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kątków świata podczas 102 pielgrzymek 
i zagranicznych podróży, 2400 przemó-
wień, 1020 audiencji generalnych i spo-
tkań z 1350 osobistościami politycznymi. 
Z jego inicjatywy w Asyżu we Włoszech 
zbierali się przedstawiciele największych 
religii, aby modlić się o pokój na świecie, 
a młodzież z wszystkich zakątków globu 
gromadziła się na spotkaniach, które oso-
biście zwoływał i którym przewodniczył, 
widząc w ludziach młodych tych, którzy 
mogą zbudować światowy pokój. 

Jan Paweł II przewodniczył blisko 200 
uroczystościom beatyfikacyjnym i kanoni-
zacyjnym, zwołał 14 synodów biskupów, 
mianował 232 kardynałów (wśród nich 
10 Polaków), był autorem ponad 100 
dokumentów, w tym 14 encyklik4 – naj-
wyższej rangi dokumentów papieskich, 
które stanowią istotę jego nauczania, 

skierowanego zarówno do Kościoła i jego 
wiernych, jak i do całego współczesnego 
świata. Dokumenty te, poruszające za-
gadnienia prawd wiary, moralności, życia 
społecznego, nauki i kultury, pełnią rolę 
drogowskazów na trudnej drodze życia 
politycznego, społecznego, gospodarcze-
go i duchowego, jaką stawia przed nami 
XXI wiek. Pierwsza z nich, Redemptor ho-
minis (Odkupiciel człowieka, 1979), wydana 
niespełna pięć miesięcy po w wyborze 
Karola Wojtyły na papieża, otwiera tryp-
tyk dokumentów poświęconych Trójcy 
Świętej, ale i człowiekowi. Doświadczony 
przez dwa systemy totalitarne, narodo-
wo-socjalistyczny i komunistyczny, Ojciec 
Święty podkreślił w niej, że każda osoba 
znajduje prawdziwą i niezbywalną god-
ność w Chrystusie: „Człowiek odnajduje 

4  Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2009 
– nowe, kompletne wydanie wszystkich czternastu 
encyklik w 30. rocznicę ogłoszenia pierwszej z nich.

w nim swoją właściwą wielkość, god-
ność i wartość swego człowieczeństwa.” 
Program swego pontyfikatu streścił zaś 
w zdaniu: „Człowiek jest pierwszą i pod-
stawową drogą Kościoła.”

Kolejne encykliki tego cyklu to Dives 
in misericordia (O Bożym miłosierdziu, 1980) 
i Dominum et vivificantem (O Duchu Świętym 
w życiu Kościoła i świata, 1986). Podsumowa-
niem tryptyku, a jednocześnie duchowym 
testamentem spisanym na dwa lata przed 
śmiercią, była encyklika Ecclesia de Eucha-
ristia (O Eucharystii w życiu Kościoła, 2003), 
w której Papież dzielił się z wiernymi 
swoimi doświadczeniami z przeżywania 
eucharystycznej jedności z Chrystusem. 
Trzy spośród czternastu ważnych doku-
mentów papieskich poświecił Ojciec Świę-
ty pracy i budowie sprawiedliwego ładu 
społecznego, wskazując na to, iż nadana 

człowiekowi przez Boga nie-
zbywalna godność powinna 
znaleźć odbicie w struktu-
rach społecznych. Były to 
Laborem exercens (O pracy 
ludzkiej, 1981), Sollicitudo rei 
socialis (Troska o sprawy spo-
łeczne, 1987) i Centesimus an-
nus (W setną rocznicę encykliki 
Rerum Novarum, 1991). Do 
zagadnień moralnych sięga 
Papież w kolejnych encykli-
kach: Veritatis splendor (Blask 
prawdy, 1993), w której podjął 
dyskusję ze współczesnymi 
sobie prądami myślowymi, 
w tym także teologicznymi 
i podkreślił nierozerwal-

ny związek między wiarą a moralnością 
oraz zagrożenie człowieczeństwa przez 
relatywizowanie podstawowych warto-
ści etycznych. Wreszcie – Evangelium Vitae 
(Ewangelia życia, 1995), w której wyłożył 
stanowisko w sprawie aborcji i eutanazji. 

