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Musa Czachorowski

zostało Najwyższe Kolegium Muzułmań-
skie, jako organ doradczego muftiego. 

Takie były początki. Dzisiaj Muzułmań-
ski Związek Religijny w RP kontynuuje 
przedwojenne dziedzictwo, ale też zapi-
suje nowe karty w historii muzułmańskiej 
i tatarskiej wspólnoty. Tych 85 lat ma swoją 
wymierną wartość: MZR nadał kształt pol-
skiemu islamowi okresu II Rzeczypospoli-
tej, budował religijne życie społeczności po 
II wojnie światowej - i czyni to bezustan-
nie. Zajmuje się ponadto szeroko rozumia-

ną działalnością społeczną oraz kulturalną. 
Trudno sobie wyobrazić polską rzeczywi-
stość muzułmańską bez Muzułmańskiego 
Związku Religijnego. 

W niełatwym okresie PRL-u związ-
kiem kierował przewodniczący Najwyż-
szego Kolegium. To zaszczytne stanowi-
sko zajmowali: Emir Tuhan-Baranowski, 
Aleksander Radecki, Adam Miśkiewicz, 
Stefan Bajraszewski, Stefan Mucharski, Jan 
Sobolewski i Stefan Korycki. 7 lat temu do-
czekaliśmy się wreszcie muftiego. 20 mar-
ca 2004 r. podczas XV Nadzwyczajnego 
Wszechpolskiego Kongresu MZR powie-
rzyliśmy ten zaszczytny tytuł i stanowisko 
Tomaszowi Miśkiewiczowi. Jest on jedno-
cześnie przewodniczącym Najwyższego 
Kolegium MZR. 

I tak związek powoli, choć bezustannie, 
zmienia swe oblicze. Powstały nowe gminy, 
podejmujemy nowe wezwania, które rzuca 
nam czas i sytuacja. 85 lat - nieomal wiek 
niezmiernie ważnej historii, którą wspólnie 
tworzymy, ale która jednocześnie tworzy 
nas, polskich muzułmanów. Zobowiązuje 
do poszanowania wartości religii, bowiem 
one pozwoliły przetrwać naszym przod-
kom. Zobowiązuje do zgodnego działania, 
gdyż tylko jedność i współpraca pozwolą 
nam się rozwijać. Okażmy się godni tego 
dziedzictwa, starajmy się, abyśmy mieli co 
przekazać swym potomkom.

Niechaj pokój i miłosierdzie Najwyż-
szego będą z nami wszystkimi.

Musa Czachorowski

85. lat MuzułMańskiego związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej polskiej

Osiemdziesiąt pięć lat temu, pod 
koniec grudnia 1925 roku, obra-
dował w Wilnie Wszechpolski 

Zjazd Delegatów Gmin Muzułmańskich. 
Uchwalono wówczas powołanie pierwszej 
w naszych dziejach organizacji wyznanio-
wej polskich muzułmanów - Muzułmań-
skiego Związku Religijnego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Na jego czele stanął mufti, 
którym wybrano dr. Jakuba Szynkiewicza. 
W roku zaś 1938, na I Wszechpolskim Kon-
gresie Muzułmańskim w Wilnie powołane 

Musa Czachorowski

Xi Dzień islaMu w kościele katolickiM

T egoroczne hasło tego jedynego 
w swoim rodzaju spotkania wy-
znawców islamu z katolikami 

brzmiało: Chrześcijanie i muzułmanie razem, 
by przezwyciężyć przemoc między wyznawca-
mi różnych religii. Wezwanie to szczególnie 
istotne w czasach, gdy nieomal  każdego 
dnia słyszymy o kolejnych tragicznych 
konfliktach na tle religijnym. 

W Katowicach Dzień Islamu odbył 
się 25 stycznia br. po raz drugi. Inicjato-
rami uroczystości, podobnie jak w ubie-
głym roku, byli: ks. dr Tadeusz Czekański 
i o. dr Witosław Sztyk, rektor Wyższego 
Seminarium Duchownego św. Bonawentu-
ry OFM. Zaangażowała się w te działania 
także dr Mariola Kozubek, wykładowczyni 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Katolicy oraz muzułmanie zebrali się 
w auli Domu Parafialnego. Wśród przy-
byłych byli alumni tutejszego seminarium, 
kadra naukowa Uniwersytetu Śląskiego 
m.in. ks. prof. Jan Górski i ks. dr hab. An-
toni Reginek, członkowie Ruchu Focolari, 
Duszpasterstwa Grupy 33, muzułmańscy 
i katoliccy mieszkańcy Katowic, a także 
konsul honorowy Bangladeszu Moham-
med Omar Faruque. Władze miejskie re-
prezentował wiceprezydent Marin Krupa. 
W sumie kilkadziesiąt osób zainteresowa-
nych zbliżeniem w imię wartości, które gło-
szą obie wielkie religie. Zgromadzonych 
powitał serdecznie ojciec Witosław Sztyk, 
zaś ksiądz Tadeusz Czekański przedstawił 
ideę Dnia oraz poprowadził spotkanie.

Jako pierwszy wystąpił prof. Krzysztof 
Wieczorek z Uniwersytetu Śląskiego, któ-
ry omówił założenia ruchu „non violetce”, 

czyli walki politycznej odrzucającej stoso-
wanie przemocy. Mufti Ligi Muzułmańskiej 
Nidal Abu Tabak z uczuciem przekazał „Co 
łączy muzułmanów i chrześcijan na drodze 
do pokoju”, natomiast Musa Czachorow-
ski, przedstawiciel Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego, 
opierając się na doświadczeniach tatarskiej 
społeczności muzułmańskiej, obwieścił „A 
między nami pokój”. Interesująco zabrzmiał 
dwugłos: „Chrześcijanie i muzułmanie ra-
zem: wychowanie i zaangażowanie dla po-
koju” dr Marioli Kozubek i dr. Yousifa Abu-
zieda, lekarza i radnego z Rudy Śląskiej. 

 Ważnym elementem katowickiego 
Dnia Islamu były modlitwy o pokój w wy-
konaniu imama Abdulwahaba Bouali z tu-
tejszego Centrum Kultury Islamu, Musy 
Czachorowskiego w imieniu Muftiego 
Rzeczypospolitej Polskiej i tatarskiej spo-

Tatarzy – odwieczni polscy muzułmanie
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łeczności muzułmańskiej oraz alumnów 
z Wyższego Seminarium Duchownego 
OFM. Duże brawa zebrał występ młodziut-
kiej skrzypaczki Anny Paliwody. Podczas 
przerwy można było pokrzepić się ciast-

kami, kawą i herbatą, a także obejrzeć wy-
stawę „Złota era islamu”, której kuratorem 
był Abdul Jabbar Koubaisy. Zakończyła 
spotkanie ożywiona dyskusja dowodzą-
ca, jak bardzo potrzebne są takie imprezy. 
Miejmy nadzieję, że i w przyszłym roku 
zawitamy w gościnne progi seminarium. 

W Warszawie, następnego dnia, 26 
stycznia, w Domu Parafialnym na Pradze 
odbyły się centralne obchody XI Dnia Is-
lamu w Kościele katolickim w Polsce. Jego 
stałymi punktami są: wystąpienia wiążące 
się z przesłaniem Papieskiej Rady ds. Dia-
logu Międzyreligijnego, czytanie fragmen-
tów z Pisma Świętego i Koranu oraz modli-
twy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
duchowieństwa, organizacji społecznych, 
ambasad państw muzułmańskich, miesz-
kańcy stolicy. Licznie przybyli nasi tatar-
scy muzułmanie, m.in. Zofia Assanowicz, 
Maria Aleksandrowicz-Bukin, Marek Pół-
torzycki, Maciej Rodkiewicz, Mirosława 
i Stefan Koryccy, Danuta Kuczyńska, Fat-
ma Pilarska, Jusuf Konopacki. Uroczystość 
prowadzili współprzewodniczący: ze stro-
ny muzułmańskiej dr Artur Konopacki, ze 
strony katolickiej - ks. dr Adam Wąs oraz 
sekretarz Rady Wspólnej Katolików i Mu-
zułmanów dr Agata Skowron-Nalborczyk.

Przewodniczący Komitetu ds. Dialo-
gu z Religiami Niechrześcijańskimi przy 
Konferencji Episkopatu Polski bp Ro-
muald Kamiński przytoczył orędzie Pa-
pieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligij-
nego, podkreślające, że wśród przyczyn 
przemocy między ludźmi różnej wiary  
jest manipulowanie religią w celach po-
litycznych oraz dyskryminacja religijna. 
Dlatego trzeba budować drogę do pokoju: 
uznawać to, co wspólne, respektować to, 
co różne. Przewodniczący Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego Związku Re-

ligijnego w RP mufti Tomasz Miśkiewicz 
zaznaczył, że przemoc staje się wszech-
obecna i coraz trudniejsza do opisania. 
Musimy przezwyciężać ją modlitwą oraz 
wspólnymi działaniami. 

Po odczytaniu mówiących o przezwy-
ciężaniu przemocy fragmentów Biblii, wy-
brane ajaty z Koranu wygłosił po arabsku 
imam warszawskiego Centrum Kultury 
Islamu Mahmoud Mohamed Azab. Po pol-
sku zaś przekazała je Dagmara Sulkiewicz, 
po której głos zabrał imam muzułmańskiej 
gminy wyznaniowej w Warszawie Nezar 
Charif. Z dużym aplauzem spotkało się 
wystąpienie Bogusława R. Zagórskiego, 

dyrektora Instytutu Ibn Chalduna. Po mu-
zułmańskiej modlitwie spontanicznej i od-
mówieniu katolickiego „Ojcze nasz”, zgro-
madzeni przekazali sobie znak pokoju. 

Ważnym punktem warszawskiego Dnia 
Islamu było uhonorowanie Haliny Szahide-
wicz, przewodniczącej muzułmańskiej gmi-
ny wyznaniowej w Białymstoku, tytułem 
Człowieka Dialogu 2010. Te zaszczytne mia-
no co dwa lata nadaje Rada Wspólna Ka-
tolików i Muzułmanów za wybitne zasłu-

gi w działalności międzyreligijnej. Halina 
Szahidewicz, osoba niezwykle skromna, już 
od kilkudziesięciu lat prowadzi bezustanną 
pracę na rzecz porozumienia. Serdecznie 
gratulujemy jej tego wyróżnienia! 

Zakończył uroczystość wspólny posi-
łek, agapa, w której przygotowanie włączy-
ła się w tym roku ambasada Indonezji. Była 
to również okazja do ożywionej wymiany 
zdań. Wśród posilających się zauważyć 
można było obok siebie hierarchów Kościo-
ła katolickiego i warszawskie muzułmanki 
w hidżabach. Księżna Elżbieta Tarkow-
ska herbu Klamry minęła się z Januszem 
Korwin-Mikke. Ajsza Shah rozmawiała 

z piszącym te słowa o poezji muzułmanek. 
Sympatyczne panie z Ruchu Focolari za-
ciekawione były w ogóle polskimi muzuł-
manami i ucieszyły się bardzo z poznania 
Barbary Pawlic-Miśkiewicz, żony muftiego 
RP. Być może to jest jedna z wielu dróg do 
przezwyciężenia przemocy: wspólne dzie-
lenie się pożywieniem i serdeczne rozmo-
wy o wszystkim?

Musa Czachorowski
Fot. Michał Łyszczarz

Obok siebie (od lewej): prof. Krzysztof Wieczorek, Jabbar Koubaisy, Nidal Abu Tabak, ks. dr Tadeusz Czekański i Musa Czachorowski

Obok siebie (od lewej): mufti RP Tomasz Miśkiewicz i ks. arcybiskup Henryk Hoser
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stoi narodu, wśród którego żyją. I bro-
nili tatarscy wyznawcy islamu tej swojej 
słowiańskiej ojczyzny w każdej nieomal 
dziejowej potrzebie. Polska szanowała ich 
wiarę i dawała możność jej kultywowania. 
Szanowano samych Tatarów, ceniąc wła-
śnie ich przywiązanie do religii.

Mieli Tatarzy, jako jedyna mniejszość 
narodowa, swoje własne etniczne oddzia-
ły w wojsku polskim. Ostatnim z nich 

był szwadron tatarski 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich, który wykrwawił się w Kam-
panii Wrześniowej 1939 roku. Mieli pol-
scy żołnierze wyznania muzułmańskie-
go swoich imamów, mogli bez żadnych 
przeszkód wypełniać wszelkie religijne 
powinności. W Polskich Siłach Zbrojnych 
na Zachodzie przez całą II wojnę świato-
wą funkcjonował Naczelny Imamat, zaś 
od r. 1949 aż do lat 70. XX wieku istniał 
Naczelny Imam Muzułmanów Polskich 
na Uchodźstwie.

Przed tragicznym wybuchem wojny 
znajdowało się w Rzeczypospolitej 18 me-
czetów. Sporo, jak na niewielką w sumie 
liczbę tutejszych muzułmanów. Planowa-
no budowę jeszcze jednej, reprezentacyj-
nej świątyni w Warszawie. Zgromadzone 
pieniądze przekazano jednak na obronę 
państwa, a powojenna rzeczywistość od-
mieniła całkowicie życie wyznawców isla-
mu. W roku 1946 odbył się I Wszechpol-
ski Kongres Muzułmański w Warszawie 
i wznowiono działalność związku. Organi-
zowano życie religijne w nowych miejscach 
osiedlenia się grup Tatarów. Funkcjonowa-
ły gminy w Warszawie, Bohonikach i Kru-
szynianach, powstały kolejne: w Gorzowie 
Wlkp., Trzciance, Gdańsku, Szczecinku, 

Musa Czachorowski

Tak właśnie, z przekonaniem, mogą 
niewątpliwie powiedzieć Tatarzy, 
polscy muzułmanie, zamieszkują-

cy nasz kraj już od ponad sześciuset lat. 
Jednakże, mimo tak długiej ich obecności 
i aktywnego uczestnictwa w tutejszym 
życiu społecznym, wiele osób w Polsce 
pyta wciąż ze zdziwieniem: „Tatarzy? 
Muzułmanie? Tutaj?” Jeszcze większe 
zaskoczenie wywołuje to w krajach za-
chodniej Europy. Faktem jest jednak 
niezaprzeczalnym, że leżąca w środku 
kontynentu katolicka Polska ma swoją, 
nieliczną co prawda, ale własną mniej-
szość muzułmańską. Śmiało można okre-
ślić ją rdzenną, rodzimą, bowiem przez 
stulecia wymieszała się krew tatarska ze 
słowiańską, a tyle razy przelewana była 
w obronie Najjaśniejszej, że prawdziwie 
swojską się stała, tutejszą.

Osiedlali się Tatarzy w Rzeczypospoli-
tej, wznosili niewielkie drewniane meczeci-
ki, podobne raczej do skromnych wiejskich 
kościółków, grzebali swych zmarłych na 
muzułmańskich cmentarzach, mizarach. 
Ich obowiązkiem była służba wojskowa, 
także kurierska, zajmowali się posłowa-
niem do muzułmańskich władców, bywali 
tłumaczami, garbarzami, woźnicami, rza-
dziej znacznie rolnikami czy hodowcami. 
Przyjmowali synowie stepów polskie zwy-
czaje, zatracili z czasem rodzinny język, 
pozostali wszakże wierni muzułmańskiej 
wierze. Ona to - religia - islam - pozwoliła 
przetrwać tatarskiej społeczności aż do na-
szych czasów. 

Właśnie przywiązanie do wiary stano-
wiło zawsze dla polskich muzułmanów 
wartość najwyższą. Ono było wyznaczni-
kiem przynależności społecznej: Tatar, który 
odstępował od islamu, stawiał się nieomal 
automatycznie poza kręgiem wspólnoty. 
W ogóle poważano ludzi prawowiernych, 
ludzi Księgi. Przekazy historyczne dają 
nam wielokroć świadectwo poszanowania 
własnych i cudzych przekonań religijnych: 
bo my wierzymy i wy wierzycie. Bo wam 
i nam Bóg mówi jednako, choć nieraz inny-
mi nieco słowami: „nie zabijaj”, „nie krad-
nij”, „czcij ojca i matkę swoją”, „nie pozo-
staw głodnym sąsiada swego”, „pamiętaj 
o Dniu Sądu Ostatecznego”. 

Przydarzyła się przed wiekami hi-
storia następująca: pewien muzułmański 
władca chciał najechać na Rzeczpospolitą 
i zapragnął przeciągnąć na swoją stronę 
oddziały polskich Tatarów. Tatarzy od-
powiedzieli mu jednak, że walczyć z nim 
będą w obronie polskiej ziemi, bowiem 
napadł na nią i śmierć ludziom zadaje, 
którzy w niczym mu nie zawinili. Islam 
nie nakazuje nikomu czegoś takiego, a im 
- właśnie jako muzułmanom - bronić przy-

a MięDzy naMi pokój…
Wrocławiu. Niektóre istniały tylko kilka 
lat, inne dotrwały do dzisiaj. 

Przez całe wieki polscy muzułmanie 
żyli w otoczeniu ludności katolickiej i pra-
wosławnej. Mieli też za sąsiadów Żydów 
oraz protestantów. Niewątpliwie w tej róż-
nobarwnej społeczności zdarzały się roz-
maite, mniej lub bardziej sporne problemy. 
W sumie jednak mamy obraz zaskaku-
jąco zgodnego współżycia. Muzułmanie 
i chrześcijanie - wierni dwu wielkich religii, 
w których Bóg jednako mówi, że ten jest 
wierzącym, kto czyni dobro. Przyszło nam 
żyć w czasach odrzucania zasad i praw, 
danych całej ludzkości przez Boga. Przy-
wódcy i partie, filozofowie oraz byle tele-
wizyjna gwiazda narzucają tłumom swoją 
pokrętną niby-etykę, w której każdy sobie 
jest bogiem. Tych, którzy bronią wartości 
religii określa się mianem zacofanych lub 
fundamentalistów. Wyśmiewa się ich jako 
moherowe berety, ciemnogród i wielbicieli 
księżycowego bożka. A przemoc rozlewa 
się coraz szerzej.

Jak więc dać razem odpór tej fali zła? 
Zła, tym bardziej podstępnego, że stwarza-
jącego zazwyczaj pozory dobra, wolności, 
praworządności. Myślę, że przede wszyst-
kich poprzez mądrą wierność zasadom, 
które nam - muzułmanom oraz chrześcija-
nom dał Bóg. Bądźmy silni mądrością wia-
ry, bo gdy zmieniają się kolejne ekipy rzą-
dowe, padają kolejne partie i partyjki - głos 
Boga pozostaje niezmienny. Nie walczmy 
o władzę ani o pieniądze. Nie dajmy się 
ogłupić płytkiej medialnej propagandzie 
czy pseudokulturze. Nie bądźmy na usłu-
gach sprzedajnych polityków i oszukań-
czych biznesmenów. Nie chciejmy więcej, 
niż możemy uczciwie zyskać. Pamiętajmy 
tylko, że nie wystarczy czynić dobro: trze-
ba jeszcze umieć sprzeciwić się złu. W so-
bie samych, w rodzinach i w naszych spo-
łecznościach.

Bóg mówi w Koranie, co oznacza po 
polsku: Wspomagajcie się wzajemnie w po-
bożności i bogobojności! Ale nie wspomagajcie 
się wzajemnie w grzechu i wrogości! (5:2), zaś 
Prorok Muhammad wspomina w jednym 
z hadisów: Jeśli widzisz zło, to staraj się za-
pobiec mu czynem. Jeśli nie możesz, to słowem, 
a gdy i tego nie możesz, to chociażby w sercu. 
To jednak najsłabszy dowód wiary.

Wspierajmy się więc w czynieniu do-
bra i razem przeciwstawiajmy się złu. To 
nasz wspólny obowiązek wobec Boga, sie-
bie i ludzkości. 

Musa Czachorowski
(Tekst wygłoszony podczas obchodów 
XI Dnia Islamu w Kościele katolickim 

w Polsce, Katowice, 25.01.2011 r.)
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Iza Melika Czechowska

nowy (?) Rok

Tragicznie zaczął się dla świata ten 
nowy rok. Gdy ludzie dobrej woli, 
niezależnie od wyznania, składali 

sobie życzenia szczęścia i wszelkiej po-
myślności, ktoś zaślepiony nienawiścią 
postanowił urządzić im makabryczne 
fajerwerki. 1 stycznia 2011 r. przed ko-
ściołem koptyjskim w Aleksandrii, sta-
rożytnym mieście w północnym Egipcie, 
wybuchł samochód-pułapka. W eksplozji 
zginęło 22 osób, a prawie osiemdziesiąt 
zostało rannych. Podobno samochód był 
własnością jednego z członków kongre-
gacji, który uczęszczał na nabożeństwa, 
a wśród zabitych i rannych byli zarówno 
chrześcijanie, jak i muzułmanie. Autorzy 
relacji zwracają uwagę na fakt, że między 
muzułmanami a Koptami stosunki były 
już od dawna napięte, pojawiały się też 
wcześniej groźby zamachów na kościoły.

Co stanie się dalej? Jaka będzie odpo-
wiedź na ten zamach, ktokolwiek go do-
konał i w jakimkolwiek celu? To, niestety,  
akurat nietrudno odgadnąć.

Zawsze w takich momentach, gdy 
świat szaleje i bierze ostry zakręt, ktoś 
ginie z ręki szaleńca niezasługującego 
na miano człowieka, a ktoś inny czu-
je się w obowiązku dokonania zemsty. 
Cierpią na tym zawsze niewinni, którzy 
giną niczym sobie na to nie zasłużywszy 
– poza może tym, że znajdą się w nieod-
powiednim miejscu i czasie. Idą do skle-
pu, kupują buty dla dziecka, spotykają 
się na randce z dziewczyną czy po prostu 
śpieszą do pracy. Nie mają nic wspólnego 
z zamachem ani z odwetem nań, potępia-
ją zazwyczaj przemoc w myślach lub cał-
kiem głośno i budzi ona ich zdecydowa-
ny sprzeciw. Niestety, pewnego dnia na 
ich drodze staje zamachowiec-szaleniec, 
który ma do spełnienia misję dziejową 
i nie będzie przecież nikogo pytał, czy ten 
zgadza się zostać zabitym dla przykładu. 

Jako muzułmanka zadaję sobie wciąż 
pytanie, co powoduje takie myślenie. Co 
sprawia, że normalne dla wszystkich, 
uznane przez wieki normy moralne ule-
gają u niektórych ludzi takiemu wypacze-
niu i degeneracji? Co daje komukolwiek 
prawo do myślenia, że może odbierać ży-
cie innej istocie? 

Przeraża mnie fakt, że zamachowcy 
muszą zdawać sobie przecież sprawę, 
że pociągnie to za sobą lawinę przemo-
cy po obu stronach. Spotęguje się jedynie 
chaos i nienawiść, a rozmowy o pojedna-
niu i wzajemnym współżyciu w pokoju 
miedzy muzułmanami a chrześcijanami 
cofną się o całe lata świetlne. Najbardziej 
jednak przeraża mnie to, co robią z tym 

wszystkim media. Oto bowiem pojawiają 
się w TV przypomnienia o chrześcijanach- 
-misjonarzach z Ameryki Południowej, 
którzy zginęli kilka lat temu, wygłasza-
ne są hasła o męczeństwie i umieraniu za 
wiarę. Tylko, że nie wiadomo wciąż kto 
i dlaczego dokonał zamachu. Czy miał on 
rzeczywiście podłoże religijne? Nikt tego 
nie potwierdził. Poszlaką jest fakt wybu-
chu przed kościołem, ale czy można za-
gwarantować, że zamachu nie dokonał 
np. szaleniec, którego porzuciła niewier-
na żona? Czy naprawdę zamiast poda-
wać sprawdzone fakty, media muszą pro-
wokować i dopisywać swoje komentarze 
do wydarzenia, które samo w sobie jest 
tragedią niewyobrażalną?

Jako człowiek, jako muzułmanka, 
jestem całkowicie bezsilna. Z tej bezsil-
nej złości zaciskam pięści i mam ochotę 
zgnieść na miazgę każdego, kto zanurzy 
teraz ręce w rozlanej na aleksandryjskiej 
ulicy krwi i tą krwią będzie chciał pisać 
nową historię. A takich znajdzie się niewąt-
pliwie wielu, np. przeciwników islamu, 
których przecież nie brak dzięki idiotom- 
-zamachowcom i innym fundamentali-
stom po obu stronach barykady. Muzuł-
manów jedynie z nazwy – fanatyków, 
fundamentalistów, którzy mając niewiel-
ką zdolność rozumienia tekstu pisanego 
przeczytali Koran kilka razy, ale choćby 
czytali go w kółko do końca życia i tak nie 
potrafią go zrozumieć. Chrześcijan – rów-
nież tylko z nazwy – którzy właśnie teraz 
w jednym z komentarzy pod informacją 
PAP na temat zamachu nawołują z iście 
chrześcijańskim miłosierdziem do zabija-
nia muzułmanów dla przykładu. Wszyst-
kich, którzy teraz zobaczą dla siebie szansę 
na zaistnienie i do relacji z Egiptu dołączą 
swoje własne przemyślenia burzące krew 
w tych, u których już jest ona podgrzana. 

