniejących rzeczy, ich prawdziwym Panem 
jest ich Stwórca; ludzie jedynie dzierżawią włas-
ność, która podlega Boskiemu Prawu.

Koran poucza nas także, jak należy 
korzystać z dobrodziejstw natury: 

• „Jedzcie i pijcie, ale nie trwońcie! 
Zaprawdę, Bóg nie kocha rozrzutni-
ków!” (7:31)

Święty Prorok (pokój z Nim) ustalił 
zasady, według których winno się oce-

niać korzystanie z dóbr: Zaleta eksploatowa-
nia leży w dobrodziejstwach, które z niego płyną 
proporcjonalnie do szkód, które w jego wyniku 
powstają. (Tirmidhi)

Zagłada. Odkrycia współczesnych 
naukowców nie pozostawiają cienia 

wątpliwości, że wszystko na lądzie 
i w wodzie, w czasie i przestrzeni jest sple-
cione ze szczególnie złożoną harmonią 
występującą w przyrodzie. Równowaga ta 
jest szczególnie ważna w przypadku Ziemi, 
która prawdopodobnie stanowi jedyną 
w kosmosie planetą, na której rozwinęło 
się życie. W Koranie powtarzają się wer-



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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sety, nakazujące nam nie zakłócać porządku 
natury i utrzymywać istniejącą w niej rów-
nowagę. Harmonijny świat nie powstał 
bowiem w wyniku przypadku:

• „I nie stworzyliśmy nieba i ziemi, 
i tego, co jest między nimi, dla zabawy. 
A jeślibyśmy chcieli się zabawić, to zna-
leźlibyśmy rozrywkę u Nas, gdybyśmy 
w ogóle mieli działać.” (21:16, 17)

• „On stworzył człowieka. On nauczył 
go jasnego wyrażania się. Słońce i księ-
życ podlegają pewnemu rachunkowi. 
Trawy i drzewa wybijają pokłony. I niebo 
- On wzniósł je i ustawił wagę, abyście 
ważąc nie oszukiwali. Ustawiajcie wagi 
sprawiedliwie i nie powodujcie straty 
na wadze!” (55:3-9)

• „Czyż oni nie widzieli, ile pokoleń 
wytraciliśmy przed nimi? Umocniliśmy 
ich na ziemi, jak was umocniliśmy; 
i zesłaliśmy im z nieba obfity deszcz, 
i uczyniliśmy rzeki płynące u ich stóp. 
Potem wytraciliśmy ich za ich grzechy 
i stworzyliśmy, po nich, inne pokole-
nia.” (6:6)

• „Czy nie widzisz, że Bóg stworzył nie-
biosa i ziemię w całej prawdzie? Jeśli 
zechce, to was usunie i sprowadzi nowe 
stworzenie. To dla Boga nie jest wcale 
trudne.” (14:19-20; por. także 46:3, 15:85, 
86).

Przyglądnijmy się teraz, jak ludzkość 
zerwała przymierze z Bogiem i zigno-

rowała jego ostrzeżenia. Studia historyczne 
pokazują, że człowiek wielokrotnie bez-
myślnie eksploatował dobra natury nie 
tylko, by zaspokoić niezbędne potrzeby, ale 
i swoje kaprysy. Inne gatunki także korzy-
stają z dóbr natury, ale czynią to w sposób 
zrównoważony, czyli taki, by przyroda 
mogła na nowo zastąpić to, co zostało 
zużyte. Według tego wersetu, zwierzęta 
rozumieją prawa natury i są im posłuszne 
bardziej niż ludzie:

•  „Czy ty nie widzisz, że Bogu wybijają 
pokłony ci, którzy są w niebiosach, i ci, 
którzy są na ziemi, i słońce, i księżyc, 
i gwiazdy, góry, drzewa i zwierzęta, 
i wielu spośród ludzi? Ale dla wielu 
kara jest słuszna!” (22:18)

Być może poniższy werset zawiera prze-
powiednię o zagładzie na ogromną 

skalę, o której wiedział Bóg. Koran został 
objawiony 1400 lat temu i w tamtych cza-
sach nie było nawet części tego zniszcze-
nia, które jest obecnie. W ubiegłym wieku 
dokonaliśmy więcej spustoszenia w środo-
wisku, niż żyjące przed nami pokolenia od 
początku istnienia świata: 

• „Pojawiło się zepsucie na lądzie i na 
morzu przez to, co zdziałały ręce ludzi.” 
(30:41)

Zanieczyszczenia. Zobaczmy teraz, jak 
przepowiednia o zniszczeniu spełnia 

się w naszych czasach: w jaki sposób i na 
jaką skalę ludzkość spowodowała spusto-
szenie na Ziemi.