W nauczaniu Jana Pawła II, który wy-
szedł z polskiego Kościoła przepojonego 
maryjną pobożnością, nie mogło zabraknąć 
dokumentu poświęconego Matce Bożej, stąd 
Redemptoris Mater (Matka Okupiciela, 1987), 
hymn na cześć Matki Zbawiciela, ale także 
kobiety i jej roli w życiu Kościoła. Odnosząc 
się do zagrożeń i wyzwań, przed którymi 
stanęły głównie europejskie społeczeń-
stwa o chrześcijańskich korzeniach, a któ-
re uległy i ulegają procesom sekularyzacji 
i relatywizacji, Jan Paweł II postawił na 
ewangelizację, omawiając jej zadania w Re-
demptoris missio (Misja Odkupiciela, 1990). 
Jego zdaniem, nie może być ona skuteczna 
bez przezwyciężania podziałów między 

„Kościół katolicki zdaje sobie spra-
wę z tego, że kult oddawany jedynemu, 
żywemu, istniejącemu, miłosiernemu 
i wszechmogącemu Stwórcy nieba i ziemi 
jest wspólny dla niego i dla islamu. Jest to 
wielka więź łącząca wszystkich chrześci-
jan i muzułmanów. Z dużym zadowole-
niem stwierdza on także, że wśród łączą-
cych go z islamem elementów znajduje 
się cześć oddawana Jezusowi Chrystu-
sowi i Jego Niepokalanej Matce. Kościół 
katolicki podejmuje wszelkie wysiłki dla 
podtrzymania dialogu z islamem, opiera-
jąc się na istniejących więzach, które pró-
buje coraz bardziej zgłębić – zwraca się 
stąd z zaproszeniem do poznania pełnego 
jego dziedzictwa, zwłaszcza przez tych, 
którzy są duchowo związani z Abraha-
mem i którzy wyznają monoteizm”1.

Jan Paweł II

1 maja 2011 r. oczy całego 
świata skierowane były 
na Rzym, wtedy bo-

wiem – w Niedzielę Bożego 
Miłosierdzia, święto ustano-
wione przez Jana Pawła II – 
polski papież został oficjalnie 
ogłoszony błogosławionym. 
Beatyfikacja ta uznana zosta-
ła za wydarzenie historycz-
ne, bezprecedensowe o świa-
towym zasięgu i ogromnym 
znaczeniu nie tylko dlatego, 
że po raz pierwszy od ponad 
1000 lat Biskup Rzymu2 wy-
niósł na ołtarze swego bezpo-
średniego poprzednika, ale 
przede wszystkim z powo-
du tego, że 27-letni pontyfikat (najdłuższy 
w XX wieku) polskiego papieża przeszedł 
do historii jako przełomowy dla Kościoła 
i losów milionów ludzi. To pod jego prze-
wodnictwem Kościół zmienił swoje oblicze 
i priorytety wyzbywając się swej sztywnej 
hieratyczności na rzecz wcielenia w życie 
myśli przewodniej Soboru Watykańskiego 
II3: „Człowiek jest drogą Kościoła.” To on 
apelował i z determinacją upominał się 
o prawa człowieka i pokój na świecie, a na 
forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych w 1979 i 1995 roku wezwał 
narody, by podjęły „ryzyko solidarności, 
a tym samym ryzyko pokoju”. Ze swym 
przesłaniem dotarł do wszystkich za-
1 Z przemówienia do przywódców muzułmańskich, 

wygłoszonego w Nairobi 7 maja 1980. E. Sakowicz, 
Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II 
(1965-1996), Warszawa 1997, s. 21.

2 Benedykt XVI.
3 Sobór Watykański II – ostatni, jak dotąd, sobór w Koście-

le katolickim, otwarty 11.10.1962 r. przez papieża Jana 
XXIII, zakończony 8.12.1965 r. przez papieża Pawła VI.

Błogosławiony ponad religiami

Jan Paweł II przemawia do młodych muzułmanów, Casablanca 1985 r.
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wyznawcami Chrystusa, co wskazał w Sla-
vorum apostoli (Dzieła misyjne Kościoła, 1981), 
poświeconej dziełu ewangelizacji świętych 
Cyryla i Metodego. Zagadnienie ekumeni-
zmu rozwinął w Ut unum sint (Abyśmy byli 
jedno), nie pozostawiając katolikom wątpli-
wości, że „nie można być autentycznym 
chrześcijaninem, jeśli się jest ekumenicznie 
zamkniętym”, zaś dialog z braćmi z innych 
Kościołów uczynił „imperatywem chrześci-
jańskiego sumienia i drogą Kościoła Chry-
stusowego.” Inną ze swych encyklik, Fides 
et ratio (Wiara i rozum, 1998), po-
święcił Jan Paweł II dialogowi 
z kulturą i – mimo krytycznych 
uwag za relatywizm, nihilizm 
i pragmatyzm – podkreślił, że: 
„Filozofia otwarta na tajemnicę 
i na jej objawienie może dopo-
móc teologii w zrozumieniu, 
że mądrość treści wiary sprzy-
ja godności człowieka i jego 
rozumowi”.