Niechaj się dowiedzą, że pokazane 
na jednym ze zdjęć uwalane krwią drzwi 
aleksandryjskiego kościoła muszą stać 
się przestrogą. Że jeśli zobaczymy kolej-
ne zdjęcie – tym razem pokrwawionych 
drzwi meczetu – to ponoszą za to winę 
zacofanie i fanatyzm. 

Te zaś nie mają narodowości ani wy-
znania. Są bezpańskie i dobrze się czują 
wszędzie tam, gdzie się je wpuści. W ten 
sposób przemoc nigdy się nie skończy, 
choć chciałabym wierzyć, że jest inaczej. 
Takiej władzy jednak nie mam. Nikomu 
nie mogę nic zakazać ani nakazać. Łą-
czę się jednak w bólu z rodzinami tych, 
którzy zginęli, gdy wyszli modlić się 
o szczęście i pomyślność w nowym roku. 
Nie wiedzieli, że patrzą na bliskich po raz 
ostatni. Tylko tyle mogę dla nich zrobić.

Jeśli sprawcą zamachu jest muzułma-
nin, jeśli zamach miał podłoże religijne, 
to mam nadzieję, że spotka go zasłużona 
kara z rąk Allaha oraz sędziów na tym 
świecie. 

Iza Melika Czechowska

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!

Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa 
i nie szerzył zgorszenia na ziemi, 
czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. 
A ten, kto przywraca do życia człowieka,
czyni tak, jakby przywracał do życia wszystkich ludzi.        

Koran 5:32

W imi  Boga Mi osiernego, Lito ciwego!

Ten, kto zabi  cz owieka, który nie pope ni  zabójstwa
i nie szerzy  zgorszenia na ziemi,  
czyni tak, jakby zabi  wszystkich ludzi.
A ten, kto przywraca do ycia cz owieka,
czyni tak, jakby przywraca  do ycia wszystkich ludzi.

Koran 5:32
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Andrzej Saramowicz

Muzułmanie winni troszczyć się 
o chrześcijan i ich bronić. Ci, którzy się 
do tego nie zastosują, łamią przymierze 
z Bogiem – takie jest główne przesłanie 
dokumentu ułożonego i podpisanego wła-
snoręcznie przez proroka Muhammada. 
Gdyby ten VII-wieczny dokument był po-
wszechnie znany wśród wyznawców isla-
mu, dziś stosunki muzułmańsko-chrześci-
jańskie mogłyby wyglądać inaczej.

Chrześcijanie i muzułmanie stanowią 
dziś połowę populacji ludzkości na 
ziemi. Można uznać, że przyszłość 

świata będzie w dużej mierze uzależniona 
od tego, czy tym dwóm wspólnotom uda 
się zjednoczyć we wzajemnym zrozumie-
niu i pokoju. Rodzi się więc pytanie: czy 
istnieje płaszczyzna porozumienia, fun-
dament, na którym takie porozumienie 
można budować?

Jezus – duch pochodzący od Boga 
Pierwszym istotnym krokiem, by roz-

począć dialog, jest zmiana wzajemnego 
podejścia. Zamiast rywalizować, uwłaczać 
sobie i skupiać się na różnicach teologicz-
nych, chrześcijanie i muzułmanie powinni 
skoncentrować się na wspaniałych przy-
kładach wielowiekowej, pokojowej koeg-
zystencji w pewnych okresach historii oraz 
częściach świata i uwierzyć, że takie po-
kojowe współistnienie jest nadal możliwe. 
Powinni się również skupić na wspólnych 
elementach ich religii, żeby zbudować po-
most i fundament dalszego dialogu.

Koran, księga objawiona muzułmanów, 
uznaje poprzednie objawienia i wysłanni-
ków Boga Starego Testamentu, jak Abraham 
czy Mojżesz. To samo dotyczy Nowego Te-
stamentu, w odniesieniu do postaci Jezusa 
i Maryi. Żydzi i chrześcijanie są nazwani 
„Ludźmi Księgi” (ahl al-Kitab) i dzielą swój 
wspólny rodowód począwszy od proroka 
Abrahama. Islam wyraźnie stwierdza, że 
zbawienie można osiągnąć również w reli-
giach wcześniej objawionych:
Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, 
ci, którzy wyznają judaizm, 
chrześcijanie i sabejczycy, 
i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni 
i którzy czynią dobro, 
wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; 
i nie odczują żadnego lęku, 
i nie będą zasmuceni! 
(Koran, 2:62)

Sura 19, zwana Marjam, poświęcona jest 
Marii, matce Jezusa i jego cudownym naro-
dzinom. Jezus w islamie nazywany jest „du-
chem pochodzącym od Boga” (Ruhallaah). 

Sura 3:59 mówi natomiast:
Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam:  
On stworzył go z prochu, 
a następnie powiedział do niego: 
„Bądź!” - i on jest.

Karta Przywilejów od Proroka
 Historia międzywyznaniowego współ-

istnienia i harmonii między chrześcijanami 
i muzułmanami posiada czternastowieczną 
historię. Jej dwa żywe przykłady można zna-
leźć za murami klasztoru Świętej Katarzy-
ny: pierwszy to meczet, zbudowany przez 
zakonników dla muzułmanów. Drugi, to 
spisany w 628 roku niezwykle ważny doku-
ment, który wyznaczył bieg przyszłych re-
lacji obu religii. Wiedza o tym dokumencie 
może również dzisiaj mieć wpływ, a nawet 

przełomowe znaczenie dla podejścia mu-
zułmanów do chrześcijan i nawzajem. 

 W roku 628 delegacja mnichów z klasz-
toru Świętej Katarzyny przybyła do Proroka 
Muhammada domagając się zagwaranto-
wania im pokoju i bezpieczeństwa. W odpo-
wiedzi, Prorok wydał im obietnicę w formie 

Karty Przywilejów. Składała się ona z kilku 
klauzul obejmujących wszystkie aspekty 
praw człowieka, w tym kwestie ochrony 
chrześcijan i wolności wyznania, przemiesz-
czania się, swobody do ustanawiania wła-
snych sędziów, do posiadania i zachowania 
nieruchomości, zwolnienie ze służby woj-
skowej, a także prawo do ochrony w czasie 
wojny. Karta Przywilejów została spisana 
przez Alego ibn Abi Taliba, towarzysza Mu-
hammada, w obecności świadków.

 Klasztor św. Katarzyny znajduje się 
u stóp Góry Synaj w obecnym Egipcie i jest 
najstarszym chrześcijańskim klasztorem 
na świecie. Mieści się w nim największe po 
Watykanie archiwum chrześcijańskich ma-
nuskryptów. Stanowi święte miejsce piel-
grzymek chrześcijan i przedstawia bezcen-
ną dla nich wartość. Zgodnie z daną przez 
Proroka obietnicą, muzułmanie ochraniają 
go przez ostatnie 14 wieków.

Oto tłumaczenie tego dokumentu:
W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!
To jest wiadomość od Muhammada syna 

Abdullaha, jako przymierze z tymi, którzy 
przyjęli chrześcijaństwo i gdziekolwiek by nie 
byli, będziemy z nimi. Zaprawdę, moi towa-
rzysze, pomocnicy i moi zwolennicy bronić ich 
będą, gdyż chrześcijanie są moimi obywatela-
mi i przysięgam na Boga, wystąpię przeciw 
temu, z czego oni będą niezadowoleni. 

Przymus nigdy nie będzie na nich stosowa-
ny. Ani usuwanie sędziów z ich stanowisk, ani 

mnichów z ich miejsc kultu. Niech nikt nie nisz-
czy ich domów modlitwy, wyrządza im szkody, 
ani niczego im nie zabierze, co do nich należy.

Ten, kto się do tego nie zastosuje, złamie 
przymierze z Bogiem i dopuści się do nieposłu-
szeństwa Jego wysłannika Muhammada.

Zaprawdę, chrześcijanie są moimi sprzy-
mierzeńcami i ja obiecuję im, że nikt nie będzie 
zmuszać ich do emigracji, czy udziału w walce. 
Muzułmanie będą walczyć by ich chronić. 

Jeśli kobieta chrześcijańska poślubi muzuł-
manina, nie może się to odbywać bez jej aproba-
ty. Nikt nie może jej przeszkadzać w chodzeniu 
na modlitwę do kościoła.

Ich kościoły mają być szanowane. Nikt im 
nie przeszkodzi w ich naprawie, ani w zacho-
waniu ich świętości. 

Nikt ze wspólnoty muzułmanów nie złamie 
tego przymierza aż do dnia zmartwychwstania.

Z treści tego edyktu jasno wynika, że 
obowiązuje on również poza obszarem 
klasztoru i dotyczy wszystkich chrześcijan 
na całym świecie, wówczas i obecnie. Edykt 
nie stawia chrześcijanom żadnych warun-
ków, a jedynym kryterium uzyskania przy-
wilejów jest bycie chrześcijaninem. 

Warto jeszcze raz przypomnieć, że 
prawna ochrona Ludzi Księgi (żydów 
i chrześcijan) została zapisana w samym 
muzułmańskim objawieniu i oparta jest na 
jedności przekazu Abrahama. Ta jedność 
wychodzi poza różnice pomiędzy społecz-
nościami wyznaniowymi tworzącymi jed-
ną abrahamową rodzinę. 

Znamienne jest również to, że mona-
stycyzm z punktu widzenia islamu stano-
wi innowację, zawartą w powiedzeniu la 
rahbaniyya fil-Islam (nie ma monastycyzmu 
w islamie). W islamie małżeństwo nazywa 
się nawet „połową religii.” Dlaczego więc 
Prorok Muhammad decyduje się dać tak 
poważną obietnicę zakonnikom żyjącym 
w celibacie? Po pierwsze, Prorok Muham-
mad był niezwykle tolerancyjny dla od-
mienności innych wyznać i form oddawa-
nia czci Jedynemu Bogu. Inne wyjaśnienie 
podaje sam Koran (5:82): 
I z pewnością się przekonasz, 
że najbliżsi, przez swoją przyjaźń, 
tym, którzy uwierzyli, 
są ci, którzy mówią: 

pRzyMieRze MuzułMańsko-chRześcijańskie
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„My jesteśmy chrześcijanami!” 
Tak jest, albowiem są wśród nich księża i mnisi 
i oni nie wbijają się w pychę.

Swoim gestem, Prorok Muhammad 
nie tylko wyraził szacunek i podziw dla 
ludzi, którzy całym swoim życiem oddają 
się służbie Bogu, ale wyraźnie wskazuje, że 
oddanie Bogu powinno stanowić duchowy 
i integralny element codziennego podejścia 
religijnego każdego muzułmanina.

Nie bać się, lecz zrozumieć!
Dziś, pomimo tylu wspólnych elemen-

tów dla chrześcijaństwa i islamu, przepaść 
między nimi powiększa się. Napięcie mie-
dzy cywilizacją chrześcijańską a muzuł-
mańską rośnie, podsycane przez światowe 
media oraz partykularne interesy świa-
towych mocarstw, dlatego zrozumienie 
i spotkanie obu religii w duchu tego edyk-
tu jest rzeczą pierwszorzędną. Media stale 
strasząc chrześcijan zalewem migrantów 
muzułmańskich i dynamicznym wzrostem 
ich populacji na Zachodzie, mobilizują Za-
chód w kierunku raczej konfrontacji, niż 
dialogu. Spotkanie z islamem jest możliwe 
jedynie wtedy, kiedy chrześcijanie zrozu-
mieją, że islamu nie należy się bać, islam 
wystarczy jedynie zrozumieć!

Karta Przywilejów jest spadkiem i wy-
razem woli, jaką Prorok Muhammad pozo-
stawił muzułmanom na całym świecie na 
przyszłość. Dotyczy to szczególnie współ-
czesnych społeczności muzułmańskich 
mieszkających w ubogich zakątkach ziemi, 
w których nierzadko dochodzi do przemo-
cy w stosunku do mniejszości chrześcijań-
skich. Karta powinna być gwarantem po-
koju dla chrześcijan, ale również zachętą, 
aby lepiej poznali swych braci muzułma-
nów i zrozumieli ich religię.

Wierzę, że muzułmanie, realizując pre-
zentowaną w Karcie wolę Proroka Muham-
mada – i samego Boga zawartą w Koranie, 

będą budować pomost dialogu między 
dwoma religiami i cywilizacjami. W głębi 
ludzkiego serca leży zawsze dobroć, nie-
zależnie od tego, czy jest to serce muzuł-
manina, czy chrześcijanina. Jeśli wszyscy, 
a przynajmniej większość chrześcijan i mu-
zułmanów to zrozumie, wtedy może zapa-
nować pokój. Dał tego przykład Prorok Mu-
hammad odwiedzając klasztor św. na Górze 
Synaj. Wydany edykt przypieczętował swo-
ją własną dłonią. W roku 1517 sułtan Selim 
potwierdził przywileje klasztoru, ale zabrał 
do sułtańskiego skarbca w Stambule ory-
ginał dokumentu. Klasztorowi zwrócił po-
świadczoną kopię oryginału, na której za-
znaczono miejsce, gdzie została odciśnięta 
dłoń Proroka Muhammada.

Obecne znaczenie Karty Praw
Czytając Kartę Przywilejów może na-

sunąć się pytanie, dlaczego tak ważny do-
kument nie jest powszechnie znany i czy 
zwaśnione strony kiedykolwiek sięgały do 
niego w próbie osiągnięcia dialogu? Pyta-
nie jednak zdaje się być prostsze niż sama 
odpowiedź. Przywileje nadane chrześci-
janom wynikają bezpośrednio z Koranu, 
a więc są nakazem muzułmanów wzglę-
dem chrześcijan. Są wszakże jednostron-
ne, ponieważ chrześcijanie nie oferują 
niczego w zamian. Muzułmanie, w przy-
padku klasztoru św. Katarzyny w pełni 
dochowali swojej obietnicy: klasztor stoi 
i funkcjonuje do dziś na terytorium, któ-
re od 14 wieków należy do muzułmanów. 
Czy muzułmanie wypełniali testament 
Proroka Muhammada na innych obsza-
rach świata islamu – Dar al-Islam? Do 
czasów rekonkwisty żydzi i chrześcijanie 
żyli bezpiecznie w średniowiecznej Hisz-
panii i innych częściach świata islamu, jak 
choćby Palestyna czy Egipt, gdzie istniały 
setki kościołów, a wyznawcy cieszyli się 
wolnością religijną. 

Czy muzułmanie cieszyli się podobną 
swobodą wyznania w tym czasie w Euro-
pie? Prawdopodobnie prócz mauretań-
skiej Hiszpanii, w Europie nie było ani 
jednego meczetu, ani też wyznawców is-
lamu. Tym sposobem Karta Praw poszła 
w zapomnienie. Kolejne wyprawy krzyżo-
we i konfrontacja chrześcijańskiej Europy 
ze światem islamu zapewne przekonały 
muzułmanów, że chrześcijanie nie są part-
nerami do dialogu. Dopiero historyczny 
II Sobór Watykański, który był bezprece-
densowym gestem Kościoła katolickiego 
w stronę islamu, podjętym i kontynuowa-
nym przez Jana Pawła II, dał początek 
dialogowi muzułmańsko-chrześcijańskie-
mu, który jednakże zapoczątkował sam 
Prorok islamu 14 wieków temu. Dialog, 
pomimo tak solidnych fundamentów, do-
piero od niedawna zaczął nabierać pełne-
go znaczenia. 

Podczas zgromadzenia ogólnego Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych, 20 
października 2010 roku, na wniosek króla 
Jordanii i jego syna, księcia Ghazi, jedno-
głośnie ustanowiono Światowy Tydzień 
Harmonii Międzywyznaniowej – World In-
terfaith Harmony Week, który ma przypadać 
na pierwszy tydzień lutego każdego roku. 
Pod koniec zaś roku, w Światowej Radzie 
Kościołów w Genewie odbyło się spotkanie 
Transforming Communities: Christians and 
Muslim Building a Common Future, z udzia-
łem czołowych uczonych i przywódców 
chrześcijańskich i muzułmańskich. 

W świetle wspomnianych inicjatyw, 
inspirowanych pragnieniem dialogu i osią-
gnięcia pokoju na świecie, przekaz Karty 
Przywilejów Proroka Muhammada wydaje 
się być bardziej niż kiedykolwiek aktualny 
i na czasie. 

Andrzej Saramowicz

tendencja do życia według materii, […] 
utorowały drogę do schyłku ludzkiego 
społeczeństwa […]. Dlatego absolutną 
koniecznością jest ścisła współpraca i in-
terakcja boskich religii w celu powstrzy-
mania takich niszczących ruchów”.

Ahmadineżad wezwał wyznawców 
boskich religii do wytyczenia drogi dla 
„ustanowienia sprawiedliwości, wykorze-
nienia ucisku i przezwyciężenia praktyk 
dyskryminacyjnych”. Następnie wyraził 
gotowość Iranu do dalszej współpracy 
z Watykanem w celu powstrzymania ak-
tów świętokradztwa, szerzenia się „teofo-
bii” takich jak islamofobia oraz destabili-
zacji rodzin. Na koniec prezydent napisał, 
że gotów jest pomóc w zmianie obecnego 
ładu światowego. Niektóre doniesie-
nia wspominają, iż autor listu pisał też 

Marcin Masny

Jesienią 2010 roku miała miejsce bar-
dzo znamienna wymiana listów między 
prezydentem Iranu Mahmudem Ahma-
dineżadem a Papieżem. O ile wiem, list 
prezydenta opublikowano niestety tylko 
w streszczeniu, natomiast odpowiedź Be-
nedykta XVI znana jest w całości. Pozwolę 
je sobie cytować we własnym przekładzie.

Według jednej z irańskich agencji, 
prezydent podziękował za potępienie 
demonstracyjnego znieważenia Koranu 
przez pastora Terry Jonesa na Florydzie. 
Potem zaś wyszedł z propozycja, którą 
niektóre media, zwłaszcza liberalno-le-
wicowe, komentowały jako „prowoka-
cję”. „Lekceważenie ze strony człowieka 
wobec nauk boskich religii, emanujące ze 
szkół takich jako sekularyzm, zachodni 
skrajny humanizm i narastająca ludzka 

MoDel Dialogu
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Wschodzie. Synod zajmował się „wielki-
mi wyzwaniami przed katolickimi wspól-
notami tam obecnymi”. I dalej pisze Pa-
pież: „W niektórych krajach wspólnoty 
te stoją w obliczu trudnych okoliczności, 
dyskryminacji, a nawet przemocy, a po-
nadto odczuwają brak wolności przeży-
wania i publicznego wyznawania wiary. 
[…] Katolicy obecni w Iranie i żyjący na 
całym świecie czynią wysiłki wraz ze 
swymi współobywatelami, aby lojalnie 
i uczciwie przykładać się do wspólnego 
dobra społeczeństw, w których żyją, sta-
jąc się budowniczymi pokoju i pojedna-
nia. W tym duchu wyrażam nadzieję, że 
serdeczne relacje już szczęśliwie istnie-
jące między Stolicą Apostolską a Iranem 
będą postępować, podobnie jak relacje 
między lokalnym Kościołem a władzami 
cywilnymi.” 

I tu następuje konkretna oferta: 
„Jestem też przeświadczony, że usta-
nowienie dwustronnej komisji byłoby 
szczególnie pomocne w zmierzeniu 
się kwestiami nurtującymi obie strony, 
włączając w to status prawny Kościoła 
katolickiego w kraju”. I tyle. Ani słowa 

o „zmianie tyrańskich struktur rządzących 
ziemią” i o tym, że „Iran za jeden z prio-
rytetów uważa ścisłą współpracę i rozwój 
relacji dwustronnych z Watykanem”.

To było 6 października. Na list naj-
wyższej rangi świeckiego polityka jed-
nego z głównych państw islamskich od-
powiedział przełożony religijny, który 
równocześnie jest szefem sui generis kor-
poracji ponadnarodowej korzystającej ze 
wszystkich prerogatyw suwerenności. 
Odmienność funkcji ma pewne znacze-
nie w tym dialogu, zważywszy, że islam 
został pozbawiony podobnej reprezenta-
cji. Odpisując Papież najwyraźniej dał do 
zrozumienia, że pojęcie „prowokacji” nie 
ma dla niego znaczenia.

Papież zaczął od stwierdzenia, że 
„poszanowanie transcendentnego wy-
miaru osoby ludzkiej jest nieodzownym 
warunkiem budowy sprawiedliwego 
ładu społecznego i trwałego pokoju”. Na-
stępnie skupia się na pokoju jako owocu 
modlitwy i wysiłków ludzi dobrej woli. 
Potem natychmiast nawiązuje do świe-
żo zakończonego synodu biskupów na 
temat sytuacji na Bliskim i Środkowym 

o globalnej współpracy przeciwko teofo-
bii i tyranii. Tylko kilka znaczących słów 
o współpracy w dziele pokoju. Tak! I dla-
tego najpierw rozmawiajmy o różnym 
traktowaniu i rzetelnej wzajemności.

Poza listami jest jeszcze oczywiście 
dyplomacja. W październiku Papież roz-
mawiał z wysłannikiem Izraela. Niewąt-
pliwie poruszyli też kwestię potrzeby 
pokoju w regionie. List Papieża zaś do 
Teheranu zawiózł wytrawny dyploma-
ta, obecnie przewodniczący Papieskiej 
Rady Dialogu Międzyreligijnego kard. 
Jean-Louis Tauran.

I to jest doskonały model realistycz-
nych negocjacji. Jeżeli się nawzajem 
potrzebujemy, musimy nawzajem też 
uwzględniać swoje oczekiwania. Z ra-
cji braku globalnej reprezentacji islamu 
wymaga to wielu dwustronnych dialo-
gów dwóch największych religii świata. 
Musi im towarzyszyć intensywna praca 
nad mniej roztropnymi środowiskami 
we własnych szeregach. Jej efekty są też 
miernikiem dobre woli stron dialogu.

Marcin Masny

Dagmara Sulkiewicz

nasze coDzienne staRanie

Polska społeczność muzułmańska to, 
oczywiście, muzułmanie i muzuł-
manki. Tworzą nierozerwalną całość, 

a każda sprawa, z którą muszą poradzić so-
bie muzułmanki, dotyka jednocześnie mu-
zułmanów. I odwrotnie: problemy muzuł-
manów stają się także kobiecymi, bowiem 
w miarę swych sił i umiejętności obie płci 
razem tworzymy naszą ummę. Wspólnotę, 
kierującą się zasadami Świętego Kor’anu.

Muzułmanki w Polsce stanowią in-
tegralną część społeczeństwa, chodzą do 
szkół i bardzo często zdobywają wyższe 
wykształcenie.  Pracują potem w rozma-
itych zawodach, zajmując wielokrotnie 
samodzielne, odpowiedzialne stanowiska. 
Zakładają rodziny, są świadomymi swoich 
potrzeb kobietami, gotowymi ponosić od-
powiedzialność za własne działania i ro-
dzinę. Żyją jak inne Polki, tyle, że w swym 
postępowaniu kierują się zasadami islamu. 
Zazwyczaj traktowane są po prostu wła-
śnie jako kobiety - tyle, że wyznające islam. 
Czasem ludzie patrzą na nie ze zdziwie-
niem lub z zaciekawieniem. Niestety, bywa 
też, że spotykają się ze złością i pogardą lu-
dzi, którzy nie mają jakiejkolwiek wiedzy 
o islamie i muzułmanach, prymitywnych 
lub ogarniętych antyislamską fobią.

Coraz więcej kobiet, decydujących 
się na  przyjęcie islamu, nie czyni tego ze 
względu na przyszłego męża, lecz świado-
mie, w efekcie poznania zasad tej religii. 
Później pogłębiają swoją wiedzę, udanie 

realizując ją w działaniu. Wiele muzułma-
nek postanawia nosić hidżab – skromny 
strój zakrywający włosy i kształty kobie-
ce, bardzo często wbrew opinii otoczenia, 
w tym nawet rodziny. Są odważne w po-
dejmowaniu takiej decyzji, bowiem ważne 
jest dla nich, aby możliwie szeroko reali-
zować każde przesłanie islamu. W Polsce 
kobiety w hidżabie nie mają problemów 
ze zdobywaniem wykształcenia, załatwie-
niem spraw w urzędzie, wizytą u lekarza, 
chociaż zdarza się, iż są wytykane na ulicy. 
Niestety, ich szanse na znalezienie dobrze 
płatnej pracy, w tym takiej, która polega na 
bezpośrednim kontakcie z klientami, są ra-
czej znikome. Wiele muzułmanek nie nosi 

wprawdzie hidżabu, ale przestrzega ogól-
nej skromności ubioru oraz zachowania.

Polska rzeczywistość oznacza codzien-
ne kontakty z niemuzułmańską większością 
w szkole, pracy, na ulicy, w sklepie. Ze sobą 
muzułmanki spotykają się zazwyczaj w me-
czetach lub centrach muzułmańskich. Tam 
nawiązują znajomości, które wielokrotnie 
są początkiem udanych przyjaźni. Ważnym 
miejscem spotkań wirtualnych jest Internet, 
który pozwala na wymianę doświadczeń 
oraz wzajemne wspieranie się w rozlicznych 
życiowych sytuacjach. Dużym problemem 
większości niezamężnych kobiet, które 
przyjęły islam, jest niemożność wyjazdu na 
hadżdż, z powodu braku odpowiedniego 
opiekuna - mahram. Brakuje miejsc do spo-
tkań muzułmanek, podczas których przy 
herbacie mogłyby porozmawiać o swoich 
sprawach, gdzie odbywałyby się też wy-
kłady dla nich, np. na tematy religijne, me-
dyczne, prawne, wychowania dzieci, życia 
w  rodzinie muzułmańskiej, muzułmańskiej 
kuchni, mody itd. Brakuje profesjonalnej 
witryny internetowej prowadzonej przez 
muzułmanki i dla muzułmanek.