Woda: Każdego dnia 25000 osób naba-
wia się choroby z powodu skażo-

nej wody, którą 2/3 ludzkości na ziemi nie 
mając wyboru musi wypić, gotować w niej 
i używać do kąpieli. 20 bilionów ton zanie-
czyszczonej wody wypływa każdego roku 
z jezior i rzek do naszych oceanów. Woda ta 
jest zatruta przez ścieki, spływy z terenów 
rolniczych, gdzie stosowane są nawozy 
chemiczne, oraz ścieki przemysłowe. Jedna 
trzecia wody deszczowej, nawadniającej 
ziemię i wypłukującej przy tym wszystkie 
substancje szkodliwe, spływa z powro-
tem do morza. Rzeki i strumienie nie mają 
granic, stąd też zanieczyszczone wody 
jednego kraju z łatwością przepływają do 
sąsiedniego, gdzie wykorzystuje się je do 
spożycia. Według badań aż 40% światowej 
populacji zależne jest od wody płynącej 
z sąsiedniego kraju.

Woda dzieli bogatych i biednych, 
bowiem więcej zasobów wodnych 

występuje na bardziej rozwiniętej pod 
względem ekonomicznym półkuli pół-
nocnej. Różni się także jej zużycie: od 
20000 litrów rocznie na osobę w Stanach 
Zjednoczonych aż po mniej niż 500 litrów 
w niektórych krajach rozwijających się.

1200 milionów ludzi, głównie ze spo-
łeczności wiejskich, użytkuje wodę nie-

sprawdzoną. Wody z niemal wszystkich 
rzek na świecie, szczególnie w krajach roz-
wijających się, zostały zatrute. Od kiedy 
zanieczyszczenia nie mają wyraźnego 
koloru czy zapachu, przeciętnemu człowie-
kowi patrząc na wodę nie jest łatwo ocenić 
czy jest ona bezpieczna dla zdrowia.

W świetle powyższych danych, 
uwzględniając przy tym fakt, iż nasza 

planeta jest, jak dotąd, jedyną zasobną 
w wodę w kosmosie, nie powinno zaskaki-
wać, iż Koran kładzie tak wielki nacisk na 
znaczenie wody. Poniżej tylko kilka werse-
tów na ten temat:

• „Bóg stworzył wszelkie zwierzę z wody. 
Wśród nich są takie, które pełzają na 
swoim brzuchu; wśród nich są takie, 
które chodzą na dwóch nogach; i wśród 
nich są takie, które chodzą na czterech.” 
(24:45)

• „On jest Tym, który dał wolną drogę 
dwom morzom: temu słodkiemu, 
o przyjemnym smaku, i temu słonemu, 
gorzkiemu. Umieścił On między nimi 
przegrodę i barierę nie do przebycia. 
On jest Tym, który stworzył człowieka 
z wody i uczynił dla niego związki krwi 
i małżeństwa.” (25:53, 54) 

Powietrze: Czy wiatry formujące 
nad ziemią chmury są dziś Boskim 

Błogosławieństwem, czy raczej trucizną? 
Czy z powstałych chmur spadnie woda 
życia, czy też kwaśny deszcz? Ludzkość 
emituje do atmosfery znacznie więcej dymu, 
niż kiedykolwiek powstało w wyniku dzia-
łalności wulkanów lub pożarów lasów. 
Trudno dziś znaleźć tereny o nieskażonym 
powietrzu, nie ma ich nawet na Antarktydzie 
ani w wysokich górach.

• „Bóg jest Tym, który posyła wiatry i one 
wzburzają chmury; wtedy pędzimy je 
ku martwej krainie i ożywiamy przez 
to ziemię po jej śmierci. Takie jest 
zmartwychwstanie!” (35:9, por. także 
30:48,49)

Naukowcy nie są w stanie obliczyć jak 
długo zajmie powietrzu i wodzie 

oczyszczanie się z toksycznych wpływów 
człowieka. Według Ogólnoświatowej 
Fundacji na Rzecz Ochrony Środowiska, 
pozostałości emitowanych do atmosfery 
zanieczyszczeń tworzą nad naszymi gło-
wami niewidoczną, ale na stałe już obecną 
zawiesinę. Ilość wysyłanych przez czło-
wieka do atmosfery szkodliwych gazów 
jest tak duża, że natura nie radzi już sobie 
z nimi. Emisja trucizn, takich jak dwutlenek 
węgla, metan, chlorofluorowęglowodór, 
prowadzi do zanikania warstwy ozonowej. 
W rezultacie globalne ocieplenie doprowa-
dziło do tego, co nazywamy dziś efektem 
cieplarnianym.

Wiodący badacze szacują, że za około 
50 lat średnia temperatura na ziemi 

wzrośnie o około 4 stopnie Celsjusza. Ta nie-
wielka zmiana będzie miała katastrofalne 
skutki, takie jak topnienie lodowców na 
biegunach i wzrost poziomu wód oceanicz-
nych. Co za tym idzie, zatopione zostaną 
obszary przybrzeżne oraz małe wyspy. 
Wpływ globalnego ocieplenia będzie kata-
strofalny nie tylko dla człowieka, ale także 
dla wszystkich gatunków roślin i zwierząt 
zamieszkujących ziemię. Obserwujemy już 
pierwsze efekty: dotkliwe susze, gwałtowne 
burze, brak wody pitnej i załamanie całego 
łańcucha życia na ziemi i w wodzie.

 Al-Hafiz B. A. Masri