Jan Paweł II był nowato-
rem i odnowicielem Kościoła, 
a wiele z jego działań nazna-
czyła niezwykła determinacja 
i odwaga. Najlepszym przy-
kładem tego jest milenijny 
rachunek sumienia Kościoła, 
przeprowadzony wbrew czę-
ści członków Kolegium Kar-
dynalskiego z okazji Roku 
Jubileuszowego 2000, kie-
dy Ojciec Święty poprosił o wybaczenie 
krzywd, wyrządzonych w ciągu dwóch 
tysięcy lat przez jego wiernych wyznaw-
com innych religii, oraz przepraszał za in-
kwizycję i inne akty przemocy popełniane 
w imię Krzyża5. List Apostolski Tertio mil-
lennio adveniente6 był nie tylko wezwaniem 
do rachunku sumienia i pokuty za grzechy 
przemocy, nienawiści i nietolerancji wo-
bec wiernych innych tradycji religijnych, 
ale także zaproszeniem skierowanym do 
żydów i muzułmanów, by wstąpili na 
drogę dialogu i pojednania. Papież wy-
raził w nim nadzieję na spotkanie przed-
stawicieli trzech religii monoteistycznych 
w Betlejem, Jerozolimie i na Górze Synaj, 
jako początek nowych relacji międzyre-
ligijnych u progu Trzeciego Tysiąclecia. 
Działania na rzecz porozumienia między 
wyznawcami chrześcijaństwa, judaizmu 
oraz islamu, kolejne przykłady papieskiej 
determinacji i odwagi, sprawiły, iż nazwa-
no go „Najwyższym Budowniczym Mo-
stów”. Był bowiem pierwszym Biskupem 
Rzymu, który odwiedził kościół prote-
stancki oraz synagogę, a także rozpoczął 
publiczny dialog głowy Kościoła katolic-
kiego z muzułmanami. 

Przedstawiciele obu wyznań docenili 
to w swoich wypowiedziach 1 maja 2011 
5 Szerzej: L. Accattoli, Kiedy papież prosi o przebaczenie. 

Wszystkie mea culpa Jana Pawła II, Kraków 1999.
6 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa-

wel_ii/listy/tertio.html

roku: „Papież był człowiekiem, który robił 
wszystko, co mógł, aby zbudować most do 
zrozumienia wzajemnego między chrze-
ścijaństwem a islamem (…) Słowa papieża 
były dla nas zawsze bardzo ważne. Nieza-
leżnie od wyznania, każdy Bośniak czekał 
na jego przesłania, gdyż niosły one w sobie 
nadzieję na ocalenie”7 (mufti Bośni i Herce-
gowiny M. Cerić) i „Jan Paweł II dokonał re-
wolucji, obalając tysiącletni mur nieufności 
wobec świata żydowskiego (…) Wizyta Jana 
Pawła II w Izraelu, w rzymskiej synagodze, 

jak i nawiązanie stosunków dyplomatycz-
nych między Stolica Apostolską i Państwem 
Izrael stanowiły epokowe kroki”8 (główny 
rabin Rzymu, Riccardo Di Segni), “Pamięć 
o papieżu Karolu Wojtyle pozostanie nieza-
tarta w zbiorowej pamięci narodu żydow-
skiego ze względu na jego apele do brater-
stwa i ducha tolerancji, któremu obca jest 
wszelka przemoc (…) W relacjach pomiędzy 
naszymi dwiema wielkimi religiami w tym 
nowym stuleciu, które zdążyły już splamić 
krwawe wojny i plaga rasizmu, dziedzictwo 
Jana Pawła II pozostaje jedną z niewielu du-
chowych wysp, gwarantujących przeżycie 
i duchowy postęp człowieka”9 (emerytowa-
ny główny rabin Rzymu Elio Toaff).