Pomocą w likwidacji tych problemów, 
a także w zachowaniu i rozwoju muzuł-
mańskiej tożsamości służyć może opraco-
wanie programów wspierających muzuł-
manki w ich rozwoju zarówno duchowym, 
jak i szeroko rozumianym społecznym, któ-
re przy pomocy organizacji zagranicznych 
byłyby realizowane przez meczety i centra 
muzułmańskie w Polsce. Potrzebne są odpo-
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wiednie szkolenia i zjazdy tylko dla kobiet. 
Niezbędne jest prawne zapewnienie miejsc 
pracy dla muzułmanek w hidżabach: może 
utworzenie muzułmańskiej bazy pracowni-
czej? Muzułmanki w Polsce chcą być pełno-
prawnymi członkami społeczności - polskiej 
oraz muzułmańskiej. Chcą żyć w zgodzie 
z zasadami islamu. To jest nasze codzienne 
staranie na Prostej Drodze Wiary.

Dagmara Sulkiewicz 

PS. Okazuje się, że niektóre życzenia 
Dagmary już się spełniają. Oto w War-
szawie, jesienią ubiegłego roku, zebrała 
się grupa muzułmanek, które postanowi-
ły m.in. samodzielnie zdobywać wiedzę, 
dzielić się z innymi własnymi doświad-

czeniami, upowszechniać wiedzę o isla-
mie i budować dialog międzyreligijny. Są 
w tym sympatycznym gronie: Asia Trochi-
mowicz, Ola Żegota, Lubna Al-Hamdani, 
Scalrett Thuraisingam, Masza Jaworska, 
Magdalena Komendant, Zejnab Moham-
med i Agnieszka Witkowska. Nazwę Alej-
kumki zawdzięczają Zejnab.

Jak same mówią, działają od niedaw-
na, plany mają jednak dalekosiężne i jeśli 
tylko dobry Allah na to pozwoli, to będą je 
w miarę możliwości realizowały. Kierują się 
miłością nie tylko do współwyznawców, 
ale także do pozostałych Ludów Księgi, jak 
i ideą braterstwa w społeczeństwie. Nie to-
lerują rasizmu, wrogości do innowierców, 
do niepopartej niczym krytyki. Koncentrują 

się na przestrzeganiu podstawowych zasad 
islamu. Nie boją się kontaktów z mediami, 
przygotowują wykłady i wspólne spotkania 
świąteczne, uczestniczą w spotkaniach o is-
lamie organizowanych przez niemuzułma-
nów, bawiąc się poszerzają wiedzę o islamie.

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szają na swego bloga – www.alejkumki.
blogspot.com – oraz kanał na portalu 
YouTube – www.youtube.com/Alejkumki 
– a także zachęcają do odszukania ich gru-
py na portalu Facebook.

Piękna to inicjatywa, powodzenia, Sio-
stry!

(ski)

Agnieszka Witkowska

wDzięczność wszechMocneMu

Odkąd jestem muzułmanką, moje 
życie wypełnia się coraz bardziej 
i każdego dnia spotykają mnie 

nowe zaskakujące sytuacje. Zaczepiają 
mnie w Internecie kobiety i chcą się po-
dzielić swoimi przemyśleniami na temat 
zmiany trybu życia i przyjęcia islamu. 

Czasem martwię się, że znowu nie dam 
rady przeżyć do kolejnego przelewu, a na-
gle na śniegu leży sobie 50-złotowy bank-
not i nikogo wokół... Siedzę na przystanku 
i dopada mnie jakiś smutek – wtem zacze-
pia mnie miła pani i zaczynamy gawędzić. 
Znienacka wychyla się zza chmur słońce. 
Podczas spotkania z muzułmankami moja 
córka mówi coś tak bardzo muzułmańskie-
go, że aż serce roztapia się w nadziei, że 
to już... że zaraz przyjmie islam, inszallah. 
A mama gotuje bigos na mięsie z barana, 
które zostało ze Święta Ofiarowania. 

To garstka prezentów, jakie daje mi Al-
lah każdego dnia. Naprawdę jestem szczę-
ściarą. Takie momenty warto pielęgnować 
w pamięci i wykorzystywać w chwilach 
trudnych.

Doba staje się za krótka, praca pochła-
nia zbyt wiele czasu, wymagania dzieci ro-
sną i od tego roku również, niestety, podat-
ki, maszallah. W mojej głowie wiele spraw 
oczekuje na realizację, jednak czas nie ma 
litości i biegnie do przodu, a ja zdyszana 
staram się za nim nadążać. Wtedy właśnie 
pojawiają się te gorsze chwile. Na szczęście 
nie jestem sama. Allah czuwa i jeśli nawet 
zagalopuję się w codziennej gonitwie i chę-
ci pokonania upływającego czasu – w pew-
nym momencie słyszę STOP.

Nawet jeśli nie od razu usłyszę to we-
zwanie do zwolnienia, powoli i tak dotrze 
do mojego serca i rozumu. Staram się żyć 
tak, żeby nie zbierać zbyt wiele gorszych 
chwil, zdaje sobie bowiem sprawę, że kie-
dy już się pojawiają to zawsze są efektem 
mojego błędnego myślenia czy działania. 

Każdy, nawet najkrótszy moment poświę-
cony Allahowi procentuje, dodaje sił i na-
pełnia optymizmem. Codzienna modlitwa, 
robienie dua i post dwa razy w tygodniu 
pomagają mi odczuwać bliskość Bożej 
pomocy. Eliminowanie słabości poprzez 
narzucone sobie dla zadowolenia Allaha 
dżihady sprawia, że czuję się silniejsza 
i pewniejsza siebie. Każdego dnia jestem 
dzięki temu szczęśliwsza. 

Rodzina, przyjaciele i znajomi, mimo 
okazywanej mi miłości i szacunku, nie za-
wsze są w stanie mnie zrozumieć. To, co 
mnie cieszy, co jest dla mnie ważne, bawi 
mnie, wzrusza, zasmuca i sprawia, że po-
jawiają się rozterki – dla bliskich spoza 
islamu często nie jest zrozumiałe, a ja ła-
pię się na tym, że nie wszystko potrafię im 
wytłumaczyć. Czasami po prostu brak mi 
chęci albo z góry wiem, że wydam się dzi-
waczna i delikatnie mówiąc – zdewociała. 
Wtedy na główny plan wychodzą siostry 
w islamie.

Mimo codziennego zabiegania stara-
my się pielęgnować nasze relacje. Każde 
zaplanowane spotkanie traktowane jest 
szczególnie. Chusteczkowe towarzystwo 
działa na nas wszystkie krzepiąco. Wy-
chwalamy Allaha, rozmawiamy na temat 
religii, poszerzamy swoją wiedzę. Siostry 
przygotowują wykłady i prezentacje. Dłu-
gie godziny spędzamy w popularnej ka-
wiarnianej sieci, gdzie mamy dostęp do In-
ternetu i zdarza się, że łączymy się poprzez 
skype’a z siostrą, która wyjechała za grani-
cę i dzięki nowoczesności technice może 
uczestniczyć w naszych spotkaniach. 

Oczywiście rozmawiamy też na tematy 
prywatne, zwierzamy się sobie, staramy się 
jedna drugiej doradzać. Bywa sentymen-
talnie, poważnie, ale przede wszystkim 
jest miło, wesoło i za każdym razem staje-
my się sobie jeszcze bardziej bliskie. Dzięki 
temu, starcza nam energii na dni, w które 

nie możemy być razem. Zawsze takie spo-
tkania kończą się spacerem ulubioną trasą 
od palmy na Rondzie de Gaulle’a do Ko-
lumny Zygmunta. 

Czemu kawiarnia, a nie meczet? Bo 
mamy intencję głosić islam. Zawsze coś 
z naszych wykładów ma szansę dotrzeć do 
przypadkowego słuchacza. Ludzie z cie-
kawością przypatrują się nam ukradkiem. 
Czasem odzywają się do nas, biorą nasze 
namiary i kontaktują się z nami. Najlepszy 
Allah nas oceni i w odpowiednim czasie 
dowiemy się, czy nasze próby głoszenia 
islamu zostały przyjęte na poczet dobrych 
uczynków. 

Każda z sióstr stara się działać na dro-
dze Allaha na co dzień. I ja także. A kie-
dy ogarnia mnie chwila nostalgii i do-
pada zmęczenie, wtedy mogę pomyśleć 
o tak wielu drobnych, ale jakże miłych 
sprawach i zawsze jest za co okazywać 
wdzięczność Wszechmocnemu. Każdemu 
tego życzę. 

Agnieszka Witkowska
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Mariya-Iman Yavorska

Nie tak dawno usłyszałam py-
tanie, które brzmiało: „Wierzy 
pani w Boga: skąd pani wie, że 

On istnieje?” O dziwo, szybko znalazłam 
odpowiedź, choć nie ukrywam, iż byłam 
zaskoczona tym pytaniem. Odpowiedzia-
łam: „Wiatru też nie widzimy, po prostu 
czujemy jego podmuch; podobnie z wia-
rą, czujemy ją w naszych sercach”. Wiara 
nie jest czymś namacalnym, nie możemy 
jej dotknąć jak przedmiotu, powąchać ni-
czym perfumy lub też posmakować jak je-
dzenie. Wiarę musimy poczuć, a miejscem 
zamieszkania wiary jest nasze własne 
serce. Gdy jednak zamieszka tam na stałe, 
wówczas potrafimy jej dotknąć, powąchać 
i zasmakować. Ktoś zapyta, że jak niby 
można zrobić to z czymś, czego nie widzi-
my i nie możemy potrzymać! Spróbuję to 
wytłumaczyć…

Serce jest jedynym miejscem, gdzie na-
sza dusza spotyka się z Bogiem, miejscem, 
w którym rozliczamy swoje sumienie. 
W wirze dzisiejszego życia dość często za-
pominamy o tym, co jest dla nas najważ-
niejsze, zatracamy się w pracy w proble-
mach codzienności. Stajemy się przyziemni 
i nie dbamy o naszą równowagę duchową, 
która jest jednym z najważniejszych czyn-
ników trzymających ludzi przy życiu. Wie-
lokrotnie nie zdajemy sobie nawet z tego 
sprawy. Dziś, w epoce Internetu i telefo-
nów komórkowych, mamy kontakt z ca-
łym światem nie wychodząc z własnego 
domu. Wydawałoby się, że te wynalazki 
powinny ułatwić życie - i tak wielokrotnie 
jest. Z drugiej strony, dopada nas wieczne 
zapracowanie i zmęczenie, w którym nie 
ma miejsca na duchowość. Coraz rzadziej 
przypominamy sobie o potrzebach ducha 
oraz serca. 

Często słyszę od ludzi: „Jestem wie-
rzący (lub wierząca), ale nie praktykuję”. 
Pytam wtedy: „Jak to?” Odpowiedź brzmi 

zazwyczaj: „Nie mam czasu”. Znajdujemy 
wprawdzie czas na zaspokajanie rozma-
itych potrzeb fizycznych lub materialnych, 
które nie zawsze sprawiają nam przyjem-
ność. Nieraz człowiek ma „wszystko”, 
a wciąż jest nieszczęśliwy, aż nadchodzi 

w jego życiu taki moment, gdy zaczyna 
zastanawiać się, że „coś mi tutaj nie gra”. 
Często bodźcem do takich refleksji jest 
jakieś nieprzyjemne, bolesne przeżycie, 
w którym „narzędzia” doczesnego świata 
nie mogą pomóc. Wtedy zaczynamy szu-
kać czegoś więcej i tutaj przejmuje sprawę 
sumienie, które zaczyna prowadzić dialog 
z sercem i duszą. 

W sercu każdego z nas Allah zasiał 
wiarę, lecz czy jej nasiona zakiełkują zależy 
tylko od nas. Próbą na to jest nasze życie. 
Jeżeli rozliczymy swoje sumienie, spróbu-
jemy żyć w wierze, dziękując Wszechmo-

wiaRa MoiM życieM

gącemu za Jego łaski i dobroć, pozwolimy 
Mu nas prowadzić, wówczas będziemy 
mogli dotknąć tej wiary - nie ręką, lecz ser-
cem.

Jak można zobaczyć wiarę? Nie jest fil-
mem w telewizji, nie jest piosenkarzem na 
scenie, nie jest egzotycznym miejscem. Jakiś 
czas temu miałam okazję zobaczyć własną 
wiarę… Gdy leciałam samolotem i patrzy-
łam na piękne niebo, księżyc oraz gwiazdy, 
wtedy pomyślałam, że człowiek wykonał 
tak wiele rzeczy, lecz równie wspaniałych 
nigdy nie będzie w stanie stworzyć. Ten 
świat mógł stworzyć tylko ten, Który nie 
potrzebuje snu i odpoczynku, Który nigdy 
się nie męczy – Allah. Patrząc na puszyste 
białe chmurki, próbowałam wyobrazić so-
bie beztroski spacer po niebie i wiem, że 
będzie to możliwe w życiu ostatecznym, 
lecz przepustką do niego jest wynik waż-
nego egzaminu: z życia ziemskiego. Warto 
się starać zdać go jak najlepiej, bo nagroda 
będzie ogromna.

Jak posmakować wiarę? Jeżeli będzie-
my szukali prawdy, dziękowali Allahowi 
za wszystko co mamy, pozwolimy Mu za-
mieszkać w naszym sercu, będziemy się 
kładli spać i budzili wspominając Go, pod-
damy się Jego woli, wówczas uzyskamy to, 
czego bardzo nam brakuje - wewnętrzną 
harmonię, która sprawi, że będziemy po-
trafili żyć w zgodzie z własnym sumie-
niem. Zaspokojenie potrzeb duchowych 
smakuje najlepiej ze wszystkiego.

„On jest Tym, który uczynił dla was 
ziemię posłaniem, a niebo – budowlą” 
(Koran, 2:22). Będąc tu, na ziemi, możemy 
zacząć budować swój dom w Raju, czego 
nam wszystkim życzę. Drodzy bracia i sio-
stry w islamie, nie traćmy czasu, cegiełka 
za cegiełką budujmy nasze domy już dziś, 
bowiem nie znamy swego czasu.

Mariya-Iman Yavorska

sunny pomaga nam uniknąć zagrożeń, 
które mogłyby sprawić, że zaczniemy się 
topić. Siła wiary jest w stanie utrzymać 
nas na powierzchni bardzo długo, jestem 
nawet zdania, że zawsze. 

Nasze zamiary i czyny są znane Al-
lahowi i ponosimy zań konsekwencje. 
Kiedy decydujemy się na przemilczanie 
pewnych zachowań, ominięcie zakazów, 
które prowadzą nas drogą prostą, pogłę-
biamy przepaść zapełnioną stereotypami 
między nami a społeczeństwem wielo-
kulturowym i wieloreligijnym. Nie musi-
my brać na siebie odpowiedzialności za 
zbawienie dusz osób bliskich ani zwią-
zanych z nami zawodowo, przyjacielsko. 

Agnieszka Witkowska

Konwertyta, na początku swojej 
zadeklarowanej przed Allahem 
i wprowadzonej w życie zmiany, 

jest tak przepełniony szczęściem i emo-
cjami, że podczas przebywania z nim bar-
dzo często sami to odczuwamy. Zawsze 
warto jednak pamiętać, że to my mamy 
ostateczny wpływ na stan naszego ser-
ca i umysłu. Żyjąc w islamie zyskaliśmy 
wyłączność na pozytywne funkcjonowa-
nie w społeczeństwie i we własnych wnę-
trzach przez całe ziemskie życie. Trzyma-
jąc się pięciu podstawowych zasad naszej 
wiary, jesteśmy bezpieczni jakbyśmy 
pływali z kołem ratunkowym po spo-
kojnym jeziorze. Przestrzeganie ustaleń 

Bóg nas oceni
Jednak możemy uwolnić ich od strachu, 
który zupełnie niepotrzebnie pojawia się 
podczas przebywania w towarzystwie 
muzułmanina. Musimy przy tym pamię-
tać o umiejętnym przekazywaniu naszej 
wiary. Każdy z nas ma swoje osobiste po-
rozumienie z Allahem. Mówiąc o islamie 
należy pamiętać o zachowaniu własnej 
harmonii i wewnętrznego spokoju. Może 
się zdarzyć, że nawet najlepsze nasze in-
tencje zostaną odebrane niewłaściwie, 
jednak nie bójmy się ocen społeczeństwa. 
Nie mogą one być zagrożeniem czyhają-
cym na naszym jeziorze życia. 

Allah nas oceni. Nie ludzie. Nie wie-
my, co kryje się w ich sercach. Głośne 



Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej • Nr 1(9) Rok 1432/2011 (III) luty 201110

słowa niezrozumienia wcale nie muszą 
oznaczać, że tak rzeczywiście myślą. 
Ukazywanie islamu, gdy żyjemy w kra-
ju niemuzułmańskim to długi i złożony 
proces. Jesteśmy obserwowani przez 
osoby czekające na nasz błąd, który nie-
wątpliwie zostanie nam wytknięty przy 
pierwszej nadarzającej się okazji. Może 
się zdarzyć, że islam - spokój - osłabnie, 
że poczujemy pustkę w sobie, ale wszyst-
ko to prowadzi do kolejnego etapu roz-
woju naszej osobowości, naszej duszy. 
Pamiętajmy, że Allah zna nasze intencje, 
wie jakimi pobudkami się kierujemy. Na-
sza wiara nabiera kolejnego rozpędu, jaki 
daje wdzięczność płynąca z miłość, którą 
obdarza nas Allah. 

Nie wypierajmy się siebie, swojego 
zachowania, swoich słów. Nie ulegajmy 
presji. Natura człowieka ustalona została 
przez Stwórcę jeszcze przed jego naro-
dzeniem. Eliminując słabości i idąc drogą 
prostą zostaniemy sprawiedliwie ocenieni 
przez Pana Światów. Prawda zawsze zwy-
cięży, my natomiast dotrzemy do celu. 

Agnieszka Witkowska

Cezary Klukowski

Miejsce Dla wszystkich

Wyznawca islamu w polskim 
wojsku znosi niewybredne 
uwagi kolegów o terrorystach, 

naraża się na kpiny, gdy odmawia picia 
alkoholu i ryzykuje oblanie egzaminu 
sprawnościowego, kiedy wypadnie on 
w czasie ramadanu.

Kapitan G. z Centralnej Grupy Wspar-
cia Współpracy Cywilno-Wojskowej CIMIC 
w Kielcach, do którego dotarła „Polska 
Zbrojna”, jest jednym z kilkunastu lub kil-
kudziesięciu (dokładnej liczby nikt nie zna) 
muzułmanów służących w polskim wojsku. 
Na islam przeszedł kilkanaście lat temu, 
jeszcze w szkole średniej. Tu, gdzie służy, 
nie ukrywa swojego wyznania. Podobnie 
jak tego, że w wojsku brakuje mu opieki 
duszpasterskiej. Żołnierze innych wyznań 
mają księży, popów i pastorów, a muzuł-
manie imama – nie. W strukturach resortu 
obrony pełni służbę lub jest zatrudnionych 
około 200 kapelanów: w Ordynariacie Polo-
wym Wojska Polskiego (Kościół katolicki), 
w Prawosławnym Ordynariacie WP (Pol-
ski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) 
i w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojsko-
wym (Kościół Ewangelicko-Augsburski).

W 2006 roku mufti Tomasz Miśkie-
wicz, duchowy przywódca polskich mu-
zułmanów, zabiegał o powołanie imamatu 
w Wojsku Polskim.

Wszyscy u siebie
Co zrobić, by muzułmanie służący 

w Wojsku Polskim czuli się dobrze? „Wy-
starczy pamiętać”, mówi profesor Janusz 
Danecki, arabista, dziekan Wydziału Filolo-

gicznego Szkoły Wyższej Psychologii Spo-
łecznej, „że islam nakłada na wyznawców 
między innymi obowiązek modlitwy pięć 
razy dziennie i postu w okresie ramada-
nu”. Na wszystko jednak jest sposób. Może 
trudno w to uwierzyć, ale post nakładany 
na wiernych w ramadanie można przeło-
żyć na przykład na czas urlopu. Modlitwy, 
co prawda, nie powinno się przekładać, ale 
wystarczy odrobina zrozumienia ze strony 
przełożonych i kolegów z pracy, by odpra-
wić ją w nakazanym czasie. Także podróż 
do Mekki, która jest obowiązkiem każdego 
muzułmanina, nie jest bezwzględnym na-
kazem, lecz „obowiązkiem warunkowym”. 
Jedzie ten, kto może i kogo na to stać. Za-
tem pełen liberalizm. 

A co z dewizą „Bóg, Honor, Ojczyzna” 
wypisaną na sztandarach wojskowych? 
To dla muzułmanów żaden problem. Dla 
nich pojęcie „bóg” ma charakter uniwer-
salny. Nie jest to ani Chrystus, ani Allah. 
Po prostu Bóg. Z „Honorem” i „Ojczyzną” 
jest jeszcze łatwiej, bo muzułmanie rozu-
mieją te pojęcia dokładnie tak samo jak 
wyznawcy innych religii. Ponadto islam 
uznaje chrześcijaństwo za wiarę poprzed-
nika, więc stosunek do dwóch poprzed-
nich religii, judaizmu i chrześcijaństwa, ma 
pozytywny. Jesteśmy faktycznie braćmi 
w wierze. My dla muzułmanów jedynie 
zbłądziliśmy, nie znaczy to jednak, że jeste-
śmy dla nich wyklęci.

Bereetjum Mine Allachivy Veresuline
Polscy żołnierze muzułmanie składali 

przed II wojną światową osobną przysięgę: 

„Przysięgam Panu Bogu jedynemu być wier-
nym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, 
chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić, stać 
na straży Konstytucji i honoru żołnierza pol-
skiego, prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej być uległym, rozkazy dowódców i prze-
łożonych wiernie wykonywać, tajemnic wojsko-
wych strzec, za sprawę Ojczyzny mej walczyć 
do ostatniego tchu w piersiach i w ogóle tak 
postępować, abym mógł żyć i umierać jak pra-
wy żołnierz polski: Bereetjum Mine Allachivy 
Veresuline illezine a hetdetum mine masiurkine 
Billagi, Wallagi, Tałłagi, Amin”.

Wspólna historia
Przez wieki muzułmanie wiernie służy-

li Rzeczypospolitej, odznaczali się wielkim 
patriotyzmem i lojalnością. Polacy rewan-
żowali się szacunkiem dla ich wiary i trak-
towaniem jak synów tego samego narodu. 
Wyznawców islamu nigdy nie postrzega-
no jak obcych, a oni nigdy się nie izolowali. 
Nie było między nami wielkich waśni ani 
sporów. W czasach walk z Turkami stanęli 
po naszej stronie, choć przyszło im się bić 
z pobratymcami. Polska nadal jest dla nich 
wzorem kraju, w którym bez problemu 
zintegrowali się z resztą społeczeństwa. 

Czy nasze wojskowe zaangażowanie 
najpierw w Iraku, a potem w Afganistanie, 
przełożyło się na relacje między polskimi 
wyznawcami islamu a niemuzułmanami? 
Czy atak terrorystyczny na World Trade 
Center w 2001 roku wzbudził naszą wobec 
nich nieufność? Zdaniem profesora Danec-
kiego, niestety tak. Zapanowała atmosfera 
wzajemnej podejrzliwości. Dozory poli-

Muzułmanie z warszawskiej gminy wyznaniowej MZR.
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cyjne, inwigilacja, sprawdzanie związków 
i kontaktów, które jakoby miały łączyć ich 
z tym tragicznym dla wszystkich wyda-
rzeniem. Dla nich również. Po 2001 roku 
te bardzo przykre i w istocie niczym nie-
uzasadnione przypadki takiego działania 
miały miejsce. 

Jak większość muzułmanów na świecie, 
ci polscy nie mieli nic wspólnego z tym, co 
się stało w Nowym Jorku. Choć sumienie 
mieli czyste, nagle poczuli się wyobcowa-
ni, niechciani w społeczeństwie.

Same korzyści
Czy powinniśmy zabiegać o to, by mu-

zułmanie wstępowali do wojska? Oczy-
wiście. Po pierwsze, ze względu na kon-
stytucyjną równość wobec prawa, które 
gwarantuje wszystkim możliwość służby 
w charakterze żołnierza zawodowego. Po 
drugie, dla muzułmanów służba wojskowa 

to często kultywowanie wielowiekowych 
tradycji. Są bitnymi i walecznymi żołnierza-
mi. Było tak 600 lat temu i zapewne jest tak 
teraz. Po trzecie, w kontekście naszego za-
angażowania w operacje wojskowe w Iraku 
czy Afganistanie obecność w polskiej armii 
muzułmanów to świetny argument w roz-
mowach z islamskimi partnerami. 

Nie bez znaczenia są też kwestie eko-
nomiczne. Dobrym przykładem mogą 
być dla nas Niemcy, którzy robią świet-
ne interesy w świecie arabskim. Są takie 
miejsca, gdzie tylko muzułmanie mogą 
wejść, tak jak do Mekki. Przybywa tam 
rocznie 2,5 miliona pielgrzymów, których 
trzeba obsłużyć. Niemcy mają potrzebną 
do tego nowoczesną technikę wojskową, 
wykorzystywaną do celów cywilnych, 
i wśród nich są muzułmanie: Turcy oraz 
obywatele byłej Jugosławii, którzy są wy-
sokiej klasy specjalistami. Oni właśnie 

tych pielgrzymów obsługują, za czym idą 
miliardy dolarów, które się zarabia dzięki 
rodzimym muzułmanom. W opinii profe-
sora Daneckiego takie rozwijanie kontak-
tów ze światem islamskim przyniosłoby 
ogromne korzyści.

Innym przykładem są Duńczycy, którzy 
międzynarodową współpracę wojskową 
traktują nie tylko jak zobowiązania sojusz-
nicze. Przy okazji uczestniczenia w mię-
dzynarodowych inicjatywach wojskowych 
w różnych krajach (Bliski Wschód, Afry-
ka) zazwyczaj wysyłają tam wojskowe-
go przedstawiciela, aby ten przygotował 
grunt do rozwijania dalszej, cywilnej już 
współpracy. Nikt nie zrobi tego lepiej niż 
„swój” muzułmanin.

Cezary Klukowski
(Przedruk z tygodnika Polska Zbrojna nr 

39/2010 za zgodą Autora i Redakcji)

Mustafa Switat

społeczność aRaBska w polsce

Muzułmanie w Polsce to nie tylko 
Polacy, Tatarzy, przybysze ze 
wschodu, ale i obywatele kra-

jów arabskich. Arabowie to wspólnota 
religijno-językowo-kulturowa, skupiająca 
ludność uznającą język arabski za język 
ojczysty, która obecnie liczy blisko 300 mi-
lionów mieszkańców. Język arabski w 20 
krajach stanowi język urzędowy. W 1973 
roku uznany został za szósty oficjalny 
język przez ONZ, jako czwarty w kolej-
ności pod względem liczby mówiących 
nim ludzi. Przed nim znalazły się tylko 
angielski, hiszpański i chiński dialekt 
mandaryński. Wyznaniem dominującym 
wśród Arabów jest islam, nie brak jednak 
wśród nich wyznawców chrześcijaństwa 
(m.in. w Egipcie, Syrii, Jordanie, Libanie, 
Iraku, wśród arabskiej ludności Izraela) 
czy druzów (np. w Libanie, Syrii i wśród 
arabskiej ludności Izraela). Zatem słowo 
muzułmanin to nie synonim słowa Arab, 
czyli wbrew potocznej opinii nie każdy 
Arab to muzułmanin i nie każdy muzuł-
manin to Arab. 

W Polsce jest ok. 40 tysięcy muzułma-
nów, z czego w Warszawie ok. 15 tysięcy, 
a około 8 tys. z nich to Arabowie (za: MZR). 
Z kolei według Urzędu ds. Cudzoziemców 
w sumie w 2008 roku Polsce przebywało 
ponad 3 tysiące obywateli krajów arab-
skich: są to dane obliczone na podstawie 
liczby wydawanych wiz, zaproszeń, róż-
nego rodzaju zezwoleń na pobyt, ale dane 
Urzędu nie uwzględniają bezpaństwow-
ców, arabskich obywateli Izraela, osób bez 
azylu, rezydentów innych państw Unii Eu-
ropejskiej o arabskim pochodzeniu i oby-
wateli polskich o arabskim pochodzeniu. 
Poza tym uwzględniają tylko Polskę, bez 

danych z urzędów konsularnych i po-
zwoleń wydawanych zagranicą (za: GUS). 
Warszawa jest najliczniejszym skupiskiem 
muzułman w Polsce, według szacunków 
mieszka tu ok. 11-13 tys. muzułman. Są to 

Polacy, Arabowie, Tatarzy, Turcy oraz osoby 
pochodzące z krajów azjatyckich. Czasowo 
także przyjezdni: uchodźcy, studenci, biz-
nesmeni i członkowie korpusu dyploma-
tycznego (za: M. Wojtczuk, T. Urzykowski). 
To w Warszawie przy ulicy Wiertniczej jest 
dom modlitewny, a wkrótce powstanie też 
na Ochocie meczet – budowany przez Ligę 
Muzułmańską w RP i Muzułmańskie Sto-
warzyszenie Kształtowania Kulturalnego.

Społeczność arabską w Polsce tworzą 
przybysze z tzw. krajów arabskich, czyli 
państw, w których znaczącą część ludno-
ści stanowią Arabowie lub kultura kraju 
jest zdominowana przez kulturę arabską. 
Pojęcie kraju arabskiego nie jest ściśle 

zdefiniowane, wyznaczają go wpływające 
na siebie kryteria językowe, historyczne, 
kulturowe i polityczne. Są to dwadzieścia 
dwa państwa położone na kontynencie 
afrykańskim i azjatyckim (w tym tzw. Bli-
ski Wschód): Algieria, Arabia Saudyjska, 
Bahrajn, Egipt, Irak, Jemen, Jordania, Ka-
tar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mau-
retania, Oman, Palestyna (Strefę Gazy 
i Zachodni Brzeg Jordanu reprezentuje 
Autonomia Palestyńska), Sudan, Syria, 
Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 
– zamieszkałe przez rodowitych Arabów 
oraz Dżibuti, Komory, Somalia – kraje nie-
zamieszkane przez etnicznych Arabów, 
w których jednak wpływy arabskiej kul-
tury są silne i które wykazują dążenia do 
integracji ze światem arabskim. Wszyst-
kie należą do Ligi Państw Arabskich, 
utworzonej w 1945 roku. Za kraj arabski 
uważana jest ponadto Sahara Zachodnia, 
większe skupiska ludności arabskiej znaj-
dują się w Izraelu, w wielu krajach Afry-
ki, a od XX w. emigranci arabscy osiedlają 
się w Ameryce Północnej i Południowej 
(głównie Stany Zjednoczone i Brazylia) 
oraz krajach Europy Zachodniej: Francji, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech (za: Encyklo-
pedią PWN).

Społeczność arabska w Polsce ma sto-
sunkowo krótką historię i małą liczebność, 
jest mocno zdywersyfikowana. Jej członko-
wie pochodzą z różnych krajów i mieszkają 
w różnych częściach Polski, choć najwięk-
sze grupy imigrantów arabskich zamiesz-
kują Warszawę, Kraków, Wrocław. Są to 
nie tylko jedne z największych miast, ale 
znajdują się tam domy modlitewne i centra 
islamu. Warto zaznaczyć, że Arabowie na-
leżą do narodowości, które niechętnie po-



Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej • Nr 1(9) Rok 1432/2011 (III) luty 201112

dróżują daleko od domu. Nie są tak mobilni 
jak mieszkańcy Zachodu i są bardzo przy-
wiązani do tradycji (za: M. K. Nydell). Dom 
i kraj pochodzenia ma dla nich specjalne 
znaczenie emocjonalne. Wyjeżdżają za gra-
nicę tylko, gdy są zmuszeni niekorzystnymi 
warunkami bytowymi, sytuacją polityczną 
bądź w celu zaspokojenia własnych ambi-
cji. W nowym kraju przebywania pragną 
się zasymilować z rodzimą społecznością. 
Niewielka liczebność obywateli krajów 
arabskich w Polsce to skutek z jednej stro-
ny ich niechęci do pozostawiania ojczyzny, 
z drugiej strony fakt, iż Polska nie była dla 
nich krajem atrakcyjnym do zamieszkania, 
częściej wybierali państwa zachodnie, gdzie 
liczba cudzoziemców jest wyższa i łatwiej 
o pracę. Polska, od momentu wejścia Pol-
ski do Unii Europejskiej, zaczęła być cza-
sami postrzegana jako kraj docelowy. Była 
niegdyś wielokulturowa, ale od II wojny 
światowej stała się państwem jednonaro-
dowym, nie osiedlały się tu duże grupy 
obcokrajowców, i nawet otwarcie granic po 
1989 roku, wejście do Unii Europejskiej czy 
Stefy Schengen nie wpłynęło na gwałtowny 
napływ cudzoziemców, co różni Polskę od 
większości zachodnioeuropejskich społe-
czeństw (za: A. Paszko). 

Udokumentowane kontakty Polski ze 
światem arabskim liczą sobie już ponad 
tysiąc lat, za sprawą podróżnika z Anda-
luzji – Ibrahima Ibn Jakuba Al-Tartuszi (za: 
M. M. Dziekan), jednak diaspora arabska 
w Polsce ma stosunkowo krótką histo-
rię. W 1939 roku w Warszawie mieszkało 
tylko sześciu Arabów – czterech Egipcjan 
(których w przedwojennej Warszawie nie 
uznawano za Arabów), ponoć jakiś mag 
oraz powszechnie lubiany muzyk jazzowy 
Abdel Kader El H’ueri z Omanu. Trzech 
Egipcjan było pracownikami poselstwa, 
a czwarty – Alex Craissati – importerem 
drewna polskiego (za: J. S. Majewski). 
Pierwszą liczną grupę stanowili studen-
ci z krajów arabskich, którzy przyjechali 
do Polski w latach 70. i 80. XX w. Oni to 
jako pierwsi utworzyli w PRL-u arabską 
diasporę, a Arabowie – muzułmanie do-
łączyli wtedy do diaspory muzułmańskiej 
tworzonej tu od stuleci przez Tatarów. 
W Polsce w 2002 r. mieszkało około 3,5 tys. 
osób z krajów arabskich, z których prawie 
co druga ma polskie obywatelstwo - dla 
porównania w roku akademickim 1987/88 
samych studentów z krajów arabskich było 
2,5 tys. (za: J. Piotrowski). 

Arabowie mieszkający w Polsce pocho-
dzą przede wszystkim z krajów o rodowo-
dzie socjalistycznym (Algieria, Irak, Libia, 
Syria). Wielu z nich, zwłaszcza z najnow-
szej fali migracji, prowadzi w Polsce dzia-
łalność gospodarczą. Często są to lokale 
gastronomiczne lub sklepy z asortymentem 
z państw arabskich (za: K. Górak-Sosnowska), 
przez co tworzą sobie i innym miejsca pra-

cy, wypełniając niszę na rynku taniej gastro-
nomii. Według danych GUS w ubiegłym 
roku w Polsce studiowało ok. 1,3 tys. stu-
dentów z krajów arabskich, czyli mniej niż 
w czasach poprzedniego ustroju. Świadczy 
to o zmianie motywów imigracji do Polski 
– już nie głównie studia, także m.in. biznes, 
praca oraz uchodźctwo jest powodem przy-
jazdu. Najczęstszym powodem pozostania 
Arabów w Polsce jest zawarcie małżeństwa 
z Polkami (imigrantami z krajów arabskich 
są głównie mężczyźni). 

Władze PRL początkowo ograniczały 
kontakty ze światem arabskim, dopiero 
w latach 70. i 80. nastąpiła zmiana poli-
tyki polskich władz wobec tych krajów. 
Nastąpił wtedy rozkwit współpracy pol-
sko-arabskiej stymulowanej polityką (go-
spodarczej, wojskowej, politycznej i kul-
turalnej), np. polskie firmy w latach 70. 
i 80. uczestniczyły w przedsięwzięciach 
infrastrukturalnych (w budowie portów, 
dróg, linii telekomunikacyjnych i kolejo-
wych oraz w budownictwie) m.in. w Ira-
ku i Libii. Polscy inżynierowie, naukowcy 
i robotnicy pracowali ponadto w Egipcie 
i Algierii. Po roku 1989 współpraca pol-
sko-arabska stopniowo uległa zmniej-
szeniu. W polityce polskiej ważniejszy 
niż Orient okazał się Zachód, a kontakty 
ekonomiczne i polityczne z krajami arab-
skimi zeszły na dalszy plan (za: M. M. 
Dziekan). Jakkolwiek wymiana handlowa 
pomiędzy państwami Unii Europejskiej 
i światem arabskim jest stosunkowo duża, 
a Unia Europejska to największy partner 
handlowy krajów arabskich, to wymiana 
handlowa Polski z tymi krajami jest mar-
ginalna i oscyluje około 0,5% wartości pol-
skiego eksportu i importu. Największymi 
partnerami handlowymi Polski jest Arabia 
Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie 
oraz Maroko. Największymi importerami 
polskich produktów są państwa Zatoki 
(ZEA, Arabia Saudyjska) oraz kraje Afry-
ki Północnej (Algieria, Egipt, Maroko). 
Największym eksporterem do Polski jest 
Arabia Saudyjska (około 1/3 wartości eks-
portu całego świata arabskiego), kolejno 
Maroko i Tunezja. Polska eksportuje do 
krajów arabskich przede wszystkim wy-
roby spożywcze i drewniane oraz stal, 
a importuje produkty chemiczne (za: K. 
Górak-Sosnowska). 

Polska obecnie utrzymuje kontakty 
dyplomatyczne ze wszystkimi krajami 
arabskimi. W Warszawie jest trzynaście 
akredytowanych przedstawicielstw dy-
plomatycznych państw arabskich: Algierii, 
Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Iraku, Jemenu, 
Kataru, Kuwejtu, Libanu, Maroka, Pale-
styny, Syrii, Tunezji oraz Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. Najbliższe placówki 
pozostałych krajów arabskich (wyłączając 
Komory i Somalię) znajdują się w Berlinie 
(Bahrajn, Jordania, Libia, Oman, Sudan), 

Paryżu (Dżibuti) oraz w Moskwie (Maure-
tania). Z kolei Polska ma swoje przedstawi-
cielstwa dyplomatyczne (ambasady i/lub 
konsulat/-y) w każdym kraju arabskim, 
z wyjątkiem Bahrajnu, Dżibuti, Somalii 
i Związku Komory (za: MSZ). 

W porównaniu do ogólnej liczby imi-
grantów w Polsce (w 2007 roku według 
GUS było to mniej niż 1% ludności Pol-
ski, dla porównania – w krajach Euro-
py Zachodniej, jak np. Wielka Brytania, 
Francja czy Niemcy, jest to ok. 30% miesz-
kańców) oraz liczebności największych 
grup imigrantów w Polsce: wietnamskiej, 
białoruskiej, rosyjskiej, ormiańskiej lub 
ukraińskiej, wspólnota arabska jest grupą 
marginalną. Prawdopodobnie z tego po-
wodu brakuje opracowań naukowych na 
temat tej właśnie społeczności, a brak rze-
telnych publikacji naukowych przyczy-
nia się do powstania i ugruntowywania 
stereotypów i nieporozumień, jak np. za-
liczanie Iranu, Pakistanu bądź Afganista-
nu do krajów arabskich. Wskazuje to na 
brak podstawowych informacji w polskim 
społeczeństwie na temat krajów arabskich 
i arabskiej wspólnocie i przedkłada się na 
fakt, iż arabska diaspora (której wizeru-
nek jest znany głównie ze środków ma-
sowego przekazu) jest postrzegana przez 
Polaków negatywnie. Według portalu 
www.arabia.pl Arabowie, oprócz Romów, 
to najmniej lubiana w Polsce grupa ludno-
ści. Z drugiej jednak strony, dla Polaków 
kraje arabskie stanowią główny kierunek 
wypraw turystycznych: w 2008 roku, we-
dług przewodnika turystycznego Onet.
pl, w czołówce najchętniej wybieranych 
destynacji tradycyjnie już uplasowały się 
obok Turcji i Grecji – na pierwszym miej-
scu Egipt (33,79%) i na czwartym miejscu 
Tunezja (8,09%).

Wspólnota arabska w Polsce, pomimo 
stosunkowo małej liczebności, jest dobrze 
zorganizowana. Nie jest ona rzędu diaspo-
ry arabskiej w Niemczech (prawie milion 
Arabów) czy tureckiej w Niemczech (ponad 
dwa miliony Turków), które mają swoją 
własną telewizję, prasę czy przedstawicieli 
w Bundestagu, ale ma „swoje” portale (np. 
Arabia.pl, muzulmanie.pl), tytuły prasowe 
(np. Bliski Wschód czy ISIM Review) oraz 
stowarzyszenia i izby typu Stowarzyszenie 
Przyjaźni Polsko-Arabskiej, Polsko-Arab-
ska Izba Gospodarcza, Egipsko-Polskie 
Stowarzyszenie Biznesmenów, Arabskie 
Stowarzyszenie Syryjczyków w Polsce, 
Liga Muzułmańska, Stowarzyszenie Jed-
ności Muzułmańskiej, które zrzeszają jej 
członków. Poza tym działa grupa znanych 
Arabów: naukowców, tłumaczy, psycholo-
gów, artystów, liderów moralnych, którzy 
przyczyniają się do krzewienia w Polsce 
kultury arabskiej.

Mustafa Switat
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Agnieszka Witkowska

w poszukiwaniu swojej połówki
Jednym z ważnych aspektów życia 

w islamie jest założenie rodziny. Allah 
stworzył kobiety i mężczyzn, żeby wiązali 
się w pary, rozmnażali i wspólnie w gronie 
bliskich sobie osób wychwalali Najwyższe-
go i oddawali przysługującą Mu chwałę. 
Dobierając partnera powinniśmy kierować 
się chęcią zadowolenia Allaha, respektując 
zakazy i nakazy ustanowione w prawie 
Boskim, z intencją na życie u boku wybran-
ka lub wybranki do końca swoich dni na 
ziemskim etapie.

Od czego zacząć? Jak spotkać tę właści-
wą osobę? Na co zwracać uwagę? Osoba, 
kierującą się bogobojnością i całkowicie 
oddana woli Allaha, ma szansę na stworze-
nie rodziny szczęśliwej i kochającej się za 
pierwszym podejściem. Przede wszystkim 
musimy skupić się na swojej osobie. Każ-
dy, sam przed sobą, po-
winien odpowiedzieć 
na kilka pytań: co chce 
w życiu osiągnąć, kim 
chce być, czy nadszedł 
już czas na zakładanie 
rodziny, czy jest otwar-
ty na posiadanie dzieci, 
czy podoła odpowie-
dzialności za drugiego 
człowieka. 

Nie wybierzemy 
bowiem odpowiedniej 
osoby na partnera, je-
śli nie znamy swoich 
potrzeb. Kiedy jeste-
śmy już pewni, czego 
spodziewamy się od 
życia, wtedy możemy 
zwracać do Allaha prośby o swoją połów-
kę. Musimy pamiętać, że Miłosierny każ-
dą naszą prośbę spełnia. Dlatego w sferze 
uczuć trzeba poruszać się bardzo precyzyj-
nie i z dużą koncentracją.

Szczęśliwy związek jest możliwy, kie-
dy na pierwszym planie stawiamy za-
dowolenie Allaha z naszych uczynków. 
Pamiętając, że zna On nasze myśli, po-
winniśmy na spotkaniu z ewentualnym 
przyszłym partnerem szczerze wyrażać 
nasze oczekiwania, niepewności, wąt-
pliwości i wyjaśniać na bieżąco wszelkie 
niejasności. Pamiętajmy, że to nasze ży-
cie, nasza przyszłość, na którą tylko my 
mamy wpływ i osobiście będziemy z po-
dejmowanych decyzji rozliczeni.

Szczerość przynosi korzyść 
ludziom szczerym

Jak wiadomo, islam jest porozumieniem 
człowieka z Allahem, dlatego warto dobrać 
sobie partnera, który kocha Go w podob-
ny sposób, którego ścieżka życia prowadzi 
podobnie do naszej – tak, żeby obie zeszły 
się w solidną autostradę, po której mimo 

wielu kolizji będzie się wspólnie podążać 
ku Dniu Sądu Ostatecznego.

Osoby, rozkochane w Allahu, okazują 
miłość słowem, czynem i myślą. To uczu-
cie do nich wraca i odczuwają wielokrotnie 
mocniej, jak rozlewa się po nich samych, 
a także po osobach podobnie odbierają-
cych oddanie się Najjaśniejszemu.

Jeśli mamy pewne wątpliwości co do 
różnic w poglądach, w sposobie życia, 
w spojrzeniu na wyznawaną przez nas reli-
gię, warto je na bieżąco eliminować poprzez 
rozmowę. W odpowiednie słowa można 
przystroić każdą myśl. Warto więc obserwo-
wać zachowanie, praktyki religijne i sposób 
okazywania tego, do czego partner próbo-
wał przekonać nas słownie. Nie narzucajmy 
odpowiedzi przy zadawaniu pytań. Dajmy 
czas na jej przemyślenie. Cierpliwie pocze-

kajmy bez ukierunkowywania myśli ewen-
tualnego partnera na zadowalającą nas od-
powiedź. Pośpiech jest złym doradcą przy 
podejmowaniu decyzji, z założenia mającej 
obowiązywać całe życie.

Żyjemy w XXI wieku, jednak zasady 
islamu są ponadczasowe i zawsze przy-
noszą korzyść człowiekowi. Kobieta jest 
szczególnie chroniona. Powinna mieć 
opiekuna, który, inszallah, pomoże jej 
dowiedzieć się więcej o przyszły mężu. 
Wiem, że nie zawsze jest taka możliwość. 
Często konwertytki nie znają nikogo ta-
kiego, ale i na to istnieje rozwiązanie. 
Warto brać na spotkanie z kandydatem na 
męża bliską siostrę w islamie, która będzie 
uczestniczyła w rozmowach i ustaleniach. 
Pomoże ubrać myśli w słowa i podpowie, 
o co warto spytać. Być może znając nas, 
zada pytanie, które my same krępujemy 
się wydobyć z siebie.

Chustka kolejny raz spełnia rolę tarczy 
ochronnej. Mężczyzna nie kieruje się przy 
doborze partnerki jedynie jej walorami ze-
wnętrznymi, tylko łatwiej jest mu się sku-
pić na jej osobowości i bogobojności.

Pamiętajmy, że pozornie proste pyta-
nia potrafią sprawić, iż nasze spojrzenie 
na osobę, która wywarła na nas tak duże 
wrażenie, że chcemy przyrzec jej przed 
Allahem miłość i wierność, może zmienić 
się przy, według nas, nieskomplikowanych 
odpowiedziach.

Pierwszym pytaniem, które przycho-
dzi mi do głowy, jest to, czy wybrany kan-
dydat praktykuje codzienną pięciokrotną 
modlitwę. I tylko jedna odpowiedź daje 
nam wgląd w wiele spraw związanych z tą 
osobą. 

Każdy z nas, niezależnie od płci, przy 
podejmowaniu tej życiowej decyzji czuje 
pewne uzasadnione obawy, dlatego ważne 
jest korzystanie z przywilejów, które daje 
nam islam. Są sprawy, na które człowiek 
nie ma wpływu i musi je zaakceptować, 

jednak na wiele aspek-
tów wspólnego życia 
z drugą osobą mamy 
wpływ i należy pod-
kreślać, jak ważne jest 
dla nas przeforsowanie 
niektórych istotnych 
zagadnień poprzez za-
warcie kompromisu 
spisanego w kontrakcie 
ślubnym.

Nie chciałabym, 
żeby zostało to odczy-
tane jako bezduszne 
podejście do tematu, 
tak bardzo związane-
go z uczuciami. Moim 
zdaniem, aby było 
możliwe wspólne życie 

w szczęściu i szacunku, należy najpierw 
szczerze i poważnie podejść do zawar-
cia związku małżeńskiego. Druga próba 
z kolejną osobą jest o wiele trudniejsza. 
Doświadczenia uzyskane przy pierwszym 
nieudanym związku uczą, ale też pozby-
wają nas ufności, często mylnie odbieranej 
jako naiwność. 

 Nie dajmy się skrzywdzić samym sie-
bie. Jeśli szczerze wyznaliśmy przyszłe-
mu partnerowi, jakimi jesteśmy osobami 
i czego w życiu oczekujemy, to porażkę 
ewentualnego nieudanego związku znie-
siemy bez dużego uszczerbku na zaufaniu 
i płynącej z serca nadziei na udane poży-
cie z kolejną osobą. Jednak przez wstydli-
wość, także nieumiejętność słuchania ryt-
mu własnego serca i niebrania pod uwagę 
niepokojących myśli, a przede wszystkim 
poprzez niezwracanie uwagi na prawa 
zawarte w Koranie, tracimy możliwość na 
powtórny udany związek. 

Bądźcie wytrwali, być może będziecie 
szczęśliwi.

Agnieszka Witkowska

Warszawskie muzułmanki
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zRozuMieć islaM

Grupa Ebn Fernas powstała z ini-
cjatywy trzech muzułmanów, Egipcja-
nina i dwóch Polaków: Heshama, Sa-
leha i Munira. Stawia sobie za zadanie 
przeciwdziałanie dezinformacji i roz-
powszechnianiu nieprawdziwych infor-
macji o islamie oraz muzułmanach, co 
powszechnie dokonuje się w wielu kra-
jach Europy. Głównym sposobem dzia-
łania ma być budowanie i utrwalanie do-
brych związków między muzułmanami 
a ludźmi innych wyznań, krzewienie 
wzajemnego zaufania oraz w celu prze-
kazywanie prawdy o islamie. 

Nazwa grupy pochodzi od wynala-
zcy Abbasa Ibn Firnasa, który w IX wieku 
przeleciał za pomocą sztucznych skrzydeł 
znaczny dystans.

ZrozuMIeć ISlAM 
– edyCJA 1 

10 grudnia 2010 roku grupa Ebn Fer-
nas zainaugurowała cykl wykładów „Un-
derstanding Islam” – „Zrozumieć islam” 
z myślą o przybliżeniu tej religii Polakom. 
W ramach pierwszego spotkania, wygło-
szono dwa wykłady:

Spuścizna i wkład uczonych mu-
zułmańskich w rozwój nauki

Islam wiele uwagi poświęca przeka-
zywaniu wiedzy i doskonaleniu umysłu. 
Rozkwit cywilizacji i kultury islamskiej, 
jaki nastąpił od 7 wieku n.e. promienio-
wał na średniowieczną Europę i przy-
czynił się do przekazania spuścizny na-
ukowej świata starożytnego rodzącemu 
się społeczeństwu post-antycznemu. 
Dzięki naukowcom arabskim ocalono 
dorobek Grecji i Rzymu i położono pod-
waliny pod rozwój nowożytnej nauki. 
Oddziaływanie cywilizacji islamskiej 
zaznaczyło się we wszystkich dziedzi-
nach wiedzy, kultury, nauki i techniki. 
Wprowadzono eksperymentalne meto-
dy naukowe, tworzono zespoły badaw-
cze, zakładano uniwersytety i biblioteki 
publiczne. Dzięki sformułowaniu praw 
ciążenia i dynamiki rozwijała się in-
żynieria i wznoszono kunsztowne bu-
dowle. Rozwój transportu wydźwignął 
z letargu wymianę handlową i sprzyjał 
przemieszczaniu się ludności. Obserwa-
cje astronomiczne, hipotezy o kulistości 

Ziemi i rozwój kartografii ułatwiały że-
glugę i w konsekwencji otworzyły dro-
gę do wielkich odkryć poszerzających 
horyzont geograficzny Europejczyków. 
Matematycy muzułmańscy rozwijali 
algebrę i trygonometrię, zaś chemicy 
okryli dla nauki metody eksperymentu 
i dedukcji. W medycynie dużą uwagę 
zwracano na zasady higieny i profi-
laktykę. Jednocześnie rozwijano nauki 
społeczne, a opisy społeczeństw można 
uznać za odpowiednik dzisiejszej an-
tropologii kulturowej. Europejscy ba-
dacze – w odróżnieniu od naukowców 
islamskich – nie przywiązywali wagi do 
kwestii własności intelektualnej, stąd też 
znaczną cześć zaczerpniętych od mu-
zułmanów owoców pracy – niesłusznie 
– przypisuje się obecnie Europejczykom. 
Pozostają jednak pochodzące z arabskie-
go terminy – m.in. algebra, algorytm 
i alumn – których nie sposób przypisać 
Europejczykom i które potwierdzają 
muzułmańskie korzenie znacznej części 
cywilizacji europejskiej. 

Jak postrzega 
świat muzułmanin?

Osobiste świadectwo ilustruje przej-
ście ze stanu nieświadomości do po-
znania prawdy i zastosowania zasad 
islamu w życiu. Pozytywne przemiany, 
jakie niesie ten krok, zaznaczają się we 
wszystkich aspektach myśli i działania. 

Pamiętam nacechowane hedoni-
zmem życia, jakie prowadziłem przed 
konwersją, przedmiotowe podejście 
do dziewczyn, wyrachowanie i intere-
sowność, zakłamanie nawet przed sobą 
samym i towarzyszące temu poczucie 
winy. Wyznanie szahady 1,5 roku temu 
odwróciło wszystko o 180 stopni. Czym 
jest dla mnie islam, kim jest Bóg, jaka jest 
moja wiara, jak ją praktykuję, jak wyglą-
dają moje kontakty z innymi ludźmi? 

Islam oznacza oddanie się w pełni 
Bogu, a muzułmanin to człowiek, któ-
ry się podporządkowuje Jego woli. Bóg 
– Allah – oznacza „godny czci” i wywo-
dzi się z tego samego źródła co hebraj-
skie Eloh. Potwierdza to jedność Stwór-
cy, któremu muzułmanie, chrześcijanie 
i żydzi oddają cześć. Wiara to zespolenie 
wielu wymiarów: można tu wymienić m. 
in. islam – podporządkowanie się Bogu, 
iman – wiarę i ihsan – czynienie pięk-
na i duchowość. Wiarę i wiedzę należy 
praktycznie wprowadzać w życie i swo-
im osobistym świadectwem i dobrym 
działaniem przekazywać dalej. Postawa 
czynnego świadczenia o swojej wierze 
wymaga dojrzałości duchowej i odwagi 
cywilnej, zwłaszcza w społeczeństwie 
niechętnym islamowi. Pomimo wrogie-
go nastawienia i uprzedzeń niektórych 
niemuzułmanów, nie należy jednak oce-
niać ich negatywnie, gdyż jedynie Bóg 
zna motywy ukryte w ludzkich sercach 
i może je osądzić. Wierzący muzułmanin 
życzy natomiast innym tego, czego pra-
gnie dla siebie.

W islamie odkryłem aspekty, któ-
rych istnienia nigdy się nie domyśla-
łem. Wydawało mi się, że oznacza woj-
nę, a znalazłem pokój. Obawiałem się 
nienawiści, a odkryłem w sobie miłość, 
którą dzielę się z innymi. Rozum wyklu-
czał w moim pojęciu religię, a to właśnie 
islam w szczególny sposób motywuje 
mnie do pogłębiania wiedzy i szukania 
mądrości. W islamie wiedza jest moim 
sprzymierzeńcem, nie zaś wrogiem. Po-
chodzi ona od Boga i potwierdza Jego 
obecność. Chcę dzielić się swoją drogą 
z innymi, a islam jest jedyną religią, któ-
ra pozwala odnaleźć właściwy kierunek 
i drogę w życiu.
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cjowanie walki zbrojnej nie znajduje uza-
sadnienia w sunnie i tradycji i jako takie 
nie ma poparcia w społeczności. Dżihad 
można podejmować dla osiągnięcia ce-
lów, których zestawienie jest ściśle okre-
ślone i zamknięte. Ścisłej regulacji podle-
gają też metody i sposoby prowadzenia 
walki oparte na zasadzie humanitary-
zmu, wolności religijnej, ochrony słabych 
i poszanowania godności człowieka. 

Wykazano też immanentny dla psy-
chiki ludzkiej charakter agresji. Potwier-
dza go historia konfliktów i prześlado-
wań o podłożu zbrojnym, ekonomicznym 
i kulturowym. Wielokrotnie inicjowała 
je strona chrześcijańska, a ich ofiarą pa-
dali muzułmanie. Tytułem porównania, 
rosła liczba konwersji przedstawicieli in-
nych religii na islam na terytoriach pod 
administracją muzułmańską, dzięki do-
bremu traktowaniu innowierców przez 
muzułmanów.

Intencją wykładu było przygotowa-
nie słuchaczy do refleksji nad sposobem 
myślenia, który kryje się za agresją skie-
rowaną przeciw islamowi. Rozwijała się 
ona na długo przed 20 wiekiem.

 Orientalizm zrodził się w 1311 r. na 
Synodzie Generalnym w Wiedniu, kiedy 
podjęto decyzję o eksploracji Wschodu, 
rozumianego jakie całość obszaru na 
wschód od Europy. W latach 1750-1800 
stał się domenę naukowców, nie wyod-
rębniła się jednak uniwersalna definicja 
orientalizmu. Nie ma on swojego odpo-
wiednika w postaci okcydentalizmu, da-
lece bardziej wyspecjalizowanego.

ZrozuMIeć ISlAM 
– edyCJA 2 

18.12.2010 w meczecie na Wiertniczej 
103 w Warszawie stowarzyszenie Ebn 
Fernas zorganizowało drugie spotkanie 
z serii ”Zrozumieć islam”. Program obej-
mował dwa wykłady. Pierwszy dotyczył 
problematyki dżihadu, drugi zaś poświę-
cony był orientalizmowi w historii za-
chodniej myśli społecznej. 

Dżihad 
– dążenie do piękna 

i doskonałości

W ramach pierwszego zagadnienia 
omówiono percepcję dżihadu według 
wykładni Koranu i sunny oraz interpre-
tację tego zjawiska przez muzułmanów 
i opiniotwórcze środowiska Zachodu, 
w tym przez świat polityki oraz elity 
akademickie. Zwrócono uwagę na wpi-
saną w islam tradycję wolności religijnej 
poprzez odwołanie się do licznych przy-
kładów historycznych oraz wersetów ko-
ranicznych. 

Wyodrębniono rozmaite kategorie 
dżihadu i podkreślono różnicę pomiędzy 
małym a dużym dżihadem. O ile duży 
dżihad obowiązuje każdego wierzącego 
muzułmanina, o tyle do podjęcia małego 
wymagane są konkretne warunki, które 
w chwili obecnej nie zachodzą w żadnym 
z państw muzułmańskich. Stąd też ini-

Sztuka

Omówiono dawne wyobrażenia 
Orientu w sztuce na przykładzie czę-
stego w kulturze europejskiej i motywu 
haremu. Uwarunkowany kulturowo 
błędny wizerunek życia codziennego 
w Oriencie i mentalności jego miesz-
kańców, rozpowszechnił i utrwalił 
krzywdzące Arabów stereotypy. Mylne 
przekonania uzasadniały w następnych 
wiekach prowadzenie misji cywilizacyj-
nej – ukierunkowanych w zasadzie na 
kulturową i polityczną dominację wiel-
kich mocarstw Europy i Ameryki nad 
krajami muzułmańskimi. Populistyczne 
nadużycia w tekstach literackich są trud-
niejsze do weryfikacji dla osób nieznają-
cych realiów Orientu. Większość takich 
odbiorców skłania się raczej do ulegania 
schematycznemu autorytetowi słowa 
pisanego, niż do wyboru bezpośrednie 
spotkania z ludźmi. 

Europocentryczne i nieprzychylne 
Arabom nastawienie w orientalizmie 
kontynuował w r. 1945 H.A.R. Gibbs. 
W Modern Trends in Islam cywilizację is-
lamu ocenia się metodami badawczymi 
stosowanymi w społeczeństwach euro-
pejskim, wartościuje negatywnie men-
talność muzułmanów przy ignorowaniu 
odrębności tego regionu i bezrefleksyj-
nie zestawia się ze sobą dwie odmienne 
wizje świata.

Grupa Ebn Fernas

Agnieszka Witkowska

soło i – jak na święta przystało – świątecz-
nie. Dostały prezenty, czuły wyjątkowość 
dnia, nie tylko z powodu, że zrobiłam im 
wolne od szkoły. Po świątecznym obiedzie 
bawiłyśmy się z siostrami w kalambury 
i był quiz. Wszystko oczywiście powiązane 
z islamem. Nie ukrywam, że wszystkie by-
łyśmy dumne z mojej córki, kiedy aktywnie 
uczestniczy z nami w tego typu zabawach, 
a poza świętami także w wykładach.

W grudniu, wiadomo, nastał czas świąt 
katolickich. Spędziłam ten okres z dziećmi 
i najbliższą rodziną. Znowu było nastro-
jowo i miło. Były też prezenty. Kiedy moi 
bliscy katolicy dzielili się opłatkiem, zosta-
łam pominięta, ale wszystko sprawiało mi 
ogromną radość.

Potem nastały odwiedziny duszpaster-
skie. Do naszego domu również zawitał 

islaM i katolicyzM Dzień po Dniu

Jest styczeń. Zima przemieszana 
z wiosną. Zbliża się XI Dzień Islamu 
w Kościele katolickim. A ja bezustan-

nie mam dzień łączności islamu z kato-
licyzmem. Dzieci nadal są katolikami, 
inszallah. Nie to, żeby były jakoś bardzo 
zaangażowane w praktyki religijne, ale 
jednak obserwując mój obecny sposób 
życia starają się bardziej skupiać na swo-
jej religii. Latem byli na kolonii z para-
fii. W poprzednim roku szkolnym syn 
uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych 
przy parafii na sąsiednim osiedlu. Niko-
mu tam nie przeszkadzał mój hidżab, nikt 
nie dyskryminuje moich dzieci z powodu 
wiary ich matki.

Kiedy było Święto Ofiarowania dzieci 
uczestniczyły ze mną w modlitwie, potem 
wraz z siostrami spędzaliśmy ten dzień we-

ksiądz. Nie miałam żadnych atrybutów 
potrzebnych na tę wizytę, ale nie prze-
szkadzało to, by miły ksiądz i grzeczny 
ministrant posiedzieli u nas przez chwi-
lę. Ksiądz nie ukrywał żalu z powodu 
mojego przyjęcia islamu, a także zasko-
czenia, że zaprosiłam go do mieszkania 
i nie mam oporów przed rozmową z im. 
Niestety, jego wiedza na temat islamu 
podparta była stereotypami. Usłyszałam 
np., że podobno słowiańska dusza nie jest 
przystosowana do bycia duszą muzuł-
mańska. Ha, uważam, że my, polscy mu-
zułmanie, jesteśmy żywym przykładem 
tego, że słowiańska dusza dobrze sobie 
radzi z tym problemem. Chwała Allaho-
wi, Panu Światów!

Agnieszka Witkowska
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Selim Chazbijewicz 

Przedstawienie przesłania pokoju za-
wartego w Koranie, Świętej Księdze 
islamu, podstawy muzułmańskiej 

cywilizacji i jurysprudencji – nie należy 
do łatwych. Koran stanowi dla każdego 
muzułmanina Objawienie – Słowo Boga, 
bez względu na interpretację tychże bo-
skich wskazówek i nakazów. Zadanie 
więc trudne z dwóch względów. Jednym 
jest to, że islam jako system religijny róż-

ni się bardzo od chrześcijaństwa, pomi-
mo wielu wspólnych punktów i niektó-
rych założeń. Drugą, istotną trudnością 
jest współczesny, medialny obraz islamu 
– religii terroryzmu, agresji, nietolerancji, 
której przedstawiciele nagminnie łamią 
prawa człowieka, prawa kobiet, są anty-
europejscy i antychrześcijańscy. Jak wobec 
powyższego uzasadnić tezę, że pojęcie 
pokoju stanowi w Koranie ważną część 
doktryny w nim zawartej? A niewątpliwie 
pokój jest w islamie ważną wartością. Re-
ligijne pozdrowienie muzułmanów brzmi: 
Niech pokój będzie z tobą. Odpowiada się: 
I z tobą też niech będzie pokój. Mamy zatem 
wstęp do dialogu. Propozycję wzajemnego 
zrozumienia. Także otwarcie na drugiego. 
Kim jest więc ten drugi, ten inny? Może 
nim być oczywiście muzułmanin, ale 
może też być żyd lub chrześcijanin. Sądzę, 
że może nim być każdy inny człowiek. 
Koran mówi o tym wyraźnie: „Każdemu 
z was daliśmy przepisy religijne i drogo-
wskaz. Gdyby Allah chciał, utworzyłby 
z was jeden naród. Lecz On chce wypró-
bować was w tym, czym was obdarzył. 
Prześcigajcie się w dobrych czynach. Do 
Boga powrócicie wszyscy i On rozstrzy-
gnie spory wasze”1. 

W innym miejscu Koranu czytamy: 
„Nie ma przymusu w religii. Dostatecz-
nie jasną jest różnica między drogą prawą 
a błędną”2. Kolejny fragment Koranu mó-
wiący o dialogu i pojednaniu brzmi: „Wzy-
waj na drogę Pana twego mądrością i pięk-
nymi słowami (...).”3 Inny werset to: „Nie 
spierajcie się z narodem pisma inaczej, jak 
tylko w szlachetny sposób, z wyjątkiem 
występnych. Twierdźcie: wierzymy w to, 
co zesłano nam oraz wam. Nasz Bóg i wasz 
Bóg jest ten sam, oddajemy się więc całko-
wicie woli Jego.”4 Z przykładów powyż-
szych wynika, iż doktryna religijna islamu 
stawia wręcz na równi – naród pisma – lub 
też – ludzi księgi: monoteistów, chrześci-
jan, żydów i muzułmanów. Potwierdzają 
to kolejne wersety: ”Ktokolwiek z muzuł-
man, żydów, chrześcijan, lub sabejczyków 
1 Koran, rozdział 5, wersety 52-53 (w:) Wersety z Ko-

ranu, tłum. dr. J. Szynkiewicza, Sarajewo 1935, nakła-
dem Muftiatu na RP, s. 113

2 Koran, rozdział 2, werset 256, jw.
3 Koran, rozdział 16, werset 126, jw. , s. 115.
4 Koran, rozdział 29, werset 45, jw., s. 115-116.

wierzy w Boga Jedynego, Dzień Osta-
teczny i czyni dobro, ten uzyska nagrodę 
u Władcy i Żywiciela swego. Nie ma dla 
nich obawy, ani nie doznają mąk.”5 Dal-
sze wersety koraniczne pouczają nas, że 
prawdziwie wierzącymi są ci spośród mo-
noteistów, którzy czynią dobro i naprawdę 
wierzą w Dzień Sądu oraz istnienie Boga 
Jedynego. Tylko tyle, czy raczej aż tyle, 
jest od nich wymagane do zbawienia. Ich 

wszystkich, w wypadku przestrzegania 
wspomnianych zasad, będzie czekała na-
groda wieczna. 

Czytamy w Koranie: „Zaiste są wśród 
narodu pisma wierzący w Boga i w to, co 
zesłane wam i co zesłane im. Są oni pokor-
ni przed Allahem i nie zamieniają znamion 
Boga na znikome wartości świata tego. 
Czeka ich nagroda u ich Władcy i Żywi-
ciela, albowiem jest On szybkim rachmi-
strzem.”6 Koran nakazuje muzułmanom 
szacunek dla wartości i wiary innych mo-
noteistycznych religii, czyli dla narodu pi-
sma lub ludzi księgi: „Nie znieważaj tych, 
których wzywają oni poza Allahem (...). 
Pozwoliliśmy każdemu narodowi uważać 
swoje czyny za piękne. Potem powrócą oni 
do swojego Władcy, a On ogłosi im o ich 
czynach.”7 Widać stąd, że przesłaniem Ko-
ranu jest tolerancja i otwartość. Skąd więc 
ów współczesny fanatyczny, nietolerancyj-
ny, agresywny islam, który znamy z wia-
domości o zamachach terrorystycznych 
i samobójczych? Cóż się stało z tą religią 
poetów, architektów, uczonych rozwijającą 
się w okresie średniowiecza? Czy te reakcje 
niektórych muzułmanów biorą się z regre-
su muzułmańskiej cywilizacji w stosunku 
do cywilizacji Zachodu? Czy są wynikiem 
bezsiły i poczucia odrzucenia? Nawet jeśli 
tak, nie są wytłumaczalne ani uzasadnio-
ne, a jedynie godne potępienia. Jednakże 
należy je rozumieć, aby móc zwalczać. Są 
bowiem w takim samym stopniu niebez-
pieczne zarówno dla niemuzułmanów, jak 
i dla muzułmanów. Należy je więc umiej-
scowić na mapie myśli społecznej i poli-
tycznej islamu. 

źródłem wiary islamskiej i prawa jest 
Koran, w języku arabskim Al-Kur’aan, co 
oznacza: Recytacja. Według doktryny is-
lamu pierwowzór Koranu ma znajdować 
się w niebie, a Muhammad powtarzał 
ludziom tylko słowa z Bożego natchnie-
nia. Dlatego w Koranie Bóg przemawia 
w pierwszej osobie, a tam, gdzie każe 
głos zabierać Prorokowi Muhammadowi 
wersety zaczynają się od słowa „mów”. 
Konsekwencją tego, w nauce religijnej is-
lamu, Koran, jako słowo Boże, nie może 

5 Koran, rozdział 2, werset 59, jw., s. 117.
6 Koran, rozdział 3, wersety 198-199, jw. , s. 119.
7 Koran, rozdział 6, werset 108, jw.

być poprawiany, zmieniany i uzupełnia-
ny, ale też nie może być tłumaczony, gdyż 
mogłoby wówczas dojść do zmiany sen-
su tekstu nawet w przypadku drobnych 
błędów i nieścisłości. W praktyce narody 
niearabskie, np. Turcy, Persowie i Tatarzy, 
posługiwały się tzw. filologicznymi tłu-
maczeniami Koranu, wydawanymi wraz 
z tekstem oryginalnym i tafsirem, czyli 
komentarzami teologicznymi.  

Koran dzieli się na 114 rozdziałów 
zwanych surami. Mają one różną długość, 
a uszeregowane, z wyjątkiem pierwszej, 
są mechanicznie, tj. od najdłuższej do naj-
krótszej. Pierwsza sura, nazywana Otwie-
rającą, stanowi główną i najczęściej powta-
rzaną modlitwę muzułmańską. Treściowo 
przypomina chrześcijańską modlitwę Oj-
cze Nasz. Nauka o Koranie i jego komenta-
rzach, nieraz również o komentarzach do 
komentarzy, stanowi gałąź ogólnej wiedzy 
prawnej w islamie. Najwybitniejszymi au-
torami komentarzy do Koranu byli: Tabari 
(838-923), Zamachszari (1074-1143), Badaui 
(zm.1286).

Oprócz Koranu, uznanego za Obja-
wienie Boże, źródłem prawa muzułmań-
skiego jest Sunna, tj. Tradycja (dosłownie: 
Obyczaj). Obejmuje ona wszystkie uczyn-
ki Proroka Muhammada, słowa, gesty, 
wreszcie milczące uznanie. To wszystko 
jest uznawane za wzór do naśladowa-
nia, z którego w efekcie wynikają normy 
prawne. W braku odpowiednich przykła-
dów ze strony Muhammada, za uzupeł-
nienie służy sunna towarzyszy Proroka 
z czterema pierwszymi kalifami na czele. 
U szyitów dochodzi również sunna każ-
dego z dwunastu imamów. Sunna zawiera 
przepisy trzech rodzajów: będące dokład-
nym powtórzeniem norm znajdujących 
się w Koranie, służące do wyjaśnienia 
zaleceń Świętej Księgi oraz uzupełniające 
luki tekstu świętego.

Tworzenie i badanie muzułmańskiego 
prawa wytworzyło cały szereg szkół i kie-
runków religijno-prawnych. Jedne próbo-
wały je zmodernizować, inne usztywnić, 
propagując najdalej idący tradycjonalizm. 
Najbardziej znaną i rozpowszechnioną 
była stworzona przez Dauda Ibn Alego 
(zm. 883) szkoła zahirytów, propagująca 
opieranie się wyłącznie na Koranie i Sun-
nie jako źródłach prawa, interpretowanych 
dosłownie w jak najbardziej literalnym 
sensie. Szkoła ta zanikła, aczkolwiek zbli-
żone doń tendencje dały o sobie znać na 
przełomie XIX i XX w. w Indiach, gdzie 
w mieście Deoband powstała nawiązująca 
do zahirytów szkoła deobandi, której zwo-
lennikami byli przywódcy współczesnego 
afgańskiego ruchu Talików, łącznie z jego 
przywódcą mułłą Omarem.

pRzesłanie pokoju w koRanie
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W praktyce islam jest jednocześnie 
i religią, i państwem. Wraz z instytucją 
państwa istnieje w islamie system prawny, 
wynikający z Koranu i Sunny. W klasycz-
nej doktrynie islamu – państwo jest pod-
stawowym i niezbędnym warunkiem do 
realizacji Prawa Bożego. Wg Al-Gazalego, 
czołowego muzułmańskiego filozofa i teo-
loga, źródłem szariatu jest idżma – zgoda 
powszechna, opierająca się na woli Pro-
roka Muhammada, pochodzącej od Boga. 
Widać tu pewną analogię z chrześcijańską 
koncepcją „państwa Bożego” św. Augusty-
na. Za wzór państwa islamskiego uważana 
jest organizacja pierwszej gminy muzuł-
mańskiej w Medynie za życia Proroka.

Polityczne podstawy współczesnych 
doktryn islamskich powstały w II poło-
wie XIX wieku. Powstał wtedy ruch reli-
gijny i polityczny zapoczątkowany przez 
Dżamal ad-Din Al-Afganiego (1838-1897), 
filozofa, pisarza, działacza i reformato-
ra. W latach 70. XIX w. zaczął głosić hasła 
przystosowania islamu do cywilizacji euro-
pejskiej. Przebywał we Francji, Anglii, Ro-
sji oraz w krajach Bliskiego Wschodu. Jego 
uczniem i kontynuatorem był Egipcjanin 
Muhammad Abduh. Zwolennicy moderni-
zmu zwyciężyli w Turcji, czego skutkiem 
były reformy Kemala Ataturka, kształtu-
jące współczesną państwo tureckie. Imię 
Al-Afganiego nosi meczet w Gdańsku, co 
miało być wyrazem proeuropejskich dążeń 
i poglądów polskich muzułmanów. Prze-
ciwieństwem modernizmu był ruch poli-
tyczny i religijny zapoczątkowany przez 
Muhammada Raszida Ridę (1865-1935), 
teologa i pisarza, ucznia Muhammada Ab-
duha. Rida nawiązywał do idei wahhabi-
zmu doktryny stworzonej w XVIII w. przez 
Muhammada ibn Al Wahhaba (1703-1787), 
reformatora z Półwyspu Arabskiego zwal-
czającego sufizm i próbującego wskrzesić 
„czysty islam”. Monoteizm, posunięty 
w praktyce do skrajności, w jego naiwnej 
interpretacji nabrał cech agresywnej i nieto-
lerancyjnej doktryny również w stosunku 
do innych odmian islamu. Ibn Al-Wahhab 
nawiązywał do Ibn Hanbala, twórcy szko-
ły hanbalickiej, i do Ibn Tajmijji teologa, 
prawnika i pisarza z XIII w. którego moż-
na uznać za prekursora wszelkich ruchów 
fundamentalistycznych w islamie. 

Taki ad-Din Ibn Tajmijja ( 1263-1328) 
był wrogiem filozofii oraz apelował do po-
wrotu do czystości doktrynalnej w islamie, 
co w jego rozumieniu równało się odrzuce-
niu wszelkiej metafizyki i mistyki. Był wro-
giem sufizmu, także spekulatywnej teolo-
gii, zwolennikiem literalnej interpretacji 
Koranu i Sunny oraz odrzucenia wszelkich 
innych metod i wpływów. Można go uznać 
za prekursora współczesnego integryzmu 
i fundamentalizmu islamskiego. Cały ten 
ruch, będący tak naprawdę kolejną sektą 
w łonie islamu, wywodzi się ideologicz-
nie od wspomnianych już Ibn Tajmijji 
i Al-Wahhaba, którzy swoją działalnością 

przyczynili się do regresu i skostnienia 
cywilizacji muzułmańskiej, a jednocześnie 
do powstania nietolerancji, agresji wobec 
wszystkich, którzy reprezentują inny świa-
topogląd. W sumie do izolacji, zacofania, 
ignorancji współczesnego islamu w sto-
sunku do zachodnioeuropejskiej cywiliza-
cji. Co gorsza, ta świadomość upadku jest 
dziś kompensowana nienawiścią zamiast 
zasadą zdrowej konkurencji. 

Islam, będący jedną z trzech najwięk-
szych współcześnie religii monoteistycz-
nych, uchodzi współcześnie za najbardziej 
‘polityczną’. Tak jest to interpretowane 
zarówno przez orientalistów, jak i samych 
muzułmanów. Można jednakże mieć wąt-
pliwości, czy zasada nierozdzielności sfery 
sacrum i profanum w pierwotnym islamie 
była tak samo akcentowana i czy pojęcie 
państwa muzułmańskiego istniało od po-
czątku w takim kształcie, w jakim współ-
cześnie opisywali je główni islamscy teore-
tycy XX wieku: ajatollah Ruhollah Chomeini 
oraz wspomniani już Abu’l Ala al Maududi 
oraz Said Kutb. Zdaniem autora tego tekstu 
współczesna, dwudziestowieczna teoria 
państwa muzułmańskiego jest nadinterpre-
tacją klasycznej doktryny islamu. Nigdzie 
bowiem ani w Koranie ani w Sunnie - pod-
stawach muzułmańskiej doktryny - nie ma 
expressis verbis sformułowania dotyczące-
go doktryny państwowej ani zasady nieroz-
dzielności religii i polityki. Bardzo ciekawe 
fragmenty na ten temat znajdują się w dzie-
łach Ibn Chalduna, późnośredniowieczne-
go muzułmańskiego filozofa, prekursora 
zarówno nauki o państwie, jak i socjologii. 
Nierozdzielność islamskiej doktryny od 
sfery politycznej i państwowej to dwudzie-
stowieczna teoria stworzona przez wspo-
mnianych teoretyków muzułmańskiego 
politycznego radykalizmu jako odpowiedź 
na upadek cywilizacji islamu, zwłaszcza 
w relacji do cywilizacji Zachodu.

Nowoczesny muzułmański ruch funda-
mentalistyczny należy łączyć z działalno-
ścią Hasana Al-Banny (1906-1949) założy-
ciela Stowarzyszenia Braci Muzułmańskich, 
„organizacji matki”, z której powstały 
wszystkie współczesne ruchy i organizacje 
fundamentalistyczne, integrystyczne i ter-
rorystyczne w islamie. Kolejnym filarem 
ruchu był Said Kutb (1916-1966), teoretyk 
wprowadzenia „rządów boskich” na ziemi, 
czyli rządu opartego wyłącznie na zasadach 
islamu w duchu wahhabizmu i doktryny 
Ibn Tajmijji. Oskarżony o inspirację zama-
chu na prezydenta Egiptu i próbę przejęcia 
władzy, został stracony po dwunastu latach 
więzienia, skąd kierował działalnością Braci 
Muzułmańskich. Teoretyk „akcji bezpośred-
niej”, czyli terroryzmu. Kolejnym ważnym 
współtwórcą doktryny był Pakistańczyk 
Abu al-Ali Maududi, twórca koncepcji 
hakimijja, czyli „rządów boskich” w rozu-
mieniu szariatu interpretowanego zgodnie 
z myślą powyższych teoretyków. W takim 
ujęciu „rządów prawa islamu”, przy zało-
żeniu purytańskiej interpretacji tego prawa 
i monopartyjności, jak też integryzmu – od-
rzucaniu wszelkich innych, uznanych za 
niemuzułmańskie wpływów kulturowych, 
system ten nabiera cech muzułmańskiego 
totalitaryzmu czy też, jak wolą niektórzy, 
islamskiego faszyzmu. 

Szczęściem nie cały świat muzułmań-
ski opiera się na religijnym totalitaryzmie, 
wytworzonym na skutek złej, sekciarskiej 
i błędnej interpretacji doktryny religijnej. 
Powstanie tej totalitarnej odmiany islamu 
można łączyć z upadkiem turecko-osmań-
skiego kalifatu, państwa religijnego, jed-
nakże również liberalnego, realizujące-
go powoli ideał europejskiej monarchii 
konstytucyjnej, na zasadzie konwergencji 
coraz bardziej upodobniającego się do 
europejskich systemów parlamentarnych 
i republikańskich, pomimo monarchicz-
no-teokratycznego ustroju. Duża szansę 
na przeprowadzenie cywilizacji islamskiej 
w wiek XXI i przyłączenie jej do zachodnio-
europejskiej cywilizacji miał Iran w okresie 
rządów ostatniego szacha Muhammada 
Rezy Pahlawiego.

Wątek współpracy muzułmanów, 
chrześcijan i żydów najpełniej był widocz-
ny w okresie średniowiecza w kalifacie 
Omajjadów w Hiszpanii i w późniejszym 
emiracie Granady. Tam to, w takich mia-
stach jak Toledo, Kordoba czy Granada, 
zaczęły rozwijać się instytucje wspólnych 
religijnych debat, naukowych dysput, roz-
mów, nastąpił ruch badawczy inspirowany 
pragnieniem poznania innej religii i jej za-
sad, a także powstała aktywność translator-
ska, dzięki której autorzy greccy, poprzez 
kulturę muzułmańską docierali na powrót 
do Europy. Tak na przykład, Europa po-
nownie, poprzez przekłady z arabskiego, 
przyswoiła dzieła Arystotelesa. Na tworzą-
cą się filozofię chrześcijańskiej Europy od-
działały dzieła filozofów muzułmańskich, 
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takich jak Ibn Sina, zwany Awicenną, czy 
Ibn Ruszd nazywany Awerroesem. Awer-
roizm łaciński, czyli europejski, jako meto-
da filozoficzna inspirowana metodologią 
Arystotelesa, stał u podstaw doktryny św. 
Tomasza z Akwinu. 

Również w innych częściach Europy roz-
wijała się współpraca muzułmańsko- chrze-
ścijańska oraz muzułmańsko-żydowska, 
której inspiracją była ze strony islamskiej 
doktryna Koranu. Takim przykładem aż 
do lat 90. XX w. była Bośnia i Hercegowina, 
zanim nie została zatruta jadem serbskiego 
nacjonalizmu i prawosławnego z kolei fun-
damentalizmu oraz spacyfikowana krwawą 
wojną domową. Ta współpraca, wspólne 
życie muzułmanów, żydów i chrześcijan 
pod wspólnym niebem bośniackim zna-
lazła swojego kronikarza i barda w osobie 
Iwo Andricia, wielkiego pisarza, laureata 
nagrody Nobla. Podobnym przykładem 
może być wreszcie i Rzeczpospolita, w któ-
rej religijna tolerancja, niespotykana w in-
nych regionach ówczesnej Europy, w wieku 
XVI doprowadziła do rozkwitu i egzystencji 
na tym samym terytorium katolików, pro-
testantów, prawosławnych, żydów, muzuł-
manów, karaimów i wyznawców kościoła 
ormiańskiego. Wielkie Księstwo Litewskie 
było w wieku XVI i nawet w XVII unikato-
wym przykładem zarówno tolerancji, jak 
i koegzystencji różnych wiar, narodów i ję-
zyków.

Warto w tym miejscu ukazać dawne 
państwo osmańskich Turków, gdzie rów-
nież, pomimo wojen toczonych z chrze-
ścijańską Europą w polityce wewnętrznej 
przyświecała zasada tolerancji i gdzie 
w wieku XV i XVI wygnana z Hiszpanii 
żydowska społeczność znalazła swoją 
nową ojczyznę i warunki do rozwoju. Te 
przykłady są egzemplifikacją przytoczo-
nych na początku wersetów koranicznych 
mówiących o konieczności pokojowego 
współżycia muzułmanów z ludźmi księgi: 
żydami i chrześcijanami.

Gdyby więc przeanalizować stosunek 
cywilizacji muzułmańskiej do świata chrze-
ścijańskiego to oprócz wrogości i agresji 
znajdziemy wiele świadectw podziwu, 
szacunku i zainteresowania. Należy też 
zaznaczyć, że społeczeństwa muzułmań-
skie, które zapoznały się głębiej z kulturą 
chrześcijańską, przejęły wiele jej wartości, 
nie zatracając swojej islamskiej tożsamości. 
Przykładem jest wspominana już malutka 
społeczność polskich muzułmanów-Tata-
rów, istniejąca w „chrześcijańskim morzu” 
od sześciuset lat. 

W 1999 r., podczas kolejnej pielgrzymki 
do Polski Jana Pawła II, w czasie spotkania 
w Drohiczynie przedstawiciele polskich ta-
tarskich muzułmanów przekazali Papieżo-
wi w darze ryciny przedstawiające siedem-
naście meczetów dawnej Rzeczypospolitej 
i opatrzone napisem: Polscy muzułmanie 
dziękują Kościołowi Katolickiemu, uosabiane-
mu przez Waszą Świątobliwość, za sześćset 
lat tolerancji wobec muzułmanów w państwie 
chrześcijańskim. Można powiedzieć, że sło-
wa te pod podobiznami staropolskich me-
czetów symbolizowały i w pełni oddawały 
stosunek polskich muzułmanów do pol-
skiego Papieża.

Reasumując, należy stwierdzić, że 
współczesny obraz islamu stworzony 
w Europie przez media jest fałszywy i zde-
formowany, jednakże w dużej mierze winą 
za to trzeba obarczyć zdecydowaną mniej-
szość wśród wyznawców islamu. Tę, która 
pod pozorem religii propaguje polityczną 
doktrynę religijnego faszyzmu i totalita-
ryzmu, stosując przemoc, terroryzm, roz-
powszechniając fanatyzm i nietolerancję. 
Mniejszość ta powinna być zwalczana usil-
nie również przez samych muzułmanów. 

Tradycja Proroka Muhammada mówi: 
„Wiara ujawnia się w cierpliwości i toleran-
cji”8. Dalej Prorok powiedział: „ Kto wpro-

8  Mahomet. Mądrości proroka. Wybór hadisów, wybo-
ru dokonał, przetłumaczył i wstępem opatrzył Janusz 
Danecki, Warszawa 2000, s. 21.

wadza do islamu dobre obyczaje, temu na-
leży się za nie nagroda, a także nagroda jest 
należna tym, którzy te zwyczaje stosują, a to 
wcale nie pomniejsza ich nagrody. Kto zaś 
do islamu wprowadza złe obyczaje, na tego 
spadnie kara za nie i kara za postępowanie 
tych, którzy się do nich stosują, a to nie po-
mniejsza ich kary”9. A cóż innego robią ci, 
którzy publicznie odcinają głowy pokazując 
filmy z egzekucji w Internecie, którzy wy-
sadzają się popełniając samobójstwo i mor-
dując niewinnych ludzi, którzy mordują in-
nych podczas modlitwy? To nie jest żadna 
szlachetna ani święta wojna, a zwyczajna 
zbrodnia pod płaszczykiem religii. 

Należy ponadto zaznaczyć pozytywny 
stosunek islamu do żydów, jako ludzi księ-
gi, co wynika z przesłania Koranu. Przez 
całe wieki na bliskim Wschodzie muzuł-
manie i żydzi żyli obok siebie, a w żadnym 
z państw i społeczeństw muzułmańskich 
nie było prześladowań Żydów. Nieuzna-
wanie Izraela jest kolejnym wypaczeniem 
islamu i jego niewłaściwą interpretacją. Tu 
należy wspomnieć, że polski zwierzchnik 
religijny muzułmanów, mufti doktor Ja-
kub Szynkiewicz już w roku 1926 podczas 
wizyty w Palestynie uznał prawo Żydów 
do osadnictwa i utworzenia własnego pań-
stwa, czym ściągnął na siebie gniew Amina 
Al Husejniego, wielkiego muftiego Jerozo-
limy w okresie międzywojennym. A wła-
śnie uznanie Izraela i przyznanie praw do 
własnego państwa narodowi żydowskie-
mu jest zgodne z doktryną Koranu. 

Przesłanie pokoju jest więc zarówno 
w Koranie, jak i w wynikającej z niego dok-
trynie islamu ideą integralną, zaś współ-
czesna fundamentalistyczna interpretacja 
– odejściem od zasad Świętej Księgi. Nale-
ży to wydatnie podkreślić. Islam jest religią 
pokoju. Myślę, i mam nadzieję, że społecz-
ność islamska jeszcze to udowodni.

Selim Chazbijewicz

9  Jw. , s. 39.

Andrzej Saramowicz

koncepcja cuDu w tRaDycji islaMu

Karamat
W historii wielkich religii świata za-

wsze pojawiały się elementy transcenden-
talne, a wiele zjawisk i zdarzeń określało 
się mianem cudu. W islamie, najmłodszej, 
jednocześnie drugiej co do wielkości reli-
gii na świecie, cuda pojawiały się niemal 
od jego zarania. W tradycji muzułmań-
skiej istnieje 99 atrybutów, którymi można 
określić naturę Boga. Dzięki nim daje się 
On poznać człowiekowi. Jednym z takich 
atrybutów jest al-Karim, co oznacza Boga 
Szczodrego, Wspaniałomyślnego. Dzięki 
Swej wspaniałomyślności, Bóg obdarza 
Swoich „przyjaciół” charyzmatycznym 
darem lub nadprzyrodzonym działaniem, 
zwanym karamat. Mianem przyjaciół Boga 

– wali Allah – określa się zwykle sufich-mi-
styków i świętych islamu. Określenie to 
jest pochodne od innego Pięknego Imienia 
Boga – al-Wali – Przyjaciel. 

W islamie rozróżnia się karamat, czyli 
nadprzyrodzone działanie dokonywane 
przez ludzi pobożnych od czynów proro-
ków, czyli mudżizat. Cuda, będące udzia-
łem ludzi świętych, można zaakceptować 
lub nie. Osoba pobożna z reguły przestrze-
ga religijnego prawa i tradycji Proroka, 
więc nie ma powodów, aby wątpić. Jednak 
w przypadku proroków, podważanie przez 
nich działania Boskiego może prowadzić 
do odejścia od wiary. Przejawy karamat 
nie są generalnie znane ludziom z otocze-
nia osoby świętej, ale mudżizat proroków, 

za sprawą Boskiego Nakazu, są widocz-
ne, ponieważ dają świadectwo proroctwa 
i prowadzą wiernych do Prawdy1.

W islamie istnieje też ciemna strona ka-
ramat  –  istidradż, czyli zwodzenie. Istidradż 
jest testem Boga i jednocześnie pułapką dla 
tych, którzy nie kierując się Prawem szu-
kają władzy i mocy, by dokonywać cudów, 
uzdrawiać ludzi albo im szkodzić. Ci, którzy 
ulegają istidradż, często odnoszą sukcesy, 
bywają sławni i nie różnią się zewnętrznie 
1 Misje i zadania jakie prorocy otrzymali od Boga były 

w każdym przypadku tak trudne do zrealizowanie, 
że pomoc i ingerencja boża wydawała się niezbędna. 
Stąd Bóg obdarzał proroków siłą niedostępną „zwy-
kłym” ludziom. Dlatego „cuda” jakie towarzyszyły 
działaniu proroków, były często produktem ubocz-
nym ich działalności.
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od innych, jednocześnie świadomie lub nie-
świadomie mogą zwodzić, czy stosować ma-
gię. Prorok Muhammad powiedział: „Kiedy 
widzisz, że Bóg obdarza dobrą fortuną ludzi, 
którzy stale popełniają grzech i są Mu niepo-
słuszni, wiedz, że Bóg daje im istidradż.”

Przyjaciele Boga
Koncepcja świętości w islamie wiąże się 

z suficką ideą człowieka doskonałego. Zo-
staje nim ten, kto osiągnął możliwie najwyż-
szy etap duchowego rozwoju. Używając 
sufickiej alegorii, serce człowieka doskona-
łego jest jak wypolerowane lustro, w któ-
rym jedynie refleksy boskiego miłosierdzia 
znajdują swoje odbicie, a każdy atom jego 
istoty dźwięczy brzmieniem imienia Boga 
i wychwala Go. Człowiek staje się „trans-
parentny” do tego stopnia, że żadne zło nie 
znajduje w nim punktu zaczepienia. Dosko-
nałość jest wynikiem dogłębnej transforma-
cji ludzkiego serca i duszy oraz ich oczysz-
czenia. Człowiek doskonały uznany będzie 
z definicji za człowieka świętego, ponieważ 
nie ma w nim egoistycznych motywacji 
działania, a co ważniejsze, hipokryzji. Nie 
uzyska tego jednak tak długo, dopóty nie 
podda się całkowicie Bogu. Wtedy w jego 
sercu nie ma już nic prócz Boga, a muzuł-
mańska deklaracja wiary „nie ma boga 
prócz Boga” staje się rzeczywistością.

Należy pamiętać, że słowo doskonały 
ma znaczenie względne, gdyż jedynie Bóg 
jest istotą doskonałą. Sami sufi to często 
podkreślają i nigdy nie roszczą sobie pre-
tensji do doskonałości, świętości, czy nie-
omylności. Nie określają się nawet mianem 
sufi, ponieważ nigdy nie czują się godni ta-
kiego tytułu. Używają natomiast określeń 
typu przyjaciele lub niewolnicy Boga2.

Hagiografie świętych sufich są tak bo-
gate w opisy manifestowania się karamat, 
dlatego trudno opisać to w wyczerpujący 
sposób. W islamie nie istnieje status osoby 
świętej, nie istnieje też forma konsensusu 
w ustanawianiu świętości. Ponieważ nie 
ma również hierarchii duchownej, uznanie 
świętości człowieka ma bardziej charakter 
uznaniowy i umowny, nie zaś formalny. 
Można to zauważyć w Indiach, ogromnym 
tyglu wielu religii, gdzie stosunek ludzi 
do religii jest bardziej intuicyjny niż racjo-
nalny. Osoby odczuwające duchową więź 
z osobą święta, odwiedzają jej grób, na-
wet jeśli są odmiennego wyznania. Święci, 
można powiedzieć, są ponad podziałami.

Dokonywanie cudów, czyli rzeczy nad-
przyrodzonych, nie jest w islamie jeszcze 
świadectwem świętości. Jak wspomnia-
no wcześniej, moce ludzi dokonujących 
cudów, mogą pochodzić niekoniecznie 
od Boga, ale od samego szatana. Święty 
w islamie nie czyni cudu siłą własnej mocy, 
ale cud dokonuje się przez niego za spra-
wą Boga. Wtedy cud jest boską teofanią, 
a człowiek jedynie przewodnikiem, przez 
który przepływa łaska Boża. 
2 Określanie się sufim jest uważane za akt pretensjo-

nalny i dowód niedojrzałości duchowej. Ludzi zwią-
zanych z sufizmem uznaje się umownie za „sufich,” 
jednak słowo „sufi” tradycyjnie sugeruje pojęcie czło-
wiek doskonałego.

Wewnętrzny stan świętego i jego postę-
powanie nie są oczywiste i zrozumiałe dla 
przeciętnego, współczesnego mu człowie-
ka. Jedynie Bóg to wie, ponieważ On widzi 
ludzkie serca takimi, jakie naprawdę są. 
Czasem jeden sufi potrafi rozpoznać inne-
go, a czasem ktoś może mieć sen, w któ-
rych pojawia się mu dawno zmarły sufi. 
Wielu świętych pozostaje nieznanych, jak 
na przykład Bibi Fatma z Delhi, która po-
siadała wysoką rangę świętości, ale była 
praktycznie nieznana przez jej współcze-

snych. Rozpoznawało ją jednak kilku su-
fich żyjących w tym czasie w Indiach.

Czy można w jakiś sposób rozpoznać 
osobę świętą? Osobiste doświadczenia 
wielu ludzi znanych autorowi niniejszego 
tekstu, w tym jego własne doświadcze-
nia z sufickim nauczycielem, szajchem, 
potwierdzają taką możliwość. Szajch był 
ogromnie skromnym i bezpretensjonalnym 
człowiekiem, ale przebywanie w jego obec-
ności miało odmienną jakość i sprawiało, 
że umysł zaczynał funkcjonować inaczej, 
a w sercu czuło się pewien rodzaj ekspan-
sji, wzniosłości. Ponieważ szajch nigdy nie 
był nadmiernie rozmowny, więc źródło 
tego nie pochodziło ze słów, ale z samej 
jego obecności i wewnętrznego stanu.

Istnienie świętych jest z punktu widze-
nia sufizmu niezmiernie ważne, ponieważ 
święci, będący blisko Boga, są łącznikiem 
tego świata ze sferą ducha. Uważa się, że 
święty najbardziej potrzebny jest nie w nie-
bie, ale tu, na ziemi. Schemat duchowej po-
dróży sufich odbyta się w trzech etapach: 
ku Bogu, w Bogu i od Boga. Ten ostatni etap 
sugeruje, że sufi nie tkwi jedynie w świado-
mości Boga, ale wraca z tą świadomością do 
świata ludzi. Sufi kroczą drogą proroków, 
ponieważ prorocy żyją wśród ludzi, mając 
jednocześnie stały kontakt z Bogiem i Jego 
wolą. Doskonałe działanie i służenie Bogu 
jest możliwe na tym trzecim etapie podróży. 
Aby czynić dobro, mówią sufi, należy naj-
pierw samemu stać się dobrym.

W islamie istnieje bardzo rozbudowana 

idea świętości, gdzie święci stanowią całą 
hierarchię istot, żyjących na ziemi, czy też 
znajdujących się w wymiarze duchowym. 
Istnienie przyjaciół Boga sprawia, iż łaska 
Najwyższego może znaleźć w nich dosko-
nały kanał i trafiać do serc ludzkich. Łaska 
w terminologii islamu nosi nazwę baraka. 
Może być skoncentrowana wokół osoby 
świętej, niezależnie czy jest ona w tym, czy 
w „innym” świecie. Suficki zwyczaj odwie-
dzania grobów świętych – derga – to przy-
kład odczuwania obecności baraki, zaś derga 
jest pewnym magnetycznym miejscem, któ-
re przyciąga ludzi również innych wyznań.

Dobrym przykładem tego są wcześniej 
wspomniane Indie oraz Pakistan, gdzie 
ośrodki derga tętnią życiem. Muzycy grają 
tam muzykę qawwali, ludzie recytują świę-
tym poezję, czy pogrążają się w głębokiej 
kontemplacji. Będąc pierwszy raz w Indiach, 
piszący te słowa był zdumiony, widział grób 
potężnego władcy Akbara świecący pustka-
mi, gdy groby sufickich świętych, nierzad-
ko za życia prawie nieznanych, były stale 
przepełnione tłumami. Interesujące było też 
to, że w ośrodkach sufickich w Indiach, au-
tor miał okazję wysłuchać historii o niezwy-
kłych, jak dla Europejczyka, wydarzeniach 
podchodzących pod kategorię cudów, któ-
re wśród tamtejszych sufich wydawały się 
zdarzeniami niewielkiej rangi. Były to np. 
materializacje świętych, prorocze sny, sny 
zawierające instrukcje, czy kontakt ze świę-
tymi żyjącymi wiele wieków wcześniej.

Należy wyjaśnić przy tej okazji, że od-
wiedziny grobu świętego nie są konkretną 
praktyką suficką, ale wyrażeniem szacun-
ku dla świętego. Zwyczajowo pozdrawia 
się takiego świętego i oferuje modlitwę 
w jego intencji3. Kierowanie doń osobi-
stych próśb jest nie tylko w złym tonie, 
ale i niezgodne z islamem. Prośby kieruje 
się tylko i wyłącznie do Boga, a zarówno 
odwiedzający grób, jak i sam święty, są 
jedynie sługami bożymi. Święci w islamie 
to wyraz miłosierdzia Bożego nadającego 
sens ludzkiej egzystencji. Świat bez nich 
byłby z pewnością inny. Dotyczy to zresz-
tą świętych i przyjaciół Boga każdej religii, 
gdyż Bóg zawsze patrzy na ludzkie serca.

Prorok Muhammad powiedział kiedyś 
znamienne słowa (hadis w narracji Iman Abu 
Hurajra): „Bóg wypowiada wojnę temu, kto 
skrzywdzi Jego przyjaciela.” Koran (10:62) 
mówi: „Zaprawdę, przyjaciele Boga nie będą 
się lękać ani nie będą się smucić.”

Cuda, znane przed islamem
Mekka, miejsce pierwszego koranicznego 

objawienia, leżało na ważnej trasie szlaków 
kupieckich, ale było też od wieków miejscem 
kultu. Tam, w środku miasta, znajduje się 
świątynia Kaaba, która, jak mówi tradycja 
muzułmańska, została najpierw zbudowana 
przez proroka Adama. Kiedy prorok Abra-
ham, jego syn Ismail4 i matka Ismaila Hadżar 
3 W islamie istnieje podobny zwyczaj odwiedzin grobu 

Proroka w Medynie, którym często kończy się piel-
grzymkę do Mekki. Odwiedziny grobów świętych 
ma swoją genezę w tej tradycji.

4 Należy przy tej okazji wspomnieć, iż zgodnie z obiet-
nicą Boga daną Abrahamowi, jego synowie mieli stwo-
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opuścili Palestynę i znaleźli się w dolinie 
Bakka (dzisiejszej Mekki), pewnego dnia za-
brakło im wody. Hadżar w jej poszukiwaniu 
siedmiokrotnie przebiegła pomiędzy wzgó-
rzami Safa i Marła. Kiedy zasmucona powró-
ciła do małego Ismaila, zdumiona zauważy-
ła, że syn siedzi koło źródła. Ismail, będąc 
coraz bardziej spragniony, zaczął kopać sto-
pą w ziemi i wtedy pojawiło się źródło. Inna 
wersja tej historii mówi, że Bóg wysłał anioła 
Gabriela, który dotknąwszy ziemi, sprawił, 
że wypłynęła z niej woda. źródło istnieje 
od wieków i zostało nazwane Zamzan, zaś 
wzgórza Safa i Marła dla upamiętnienia tego 
wydarzenia stały się ważnym elementem co-
rocznej pielgrzymki do Mekki.

Nieopodal Zamzam, Abraham nakazem 
Boga wybudował wraz z synem Ismailem 
świątynię Kaaby, jako miejsce czci Jednego 
Boga. Wiele wieków później Prorok Mu-
hammad przywrócił starożytną tradycję 
abrahamową i odbudował Kaabę, która 
stała się symbolem kultu monoteistycznego 
i ciągłości dzieła Abrahama, uznawanego 
przez islam za pierwszego muzułmani-
na, czyli tego, który całkowicie poddał się 
Bogu. Zgodnie z wolą Boga, muzułmanie 
od czasów Proroka Muhammada odbywają 
coroczna pielgrzymkę do Mekki, jako jeden 
z obowiązków religijnych i filarów islamu.

Niezwykłe zdarzenie, mające wymiar 
symboliczny, związane jest ze źródłem Za-
mzan, które, jak mówi historia, znikło, kiedy 
w okresie przedislamskim Arabowie umie-
ścili w Kaabie swoje liczne bożki. Pewnego 
dnia, mieszkaniec Mekki, Abd al-Muttalib, 
miał sen, w którym usłyszał, iż ma odkopać 
studnie Zamzam. Następnego dnia sen po-
wtórzył się z określeniem dokładnego miej-
sca, gdzie należy kopać. Tym sposobem, 
w Mekkce znowu pojawiła się życiodajna 
woda studni Zamzam. W tym czasie, Abd 
al-Muttalib nie przypuszczał pewnie, iż je-
den z jego synów, umiłowany Abd Allah, 
stanie się ojcem nowego proroka5.

Niedługo przed narodzinami Muham-
mada, proroka islamu, w Mekce miało miej-
sce dziwne wydarzenie. Wojskowy dowódca 
i namiestnik Jemenu, Abisyńczyk imieniem 
Abraha, siedząc na słoniu wkroczył ze swo-
ją armią do Mekki, aby ją podbić i zniszczyć 
Kaabę. Jak podają egzegeci muzułmańscy, 
kiedy armia dotarła do bram Mekki, słoń 
Abrahy odmówił posłuszeństwa i ukląkł, 
a nad wojskiem zaczęły unosić się ptaki, 
zrzucając kamienie na głowy żołnierzy. Ko-
ran, w surze Słoń, pisze o tym wydarzeniu 
tak: „ Czy nie widziałeś, jak postąpił twój 
Pan z towarzyszami słonia? Czy nie zniwe-
czył ich podstępu? Czy nie rzucił przeciwko 
nim ptaków lecących stadami, które obrzu-
ciły ich kamieniami z palonej gliny?”

Narodziny Proroka
W roku 570, zwanym Rokiem Słonia, 

w Mekkce urodził się Muhammad. Nie 
rzyć dwa wielkie narody. I tak, potomkowie Ismaila 
utworzyli naród arabski, który wydał proroka Mu-
hammada, zaś potomkowie jego brata Izaaka naród 
żydowski, z którego pochodził Mojżesz i Jezus.

5  Muhammad Posłaniec Boga. Leila Azzam i Aisha Gou-
verneur.

było to imię popularne wśród ludności 
arabskiej, ale pojawiło się w snach matki 
Muhammada, Aminy. Muhammad ozna-
cza w języku arabskim Wysławiony. Na-
rodziny chłopca imieniem Muhammad 
przepowiedział pewien pustelnik, którego 
grupa Mekkańczyków spotkała wcześniej 
na pustyni. Powiedział im, że wkrótce Bóg 

ześle na świat proroka, który narodzi się 
pośród nich. Żydzi mieszkający w Mekce 
i Jasrib (obecna Medyna) również przepo-
wiedzieli to wydarzenie.

Archanioł Gabriel 
i pierwsze objawienie

Muhammad, syn Abd Allacha wyrósł 
na szanowanego obywatela Mekki. W mło-
dości zajmował się handlem i spędzał całe 
tygodnie w podróżach, prowadząc kara-
wany handlowe do Syrii. Kiedy miał 25 
lat pracował dla pewnej zamożnej wdowy 
imieniem Hadidża, która będąc pod wraże-
niem jego uczciwości i pracowitości, pew-
nego dnia oświadczyła mu się. Muham-
mad oświadczyny przyjął i pomimo sporej 
różnicy wieku (Hadidża była starsza o 15 
lat) było to niezwykle udane i szczęśliwe 
małżeństwo. Życie Muhammada upływało 
między pracą a rodziną. W wolnych chwi-
lach udawał się do pobliskiej groty Al-Hira, 
znajdującej się w górach nad miastem, 
gdzie w ciszy oddawał się kontemplacji.

Pewnego dnia, w miesiącu Ramadan 
roku 610, kiedy Muhammad miał czterdzie-
ści lat, usiadł w swojej grocie do medytacji, 
kiedy nagle usłyszał głos: „czytaj!” Jed-
nocześnie poczuł mocny uścisk i usłyszał 
ponowny nakaz: „czytaj!” Przerażony Mu-
hammad powiedział, iż nie umie ani czytać, 
ani pisać. Wtedy anioł, bo był to Archanioł 
Gabriel, ponowił swoją prośbę i uścisk. Tak 
powstał pierwszy fragment Koranu, prze-
słanie Boże ustami Muhammada. 

Po tym krótkim przekazie, Muhammad 
wyszedł na zewnątrz groty i spojrzał w nie-
bo. Gdziekolwiek nie spojrzał, tam widział 

Archanioła w ludzkiej postaci, która przy-
krywała cały horyzont. Roztrzęsiony i wy-
czerpany doświadczeniem Muhammad 
powrócił do groty, gdzie spała jego żona 
Hadidża i opowiedział jej całe wydarze-
nie. Hadidża uspokoiła go i pocieszyła, ale 
jeszcze tej nocy wymknęła się do miasta, 
by porozmawiać z kuzynem Waraką ibn 

Naufalem. Po rozmowie powróciła do Mu-
hammada i oznajmiła mu, iż jest wysłań-
cem Boga, Hadidża zaś wkrótce została 
pierwszą w historii islamu muzułmanką. 

Istnieją interesujące paralele pomiędzy 
Jezusem i Szymonem Magiem, a Muham-
madem i współczesnym mu Musajlimą, 
który podobnie jak Szymon, był uzurpa-
torem i zręcznym magikiem, potrafiącym 
zdumiewać tłumy swoimi sztuczkami. 
Często recytował wersety, rzekomo pocho-
dzące od Boga, i chwalił się, że Muham-
mad dzielił się z nim swoim autorytetem. 
Niektórzy zaakceptowali go jako proroka 
na równi z Muhammadem. Musajlima 
miał swoją wizję religii, chciał znieść ko-
nieczność modlitwy, wprowadzić wolność 
seksualną i spożywanie alkoholu.

Podróż nocna Proroka
Pewnej nocy roku 621, Muhammad 

za sprawą archanioła Garbiela odbył po-
dróż z Mekki do Jerozolimy, jadąc na bia-
łym wierzchowcu o imieniu al-Burak. Ko-
ran wspomina o tym zdarzeniu: „Chwała 
Temu, który przeniósł Swojego sługę nocą 
z Meczetu świętego do meczetu dalekiego, 
którego otoczenie pobłogosławiliśmy, aby 
mu pokazać niektóre Nasze znaki” (Koran 
17:1). W czasie tej podróży Prorok Muham-
mad przemieszczał się przez niebiosa, gdzie 
spotykał niektórych proroków: Abrahama, 
Mojżesza i Jezusa. Aniołowie przenieśli Mu-
hammada przez siedem niebios, do miejsca, 
do którego nie dotarł jeszcze żaden z pro-
roków. Tam Muhammad doznał objawienia 
przykazań dla wiernych. W Jerozolimie, 
w miejscu, gdzie Prorok modlił się i odbył 

Rozlewanie wody ze źródła Zamzam
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nie rozprawić się z muzułmanami. Prorok 
Muhammad z grupą muzułmanów wy-
kopali wokół Medyny głęboki rów, który 
przez miesiąc pozwalał na odpieranie ata-
ków wrogiej armii. Mimo, iż muzułmanie 
skutecznie się bronili, w końcu zaczynało 
im brakować pożywienia. Wtedy Prorok 
Muhammad pomodlił się do Boga. Jeszcze 
tej samej nocy po stronie oblegających Ku-
rajszytów rozpętała się burza, która nie po-
zwoliła im spać, gotować posiłków i ogrze-
wać się w nocy. Zmęczona obleganiem 
Medyny, armia Kurajszytów ostatecznie 
wycofała się i wróciła do Mekki.

W tym tak trudnym dla muzułmanów 
czasie odnotowano kilka kolejnych przykła-
dów cudownego rozmnożenia jedzenia. Pod-
czas kopania rowu Muhammadowi została 
dana również wizja przyszłych wydarzeń: 
zdobycia Persji i Bizancjum przez jego mu-
zułmańską społeczność. Przewidział rów-
nież to, że oblężenie Medyny będzie ostatnim 

atakiem na islam i od tej pory zwycięstwo bę-
dzie leżeć po stronie muzułmanów.

Cud Koranu
Muzułmanie wierzą, że Koran jest 

w cudowny w swoje naturze, jako tekst 
objawiony od Boga, bowiem człowiek nie 
byłby w stanie napisać podobnego. Cud 
Koranu nie leży tylko w źródle samego ob-
jawienia, gdyż jego autentyczność można 
kwestionować, ale i w tym, co przez okres 
jego istnienia usiłowano zrobić. Niezaprze-
czalnym faktem jest, iż na bazie tej księgi 
została zbudowana wielka cywilizacja i bo-
gata kultura, która przerwała 14 wieków, 
a moc tej Objawienia posiada zdolność 
przemiany duchowej człowieka. Sufi uwa-

podróż nocną, został wzniesiony w 691 roku 
słynny meczet, zwany Kopuła na Skale. 
Z punktu widzenia sufizmu, „Miradż, czy-
li podróż do nieba, jest wzorem duchowej 
podróży sufiego, który za życia może mieć 
nadzieję, ze dokona jej duchowo, lecz nie 
całą swoją istotą łącznie z ciałem6. Podróżo-
wanie z jednego stopnia bytu ku następne-
mu, wspinanie się po drabinie uniwersalnej 
hierarchii bytu ku Boskiej obecności – oto 
cel tariki opartej na wzorze Proroka7”.

Bitwy i boska ingerencja
We wczesnej historii islamu Prorok Mu-

hammad brał udział w kilku bitwach z Mek-
kańczykami. Pierwszą z nich stoczono pod 
Badr w 624 roku. Po stronie wrogiego ple-
mienia Kurajszytów było ponad tysiąc lu-
dzi, w tym 600 żołnierzy i 200 koni. Muham-
mad miał tylko 305 wiernych, w większości 
z Medyny, posiadających jedynie trzy konie 
i 70 wielbłądów, na który jechali na zmianę. 
W dodatku był Ramadan, więc wszyscy lu-
dzie Proroka pości-
li i byli zmęczeni. 
Widząc przeważa-
jące, ponad trzy-
krotnie większe, 
oddziały przeciw-
nika, Muhammad 
pomodlił się do 
Boga o wsparcie:

„O Panie. 
Zbliżają się Kuraj-
szyci pełni dumy 
i próżności, któ-
rzy sprzeciwiają 
się Tobie, a twego 
Posłańca nazywa-
ją kłamcą. Boże, 
jeśli muzułmanie, 
ta mała garstka 
zginą dzisiaj, nie 
pozostanie nikt, by 
wychwalać Ciebie. 
„Na to Bóg odpo-
wiedział: „Kiedy 
błagaliście wasze-
go Pana o pomoc, 
On wysłuchał was: 
Ja was wspomogę 
tysiącem aniołów 
idących jedni za 
drugimi. Bóg uczy-
nił to jedynie rado-
sną wieścią, aby uspokoić przez to wasze 
serca. Pomoc jest tylko od Boga. Zaprawdę, 
Bóg jest potężny, mądry!” (Koran 8:9-10). Po-
wiada się, że w tej bitwie aniołowie Gabriel 
i Michał walczyli po obu stronach Proroka 
Muhammada. Bitwa, mimo liczebnej prze-
wagi wroga, zakończyła się druzgocącym 
zwycięstwem muzułmanów i stała się punk-
tem zwrotnym dalszych losów islamu. Bitwa 
pod Badr uznana została jako cud islamu.

Pod koniec marca 627 roku Kurajszyci 
i ich zwolennicy w liczbie 10 tysięcy ludzi, 
przybyli z Mekki do Medyny, by ostatecz-
6 Sufickie źródła i symbolika podróży nocnej zainspi-

rowały Dantego do napisania Boskiej Komedii.
7 Seyyed Hossein Nasr. Idee i wartości islamu.

żają, że Koran posiada charakter transfor-
mujący, ponieważ pochodzi od Boga oraz 
trafia bezpośrednio do ludzkiego serca. Re-
cytacja Koranu, jak wierzą sufi, jest w sta-
nie oczyścić ludzkie serce i chroni je przed 
podszeptami Szatana. Aby docenić piękno 
Koranu, zwłaszcza jego głośnej recytacji, 
nie trzeba nawet być muzułmaninem, czy 
wierzyć w jego boskie pochodzenie.

Cudowne wydarzenia 
z udziałem zwierząt

Prorok Muhammad był znany ze swoje 
łaskawości dla zwierząt. Szczególnie lubił 
koty i nakazał, aby były traktowane ni-
czym członkowie rodziny. Istnieje historia, 
w której kot uratował życie Proroka. Pew-
nego dnia wąż wpełznął do jego rękawa 
i nie chciał wyjść. Zawołano kota, który 
poprosił węża, aby wychylił się z rękawa 
i przedyskutował sprawę. Kiedy wreszcie 
wąż pokazał się, kot natychmiast rzucił się 
na niego i wyciągnął z rękawa. Muhammad 
miał swego ulubionego kota imieniem Mu-
izza. Kot ów często towarzyszył Prorokowi 
podczas kazań i siedział mu na kolanach.

Jest słynne wydarzenie o tym jak Mu-
hammad i jego przyjaciel Abu Bakr w dro-
dze do Medyny schronili się przed swoimi 
prześladowcami w jaskini. Kiedy w niej 
siedzieli, pająk szybko uwił sieć przy wej-
ściu. Ścigający sprawdzali jaskinię, ale 
uznali, że skoro pajęczyna jest cała, to nikt 
nie mógł do niej wejść. Podróż z Mekki do 
Medyny była słynną ucieczką (hidżra) Pro-
roka, która datuje początek islamu.

Inne cuda Proroka
Lista cudów przypisywanych Proroko-

wi nie jest powszechnie znana, jednocze-
śnie jest zbyt wielka, aby nimi wszystkimi 
się tutaj zajmować. Niektóre z nich doty-
czyły na przykład cudownego rozmnaża-
nia jedzenia, inne wiązały się z wodą, która 
popłynęła z rąk Proroka po ich zanurzeniu 
w misce z wodą. Były przypadki cudow-
nego pojawienia się wody i form materia-
lizacji. Oddzielną grupę cudów stanowią 
nagłe uzdrawiania, czy odzyskiwanie 
wzroku przez niewidomych. Prorok przy 
wielu okazjach rozmawiał z Aniołem Ga-
brielem, który pojawiał się pod postacią 
ubranego w białe szaty człowieka o ciem-
nych włosach. Do cudów Proroka zalicza 
się też jego wiedzę dotyczące przyszłości. 
Muhammad przepowiedział wiele wyda-
rzeń, które spełniły się za jego życia, ale też 
po śmierci, jak na przykład zdobycie Kon-
stantynopola, najazd Tatarów oraz powsta-
nie kalifatu, czy śmierć jego bliskich.

Muhammad a sufizm
Ze względu na proroczą funkcję, jaką 

Bóg obdarzył Muhammada, posiadał on 
duchową wiedzę i wgląd oraz cechy, czy-
niące go w oczach sufich modelem czło-
wieka doskonałego, gnostyka, który po-
znał boskie tajemnice. 

Prorok Muhammad był nie tylko Wy-
słannikiem Bożym, ale łączył w sobie cechy 
przywódcy społeczności religijnej, dowód-
cy militarnego, głowy rodziny i co najważ-

Świątynia Kaaby, rok 1910
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niejsze - przywódcy duchowego. Sukcesja 
linii przekazu sufich bierze swój początek 
właśnie od Proroka Muhammada.

Wprawdzie Proroka Muhammada nie 
jest fizycznie obecny, a jego cykl proroc-
twa się zakończył, jednakże duchowa siła 
objawienia jest stale odnawiana poprzez 
cykl świętości i duchowy wymiar islamu, 
który Prorok otworzył dzięki szariatowi. 
„Dzięki temu ezoterycznemu wymiarowi 
islamu i łasce, czyli barace, mieszczącej się 
w owych utrzymujących go instytucjach 
i rzecznikach, duchowa siła pierwotnego 
objawienia była odnawiana poprzez wieki 
oraz pozostało duchowe życie wiodące ku 
świętości, która oczyszcza wspólnoty ludz-
kie i odmładza siłę religii”8.

Hidr, czyli zielony Prorok
Mówiąc o cudach w islamie trudno nie 

wspomnieć Hidra9, który jest jedną z naj-
bardziej tajemniczych i kontrowersyjnych 
postaci, o jakich wspomina Koran. Hidr 
posiadł ukrytą boską wiedzę, o czym moż-
na przeczytać w koranicznej surze Grota, 
w której występuje w roli nauczyciela pro-
roka Mojżesza. Nie istnieje powszechna 
zgoda w islamie, skąd pochodzi i kim jest 
Hidr: prorokiem, czy jedynie świętym. Sufi 
uważają go jednocześnie za przyjaciela 

8 Seyyed Hossein Nasr. Idee i wartości islamu.
9 Istnieją biblijne odpowiedniki Hidra w postaciach 

Eliasza, Jana Chrzciciela, czy Melchizedeka. W chrze-
ścijaństwie takim przykładem jest święty Jerzy. 

Boga, proroka i świętego. Hidr jest dla nich 
również przewodnikiem i opiekunem, któ-
ry pojawia się, aby prowadzić ich po du-
chowej ścieżce. Czasem chroni w trudnych 
sytuacjach.

Słynny andaluzyjski sufi ibn Arabi wie-
lokrotnie spotykał Hidra, który był jego na-
uczycielem i opiekunem10. Hidrowi przypi-
suje się wiele niezwykłych cech, jak choćby 
nieśmiertelność, możliwość pojawiania się 
po wieloma postaciami, poruszania się bez 
przeszkód w przestrzeni, czy na wodzie. 
Imię Hidr pochodzi z języka arabskiego 
i znaczy kolor zielony.

„Cudów nie ma”
Obecnie żyjemy w czasach, kiedy poję-

cie cudu kojarzy się z czymś, co uwłacza 
ludzkiej inteligencji, rozumowi i co można 
ignorować lub ośmieszać. Jednocześnie, 
kiedy zdarzy się coś irracjonalnego, nie-
zrozumiałego, wówczas rodzi to w czło-
wieku lęk, a potem zabobon. Ludzkość, 
świat zachodni w szczególności, zatraciła 
wrażliwość i zdolność postrzegania rze-
czy „niewidzialnych”. Ludzki umysł i wy-
obraźnia są codziennie poddawane ciągłej 
stymulacji, co prowadzi do utraty zdolno-
ści postrzegania i obserwacji. W efekcie 
nadmiernego oglądania filmów i telewizji, 
ludzie zatracają różnice pomiędzy tym, co 
przyjęli z zewnątrz, a tym, co płynie z ich 
wnętrza. Nacisk, jaki kładzie współczesna 
10 Sufis od Andalusia R.W.J Austin.

cywilizacja na rozwój umysłu sprawia, że 
„kwestie związane z sercem”, używając 
określenia mistyków islamu, są zaniedba-
ne. Dżelaluddin Rumi, trzynastowieczny 
suficki poeta, powiedział kiedyś, że „gdy-
by Szatan posiadał tyle miłości co rozumu, 
wtedy przestał by być Szatanem”.

To właśnie dzięki kultywacji i pielę-
gnacji duchowego serca, narzędzia na-
szej intuicji, jesteśmy w stanie dostrzegać 
rzeczy, których umysł nie jest w stanie 
uchwycić. Cuda nie zdarzały się jedynie 
w odległej przeszłości, ale są obecne tu 
i teraz, jednak, aby je dostrzec, musimy 
otworzyć na nie nasze serca.

Największy cud
Hinduski mistrz Sajjid Abdul Bari 

Szach powiedział kiedyś: „Przywrócenie 
życia osobie umarłej nie jest wielkim cu-
dem”. Jego uczeń, Hazrat Hamid Hasan 
Alawi spytał zdumiony: „Jeśli przywra-
cania życia zmarłemu nie uznamy za cud, 
czym w takim razie jest cud?” Sajjid Ab-
dul Bari Szach odpowiedział: „Większym 
zadaniem jest obudzenie martwego ser-
ca. Obudzenie martwego serca leży poza 
możliwościami każdego człowieka, o ile 
i dopóki łaska Boga nie wesprze jego wy-
siłków”11.

Andrzej Saramowicz

11 Fragment zaadaptowany z książki Szajcha Hazrata 
Azad Rasoola, W stronę serca, 2010.

Vladimír Sáňka 

się ukazywać magazyn Hlas (pol. Głos), 
wydawany aż do 1945 r. Pomimo usilnych 
starań, przed II wojną światową nie udało 
się dokonać pełnej rejestracji muzułmań-
skiego związku wyznaniowego3. Nato-

rokim napływem do Austro-Węgier, których częścią 
były Czechy, muzułmanów z Bałkanów. Nasilona mi-
gracja miała miejsce zwłaszcza po aneksji Bośni i Her-
cegowiny w 1908 r. Ustawa, która powstała z potrze-
by chwili, normowała status prawny tylko sunnitów 
szkoły hanafickiej. Po kilku nowelizacjach Ustawa 
obowiązuje w Austrii do dzisiaj. Por. Nalborczyk A. 
Muzułmanie w Austrii: od wojen z Turcją po lekcje islamu 
w szkole w: Muzułmanie w Europie, red. Parzymies A., 
Dialog, Warszawa 2005, s. 289-290.

3 Zarejestrowanie Muzułmańskiej Gminy Wyznanio-
wej Rytu Hanafickiego w Czechosłowacji (czech. Mo-
slimská náboženská obec hanafitského ritu pro Českosloven-
skou republiku v Praze) oraz zatwierdzenie jej statutu 
miało miejsce w 1941 r. dzięki przychylności Prezy-
dium Rady Ministrów Protektoratu Czech i Moraw. 
Kolaborującym z Niemcami władzom nie zależało 
już bowiem na obronie świeckości państwa. Prawne 
uznanie muzułmanów odbyło się szybko i sprawnie, 
ponieważ po wybuchu II wojny światowej opowie-
dzieli się oni po stronie nazizmu. Przewodniczący 
MGWRH Alois Bohdan Mohamed Abdallah Brikcius 
na łamach wydawanego przez muzułmanów pisma 
Hlas oraz we Vlajce – organie czeskich faszystów – nie-
jednokrotnie formułował kompromitujące czeskich 
muzułmanów poglądy, w których m.in. krytykował 
zachodnich aliantów za sprzyjanie „żydobolszewi-
zmowi”. A. Brikcius naiwnie myślał, że hitlerowcy 
ukrócą zachodni kolonializm i dadzą Arabom upra-
gnioną wolność. Antysemicka i antykomunistyczna 

zarys historii muzułmańskiej 
społeczności w Czechach

Aktywność czeskich muzułmanów 
przed 1989 r. w praktyce musiała rozwijać 
się od podstaw. Patrząc jednakże z per-
spektywy historycznej, początki islamu 
w Czechach sięgają daleko wcześniej. Tam-
tejsi muzułmanie mogą nawiązywać do 
losów pierwszych muzułmanów, którzy 
pojawili się w Pradze przed I wojną świa-
tową, a w momencie narodzin Czechosło-
wacji w 1918 r. stanowili już zintegrowaną 
grupę, skupioną wokół czeskich konwerty-
tów. W okresie Pierwszej Republiki status 
prawny muzułmanów pozostał taki sam, 
jak za czasów Austro-Węgier, gdyż bazo-
wał na ustawie z 1912 r.2 Wtedy też zaczął 
1 Niniejszy artykuł został napisany w języku czeskim 

(pt.: Malá a mladá komunita. K vývoji muslimské komunity 
v ČR v posledních dvaceti letech) i opublikowany w czaso-
piśmie Dingir nr 2/2010. Tekst dostępny jest pod adre-
sem: http://www.dingir.cz/mala_a_mlada_komunita.
shtml (stan na luty 2011 r.). Autor tegoż opracowania 
jest doktorem inżynierem geochemii, przewodniczą-
cym Centrum Islamskiego w Pradze. Powyższy tekst 
został zredagowany, przetłumaczony na język polski 
oraz opatrzony przypisami na podstawie angielskiej 
wersji artykułu pt.: The development of Muslim commu-
nity in the Czech Republic in the last twenty years.

2 Uchwalenie Ustawy ds. Islamu (niem. Islamgesetz) 
związane było z zacieśnianiem sojuszu politycznego 
monarchii habsburskiej z Otomańską Turcją oraz sze-

miast po roku 1945 działalność czeskich 
muzułmanów właściwie zanikła. Wielu 
spośród nich wyemigrowało, a na ich miej-
sce od połowy lat 60. zaczęli przyjeżdżać 
studenci z krajów muzułmańskich4. Wtedy 
też zaczęli organizować w Pradze pierwsze 
piątkowe spotkania modlitewne w wynaj-
mowanych przez siebie pomieszczeniach, 
głównie akademikach. 

retoryka czeskich muzułmanów skutkowała delegali-
zacją MGWRH tuż po zakończeniu wojny. A. Brikcius 
został oskarżony o kolaborację z Niemcami i skazany 
w 1946 r. na osiem lat więzienia. Ze względu na zły 
stan zdrowia wypuszczono go na wolność w 1953 r. 
Por. Mendel M., Ostřanský B., Rataj T.: Islám v srdci 
Evropy. Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost 
českych zemí. Academia, Praha 2007, s. 346-365.

4 Czechosłowacja, podobnie jak Polska, udzielała sty-
pendiów studentom pochodzącym z zaprzyjaźnio-
nych krajów socjalistycznych. Wśród nich była także 
liczna grupa przybyszy z Bliskiego Wschodu, zwłasz-
cza z: Palestyny, Iraku, Syrii, Egiptu, Libii, Algierii, 
czy Jemenu Południowego. Studenci wywodzili się ze 
świeckich rodzin o lewicowych poglądach, jednakże 
na obczyźnie, w obcym kulturowo społeczeństwie, 
często na nowo odkrywali znaczenie religii muzuł-
mańskiej. Por. Kropáček L., Muzułmanie w Republice 
Czeskiej w: Muzułmanie w Europie, red. Parzymies A., 
Dialog, Warszawa 2005, s. 275-276; Ostřanský B. Mu-
slim minorities in the Czech Republic (referat wygłoszony 
w ramach Erasmus Intensive Programme in the Study 
of Religions, Ústav religionistiky Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně) w: http://www.orient.
cas.cz/odd/oaf/ostran/Minority.pdf (stan na luty 2011). 

Rozwój społeczności MuzułMańskiej w RepuBlice czeskiej1
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Powrót do demokracji po 1989 r. 
– wznowienie działalności 

muzułmańskich organizacji
Po uspokojeniu się sytuacji w kraju, w li-

stopadzie 1989 r., piątkowe praktyki religij-
ne mogły być kontynuowane w szerszym 
niż dotąd stopniu. Było to możliwe dzięki 
otwarciu w stolicy pierwszego stałego mu-
zułmańskiego domu modlitwy, usytuowa-
nego w obwodzie administracyjnym Praga 
4 – Krč5. Założył go Związek Studentów 
Muzułmańskich (czes. Svaz muslimských stu-
dentů). Od lat 90. minionego stulecia aktyw-
ność społeczności muzułmańskiej powoli 
się rozwijała, czego efektem było powoła-
nie do życia centrów islamskich w Pradze 
i Brnie. Ośrodki te są kierowane przez lo-
kalne fundacje (czes. Islámské nadace), któ-
re umożliwiają praktykowanie religii tam-
tejszym społecznościom muzułmańskim, 
a także reprezentują je w sferze publicznej 
i w kontaktach z czeskim społeczeństwem. 

Starania zmierzające do przywrócenia 
działalności związku Muzułmańskich 

Gmin Wyznaniowych 
Równolegle z rozpoczęciem starań 

związanych z założeniem domów modli-
twy w Pradze i Brnie, czescy muzułma-
nie wznowili zabiegi, przerwane przez II 
wojnę światową, zmierzające do przywró-
cenia działalności Związku Muzułmań-
skich Gmin Wyznaniowych (czes. Ustředí 
muslimských náboženských obcí). W maju 
1991 r. odbył się zjazd Związku Muzuł-
mańskich Gmin Wyznaniowych (dalej 
ZMGW), w trakcie którego zdecydowano 
wznowić wydawanie przedwojennego 
magazynu Hlas. Powstanie Czeskiej Repu-
bliki w 1993 r. nie rozwiązało problemów 
z rejestracją prawną Związku. W myśl 
interpretacji przepisów państwowych, 
dokonanych przez czeskie Ministerstwo 
Kultury (czes. Ministerstvo kultury České 
republiky), legalizacja społeczności mu-
zułmańskiej mogła być możliwa jedynie 
po dostarczeniu przez wnioskodawcę aż 
10.000 podpisów dorosłych muzułmanów 
posiadających czeskie obywatelstwo6. Wy-
znawców islamu zaliczono bowiem do 
grupy kościołów, przy rejestracji których 
wymagana ilość podpisów była, nawet jak 
na czeskie warunki, bardzo wysoka. Do 
2002 r. rejestracja ZMGW była niemożli-
wa. Sytuację zmieniło dopiero uchwalenie 
aktu nr 3/2002 zmniejszającego wymagany 
5 Budynek przy ulicy U Michelského lesa 366 w Pradze był 

użytkowany przez muzułmanów w latach 1992-1999.
6 Czescy muzułmanie to w większości imigranci z Bli-

skiego Wschodu (studenci), Bałkanów i republik kau-
kaskich byłego ZSRR (uchodźcy). Stosunkowo nie-
wielka część spośród nich zakłada rodziny i osiedla się 
w Czechach na stałe, wybierając najczęściej największe 
miasta: Pragę, Brno, Pilzno, Ołomuniec i Hradec Kralo-
ve. Czeskich muzułmanów cechuje duża rotacja, tylko 
znikomy procent tej społeczności posiada czeskie oby-
watelstwo, gdyż cudzoziemcy mają trudności z jego 
otrzymaniem, a konwertyci – Czesi, którzy przeszli 
na islam – stanowią zaledwie kilkusetosobową grupę 
w obrębie liczącej ponad 10 tys. członków wspólnoty. 
Por. Mendel M., Ostřanský B., Rataj T.: Islám v srdci 
Evropy. Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost če-
skych zemí. Academia, Praha 2007, s. 408-411.

próg do zaledwie 300 osób. Zliberalizo-
wane przepisy określały, że w przypadku 
podstawowej rejestracji małe związki re-
ligijne mogą, oprócz osób posiadających 
czeskie obywatelstwo, umieszczać także 
muzułmanów, których status określa kar-
ta stałego pobytu. Wymagane formalności 
wkrótce zostały spełnione, dzięki czemu 
17 września 2004 r. ZMGW został oficjalnie 
zarejestrowany jako pierwsza organizacja 
muzułmańska w Czechach. 

Rejestracja ZMGW pozwoliła czeskim 
muzułmanom ubiegać się o nadanie spe-
cjalnych praw, które od dawna posiadają 
zarejestrowane wcześniej kościoły. Wśród 
nich szczególnie istotne dotyczyły: prawa 
do nauki religii w szkołach publicznych; 
możliwości polecania osób zatrudnionych 
do posługi religijnej w Siłach Zbrojnych 
Republiki Czeskiej (czes. Armáda České repu-
bliky), w miejscach ograniczenia wolności, 
przymusowego leczenia oraz specjalnych 
ośrodkach kształcenia; oparcia funkcjo-
nowania na zasadach specjalnego prawa 
o finansowym bezpieczeństwie kościołów 
i organizacji religijnych; prowadzenia szkół 
religijnych i przeprowadzania ceremonii 
małżeństw religijnych, których legalizacja 
odbywa się w zgodzie z obowiązującym 
prawem państwowym. Powyższe pra-
wa muzułmańska wspólnota w Czechach 
może stosować dopiero po upływie 10 lat 
od pierwszej rejestracji oraz w przypadku 
zebrania co najmniej 10 000 podpisów, wraz 
z danymi osobistymi, od dorosłych człon-
ków ZMGW mieszkających w Czechach. 
W kwestiach wyznaniowych czeski system 
prawny zawierał jednakże pewien wyjątek 
pozwalający na nabycie wyżej wymienio-
nych praw, bez konieczności długiego cze-
kania i zbierania list członkowskich, tym 
zarejestrowanym wspólnotom religijnym, 
których religia ma ogólnoświatowy zasięg 
i długą historię. Czescy muzułmanie starali 
się wykorzystać ten przepis, gdyż już po pię-
ciu latach funkcjonowania tracił on ważność 
7 stycznia 2007 r. Wniosek ZMGW, chociaż 
spełniał wszystkie powyższe kryteria, został 
5 października 2006 r. odrzucony przez ów-
czesnego ministra kultury Martina Štěpán-
ka. ZMGM niezwłocznie złożył apelację od 
tej decyzji, w której odpowiedział na szereg 
pytań oraz umieścił analizę dowodzącą bez-
zasadności twierdzeń zawartych w piśmie 
Ministerstwa Kultury. 21 grudnia 2006 r. mi-
nister kultury ponownie odrzucił wniosek 
o zwolnienie ZMGW z wymogu 10-letnie-
go oczekiwania i złożenia podpisów 10.000 
członków. Tym samym czescy muzułmanie 
nie mogą korzystać z należnych im praw, 
gdyż spełnienie restrykcyjnych warunków 
nie jest możliwe. Sytuacja ta najprawdopo-
dobniej nie ulegnie zmianie nawet w per-
spektywie najbliższych dekad. Pocieszający 
może być jedynie fakt, iż po długich stara-
niach zarejestrowano lokalne społeczności 
muzułmańskie w Pradze i Brnie (obydwie 
w 2007 r.), Teplicach (w marcu 2009 r.) oraz 
w Hradcu Kralove (w styczniu 2010 r.). 

Fundacja Islamska w Pradze 
– historia i aktywność

Fundacja Islamska w Pradze (czes. Islám-
ské nadace v Praze) została założona w 1992 r. 
na miejscu pierwszego stałego domu modli-
twy znajdującego się w praskim czwartym 
obwodzie. W 1999 r. zakończyła się budowa 
nowego Centrum Islamskiego w Pradze 9 
– Kyje7, do którego przeniosła się fundacja. 
Ośrodek ten ze względu na to, iż mieści 
także Związek Studentów Muzułmańskich, 
miejscową gminę muzułmańską oraz głów-
ną siedzibę Związku Muzułmańskich Gmin 
Wyznaniowych, zwany jest także „praskim 
meczetem”. Pomimo zmiany lokalizacji mu-
zułmanom w Pradze doskwierał nadal brak 
jakiejkolwiek placówki w ścisłym centrum 
miasta. Dlatego też 1 lipca 2003 r. Fundacja 
Islamska w Pradze uruchomiła Biuro Infor-
macyjne wraz z salą modlitw (czes. Infor-
mační Kancelář a Modlitebna v Centru Prahy)8. 
Obok zakładania kolejnych ośrodków mu-
zułmańskich (w 2004 r. zainaugurowało dzi-
ałalność Centrum Islamskiego w Teplicach), 
starania czeskich muzułmanów skierowane 
były także na uregulowanie kwestii pochów-
ków. Istniejący dotąd jedyny cmentarz mu-
zułmański w Czechach, wydzielony z cmen-
tarza wyznaniowego w Trzebiczu, był zbyt 
mały, jak na potrzeby stale rozrastającej się 
wspólnoty czeskich muzułmanów. Dlatego 
też w 2004 r. utworzono kwatery muzuł-
mańskie w obrębie największego praskiego 
cmentarza Olszany (czes. Olšanské hřbitovy). 

Podstawowym celem Fundacji Islam-
skiej w Pradze jest umożliwienie muzułma-
nom z Pragi i okolic praktykowania religii 
muzułmańskiej. Niemniej istotne znacze-
nie ma działalność charytatywna oraz ak-
tywność oświatowo-kulturalna. Centrum 
Islamskie oraz Biuro Informacyjne w śród-
mieściu są otwarte przez cały tydzień dla 
wszystkich osób – zarówno praktykujących 
muzułmanów, jak i niemuzułmanów. Zain-
teresowani islamem otrzymają informacje 
o religii, będą mogli poznać muzułmanów, 
a także zobaczyć jak funkcjonuje Centrum. 
Fundacja Islamska w Pradze prowadzi piąt-
kowe modlitwy, sobotnie zajęcia z religii 
i języka arabskiego dla dzieci i młodzieży, 
organizuje muzułmanom uroczystości świą-
teczne i spotkania podczas miesiąca Rama-
dan. Ponadto prascy muzułmanie przepro-
wadzają śluby według prawa koranicznego 
oraz ablucje i pogrzeby zmarłych, dokonuje 
się także rytualnego obrzezania chłopców. 
Fundacja Islamska prowadzi ponadto dzia-
łalność wydawniczą. Z jej inicjatywy uka-
zują się tablice z godzinami nakazanych 
modlitw, a także tłumaczenia książek arab-
skojęzycznych autorów oraz własne publi-
kacje poświęcone różnym zagadnieniom 
islamu. Muzułmanie w Pradze są aktywni 
również na polu dobroczynności. Centrum 
Islamskie zbiera podatek religijny (zakat), 
7 Obecna siedziba Islamskiej Fundacji w Pradze mieści 

się przy ulicy Blatskiej 1491.
8 Biuro o łącznej powierzchni 144 m2 znajduje się przy 

ulicy Politických vězňů 14 w obwodzie Praga 1.
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jak i dobrowolne ofiary (sadaka), które są 
następnie dystrybuowane wśród ludzi ubo-
gich, a zwłaszcza rodzin w szczególnie złej 
sytuacji materialnej. 

Wspólnota muzułmańska obejmuje swą 
pomocą także tych współwyznawców, któ-
rzy do Czech trafili z innych krajów, często 
ogarniętych wojną lub klęską głodu. Przed-
stawiciele Fundacji Islamskiej organizują 
dla nich różne formy wsparcia w ramach 
funkcjonujących ośrodków dla uchodźców. 
Muzułmanie włączają się także publicz-
ne zbiórki funduszy przeznaczonych dla 
ofiar klęsk żywiołowych w Czechach i za 
granicą. Trzecim polem aktywności Fun-
dacji Islamskiej w Pradze jest działalność 
oświatowo-kulturalna. Jej głównym celem 
jest przekazywanie, tak członkom ZMGW, 
jak i do publicznej wiadomości obiektyw-
nych informacji o islamie i wspólnocie mu-
zułmańskiej w Czechach. Odbywa się to 
min.: poprzez tradycyjne kazania w trak-
cie modlitw piątkowych (chutba); lekcje 
Koranu; kursy języka arabskiego; wykła-
dy dotyczące islamu; wystawy; wizyty 
uczniów z okolicznych szkół w meczecie; 
konsultacje dla studentów; „dni otwarte 
w meczecie”; spotkania z przedstawicie-
lami innych religii w duchu dialogu; czy 
też udział w projektach i badaniach doty-
czących integracji obcokrajowców i eduka-
cji międzykulturowej. Fundacja Islamska 
w Pradze ściśle współpracuje z mediami, 
publikując relacje prasowe z wydarzeń 
w Centrum Islamskim. Jej przedstawiciele 
udzielają wywiadów w prasie, radiu, tele-
wizji i serwisach internetowych. Działania 
te ukierunkowane są na integrację z całym 
społeczeństwem i ukazanie pozytywnej 
roli, którą pełnią czescy muzułmanie. Bę-
dąc częścią pluralistycznego społeczeń-
stwa wyznawcy islamu pragną jednakże 
zachować swoją tożsamość. 

Pod koniec lat 90. minionego stulecia 
powstał Związek Islamskich Centrów Kul-
turalnych (czes. Svaz islámských kulturních 
center v Praze). Organizacja ta na początku 
nowego stulecia założyła niewielki dom 
modlitwy w obwodzie administracyjnym 
Praga 8 – Karlín (ul. Sokolovská), w którym 
modlitwy prowadził imam pochodzący 
z Turcji. Budynek ten niestety został w 2002 r. 
zniszczony przez powódź. Konieczna była 
przeprowadzka, w wyniku której dom mo-
dlitwy został przeniesiony nieopodal, na 
ulicę Pivovarnicką (Praga 8 – Libeň). Za 
sprawą nowej organizacji – Unii Muzuł-
mańskiej (czes. Muslimská unie) – od 2000 
r. wydanych zostało kilka książek oraz 
założona została strona internetowa infor-
mująca o wydarzeniach w świecie muzuł-
mańskim9.

Historia wspólnoty muzułmańskiej 
w Brnie

Początkiem zorganizowanej działal-
ności muzułmanów w Brnie był rok 1992, 
9 Muzułmański serwis informacyjny dostępny jest pod 

adresem: http://muslimskelisty.eu/ (stan na luty 2011 r.)

kiedy to tamtejsi muzułmanie skupieni 
w Centrum Islamskim (czes. Islámské centrum 
v Brně) założyli pierwszy dom modlitwy. Był 
to pokój w podziemiach kamienicy przy uli-
cy Dobrovského w dzielnicy Kralovo Pole. 
Wcześniej modlitwy piątkowe odbywały 
się w różnych pokojach brneńskich akade-
mików, w których mieszkali studenci arab-
scy. W 1994 r. założono Fundację Islamską, 
której statut jest bardzo podobny do pra-
skiej (czes. Islámská nadace v Brně). Fundacja 
z Brna początkowo zresztą funkcjonowała 
jako jej filia. W 1995 r. nabyła ona niewielki 
grunt w dzielnicy Štýřice, gdzie wybudowa-
ła meczet, którego oficjalne otwarcie miało 
miejsce 2 lipca 1998 r.10 Był to pierwszy me-
czet w Czechach, który został od podstaw 
wybudowany przez społeczność czeskich 
muzułmanów. Fundacja Islamska w Brnie 
ściśle współpracuje z muzułmanami w Pra-
dze, zakres podejmowanych działań i wy-
znaczone cele także są podobne.

Starania związane z budową meczetu 
w Teplicach

W 1995 r. bogaty przedsiębiorca ze 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich po-
stanowił wybudować w Teplicach – zna-
nym czeskim uzdrowisku w Rudawach 
– meczet dla muzułmańskich kuracjuszy 
odwiedzających miasto. Jednakże decyzja 
ta spotkała się z negatywną reakcją dużej 
części opinii publicznej oraz lokalnych ko-
ściołów chrześcijańskich obawiających się, 
nieprzewidywalnych ich zdaniem, konse-
kwencji napływu nowych muzułmanów 
do miasta. W tej sytuacji inwestor zmuszo-
ny był porzucić projekt. Sprawa budowy 
meczetu ponownie ujrzała światło dzien-
ne w 2004 r., kiedy to Fundacja Islamska 
w Pradze otwarła w Teplicach tymczasowy 
dom modlitwy11. Nieprzychylne muzuł-
manom media dotarły wtedy do planów 
budowy większej placówki, która w pełni 
spełniałaby funkcje religijne oraz oświa-
towo-kulturalne. Wykreowany wówczas 
negatywny wizerunek muzułmanów pod-
sycał od dawna funkcjonujące w Teplicach 
stereotypowe opinie o rzekomym zagro-
żeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców. 
Atmosfera ta spowodowała, że ponownie 
wycofano się z planów budowy. 

Oprócz wspomnianych centrów is-
lamskich, meczetów i domów modlitwy 
powstała w Czechach niezliczona ilość 
pokojów służących do celów religijnych 
w akademikach największych miast, takich 
jak: Liberec, Ołomuniec, czy Pilzno. Były 
one zakładane zwłaszcza w latach 90. XX 
wieku, a ich inicjatorami byli najczęściej 
studenci muzułmańscy z zagranicy.

Wnioski
Analizując specyfikę czeskich muzuł-

manów należy wziąć pod uwagę wielość 
10 Meczet w Brnie został wybudowany na działce o po-

wierzchni 250 m2 przy ulicy Vídeňskiej 38a.
11 Dom modlitwy znajduje się w wynajmowanym po-

mieszczeniu przy ulicy Kollárovej 2807/8 położonym 
w śródmieściu Teplic. Obecnie prowadzony jest on 
przez gminę muzułmańską w Teplicach (czes. Mu-
slimská Obec v Teplicích).

historycznych kontekstów wpływających 
na dzisiejszą sytuację, nieporównywalną 
do większości krajów w Europie, może za 
wyjątkiem sąsiedniej Słowacji. Społeczność 
muzułmańska Czech jest bardzo mała i re-
latywnie młoda. W związku z jej imigranc-
kim i konwertyckim charakterem dopiero 
teraz wzrasta pierwsze pokolenie dzieci 
wychowywanych w muzułmańskich ro-
dzinach. Dlatego też w pełni praktykujący 
muzułmanie stanowią mniejszość w obrę-
bie ogółu wspólnoty. Na taki stan rzeczy 
niewątpliwy wpływ ma niewystarczająca 
ilość meczetów i domów modlitwy. Ostroż-
ne oceny ilości czeskich muzułmanów 
zamykają się w szacunkach oscylujących 
między 10 a 12 tysięcy. Najwięcej spośród 
nich mieszka w Pradze i okolicach, tam 
też jest najwięcej miejsc, w których moż-
na odbyć piątkowe modlitwy. Uczestniczy 
w nich co tydzień około 600-800 muzuł-
manów pochodzących z różnych krajów. 
W innych miastach ilość muzułmanów na 
piątkowych modlitwach jest jednak znacz-
nie mniejsza. 

Liderzy wspólnoty muzułmańskiej 
w Czechach podążają za wzorami rozwo-
ju islamu realizowanymi w innych krajach 
Europy, w których muzułmanie stanowią 
o wiele większe społeczności. Czesi, ma-
jąc świadomość własnych doświadczeń, 
dostrzegają negatywne reakcje społeczne 
i wzrost uprzedzeń antymuzułmańskich, 
które w ostatnim czasie wychodzą dale-
ko poza marginalny populizm. Świadczy 
o tym niebywały wzrost popularności kse-
nofobicznych, czy wręcz ekstremistycz-
nych środowisk politycznych. Liderzy 
czeskich muzułmanów mają świadomość 
tego, jak istotne jest angażowanie się 
w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
wiedzą też, że mogą sami wiele dla nie-
go zrobić. Aktywizacja społeczna jak naj-
szerszych kręgów czeskich muzułmanów 
jest zatem jedyną drogą mogącą zapewnić 
w przyszłości powszechną akceptację is-
lamu i pełną integrację muzułmanów ze 
społeczeństwem. Muzułmanie muszą jed-
nakże pamiętać, że proces ten odbywać się 
musi w odpowiednich warunkach, umoż-
liwiających zachowanie własnej tożsa-
mości oraz praktykowanie religii według 
wskazań Koranu. Wspólnota muzułmań-
ska otwarta jest na wszelkie inicjatywy 
zmierzające do intensyfikowania dialogu 
międzyreligijnego, które zresztą są już pro-
wadzone na wielu poziomach. Muzułma-
nie rozumieją obawy społeczne, a wręcz 
strach przed obecnością islamu w Euro-
pie. Za większością z nich stoi jednakże 
niedostatek rzetelnej wiedzy. Dlatego też 
nadrzędnym celem czeskich muzułma-
nów musi być prowadzenie szerokiej akcji 
informującej społeczeństwo o wszystkich 
aspektach życia muzułmanów. 

Vladimír Sáňka 
(tłum. z jęz. angielskiego 

i oprac. Michał Łyszczarz)