Pontyfikat Jana Pawła II w sposób ra-
dykalny zmienił relacje chrześcijańsko-
muzułmańskie. Jego działania, odwołują-
ce się do pierwszych kroków w kierunku 
zrozumienia i naprawy wzajemnych relacji 
poczynionych przez jego poprzedników, 
Jana XXIII10 i Pawła VI11, były swoistym 

7 http://ekai.pl/janpawel/x41553/muzulmanie-posta-
wia-pomnik/

8 http://ekai.pl/janpawel/x41528/zydzi-zadowoleni-z-
beatyfikacji/

9 http://ekai.pl/janpawel/x41528/zydzi-zadowoleni-z-
beatyfikacji/

10 Jan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli (25.11.1881-
3.06.1963) – patriarcha Wenecji (1953-1958), papież  
od 28.10.1958 do 3.06.1963 r., Błogosławiony Kościoła 
katolickiego.

11 Paweł VI, Giovanni Battista Montini (26.09.1897-
6.08.1978) – arcybiskup Mediolanu (1954-1963), pa-
pież od 21.06.1963 do 6.08.1978 r., Sługa Boży Kościo-

zaproszeniem do dialogu, które przyjęte 
zostało przez obie strony12 i zapoczątkowa-
ło całą epokę kulturowej przemiany. Przy-
czyniło się bowiem do powstania trwałych 
wzajemnych relacji, opartych na szacunku 
i próbach zrozumienia postawy drugiej 
strony, porzucenia postawy konfronta-
cyjnej na rzecz postawy dialogowej oraz 
wykorzystanie szansy na pokojową ko-
egzystencję obu religii, mimo aktualnych, 
bolesnych i krwawych konfliktów, w któ-
re uwikłani są chrześcijanie i muzułmanie 

w wielu krajach. Wezwanie 
Ojca Świętego do okazywa-
nia szacunku islamowi i jego 
wyznawcom, popierane nie-
zwykle często jego własnym 
przykładem i świadectwem, 
zauważane i doceniane przez 
muzułmanów nie tylko w Pol-
sce, dają mu trwałe miejsce 
w historii cywilizacji. 

Już pierwsza z papieskich 
encyklik, Redemptor hominis13 
(Odkupiciel człowieka, 1979), 
przeniknięta duchem antro-
pocentryzmu i chrystocentry-
zmu, ukazała obraz Kościoła 
otwartego na dialog ekume-
niczny oraz międzyreligijny 
i nawiązała bezpośrednio do 
encykliki Pawła VI, określając 
Nostra aetate „deklaracją dia-
logu” ogłoszoną przez Sobór 

Watykański II. Jan Paweł II zauważył, iż 
Kościół ukształtował swoją samoświado-
mość poprzez fakt „spojrzenia” na świat 
innych religii, zaś Sobór „trafnie i kom-
petentnie pozwolił nam spojrzeć na ten 
wielki obszar ludzkości, który pokryty jest 
„»mapą« różnych religii.” W innym z tych 
największej rangi dokumentów, Sollicitudo 
rei socialis14 (Troska o sprawy społeczne, 1987) 
Ojciec Święty podkreślił społeczny wy-
miar spotkań i dialogów interreligijnych 
oraz wspólne dziedzictwo „religii Abra-
hamowych”: „Apel ten kieruję tak samo 
do tych, którzy podzielają z nami dzie-
dzictwo Abrahama, »naszego Ojca w wie-
rze« i tradycje Starego Testamentu, czyli 
do żydów; do tych, którzy jak my wierzą 
w Boga sprawiedliwego i miłosiernego, 
czyli do muzułmanów, a także do wszyst-
kich wyznawców wielkich religii świata”. 
W Redemptoris missio15 (Misja Odkupiciela, 
1990) zaś – omawiając zadania ewangeliza-

ła katolickiego.
12 Koncepcję dialogu międzyreligijnego i relacji chrze-

ścijańsko-muzułmańskich w nauczaniu i działalności 
Jana Pawła II szczegółowo omawiają prace: E. Sako-
wicz, Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana 
Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997; E. Sakowicz, 
Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Radom 
2006; Bagrowicz J. (red.), Dialog w nauczaniu Ojca 
Świętego Jana Pawła II, Toruń 2006.

13 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa-
wel_ii/encykliki/r_hominis.html

14 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa-
wel_ii/encykliki/sollicitudo.html

15 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa-
wel_ii/encykliki/r_missio_1.html

Jan Paweł II całuje Koran, Syria 2001 r.
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cji – uznał dialog za integralną część misji 
ewangelizacyjnej wskazując, iż „Kościół 
odkrywa »ziarna Słowa« oraz »promień 
owej Prawdy, która oświeca wszystkich 
ludzi«”. Temat dialogu międzyreligijnego, 
w tym dialogu z islamem, podjął Jan Paweł 
II także w Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in 
Africa16 (Kościół w Afryce, 1995), w której 
podkreślił, że chrześcijanie i muzułmanie 
są członkami „wielkiej ludzkiej rodziny”, 
a szacunek okazywany sobie nawzajem 
przez ludzi różnych religii jest „odpowie-
dzią człowieka” na pragnienie Boga, by 
wszyscy żyli w zgodzie, dlatego podsta-
wą dialogu międzyreligijnego winno być 
poszanowanie „zasady wolności religijnej 
z wszystkimi jej konsekwencjami”.

W Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Asia17 
(Kościół w Azji, 1999) Ojciec Święty przy-
pomniał wytyczne Soboru Watykańskie-
go II, który uznał dialog oraz współpracę 
z wyznawcami innych religii za wyzwanie 
skierowane do wszystkich ochrzczonych 
oraz całej wspólnoty wierzących w Chry-
stusa i uznał deklarację Nostra aetate za 
„wielką kartę międzyreligijnego dialogu 
dla naszych czasów.” Określając Azję „ko-
lebką wielkich religii świata” wskazał, że 
dialog stanowi istotną część misji Kościoła, 
ponieważ ma swoje źródło, swój początek 
w pełnym miłości „dialogu zbawienia, pro-
wadzonym przez Boga Ojca z całą ludzko-
ścią przez Syna Bożego w mocy Świętego 
Ducha.” Doskonałym podsumowaniem 
wypowiedzi Kościoła z zakresu dialogu 
międzyreligijnego, w tym dialogu z isla-
mem, jest List Apostolski Redemptionis Anno 

Ojca Świętego na temat Jerozolimy, „świę-
tego dziedzictwa wszystkich wierzących 
w Boga”, gdzie „zostało dokonane nasze 
pojednanie z Bogiem” i „doszło do nawią-
zania dialogu pomiędzy Bogiem a ludź-
mi”, adresowany do biskupów, kapłanów, 
rodzin zakonnych oraz wiernych całego 
Kościoła katolickiego. Wskazując szczegól-
ne znaczenie tego miasta dla chrześcijan, 
którzy mają świadomość, iż w tym miejscu 
dokonały się „wielkie wydarzenia Odku-
pienia: męka, śmierć i zmartwychwstanie 
Pana”, dodał, iż Jerozolima jest również 
„symbolem narodu żydowskiego” oraz 
„jednym z najświętszych miast islamu.” 
Stanowi zatem „ojczyznę serc wszystkich 
duchowych potomków Abrahama”, któ-
rzy w tym miejscu powinni podejmować 
refleksję nad znaczeniem wiary tego pa-
triarchy w kształtowaniu własnych postaw 
religijnych oraz wspólnotowych więzi. 
W Redemptionis Anno Jan Paweł II wyraził 
pragnienie: „Myślę z utęsknieniem o dniu, 
w którym wszyscy będziemy naprawdę 
»uczniami Boga«, aby słuchać Jego orę-
dzia pojednania i pokoju. Myślę o dniu, 
w którym żydzi, chrześcijanie i muzułma-
nie będą mogli pozdrowić się w Jerozoli-
16 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa-

wel_ii/adhortacje/ecclesia_africa.html
17 http://www.srm.gniezno.opoka.org.pl/go.php/pl/doku-

menty_kosciola/adhortacje/ecclesia_in_asia_1999.html

mie słowami pokoju, z jakimi Jezus zwrócił 
się do swoich uczniów po zmartwychwsta-
niu: »Pokój wam!«”.

Ojciec Święty wielokrotnie dał świa-
dectwo ogromnej woli przeniesienia roz-
ważań teoretycznych dotyczących dialogu 
chrześcijańsko-muzułmańskiego na grunt 
praktyczny poprzez liczne spotkania 
z wyznawcami islamu oraz słowa kie-
rowane do nich w trakcie pielgrzymek. 
Miało to miejsce w Akrze (Ghana) w 1980 
roku podczas spotkania z przywódcami 
muzułmańskimi, czy w Casablance (Ma-
roko) w 1985 roku z młodzieżą muzuł-
mańską. Bez precedensu była wizyta Jana 
Pawła II w meczecie Omajjadów 6 maja 
2001 roku – prawdopodobnie pierwszy 
raz zwierzchnik Kościoła katolickiego 
odwiedził meczet. Warto przytoczyć tu 
słowa kierowane przez papieża do przed-
stawicieli wspólnoty muzułmańskiej we 
Francji 31 maja 1980 roku: „Z wielką rado-
ścią pozdrawiam was, muzułmanie, nasi 
bracia w wierze w jedynego Boga”, czy 
w przemówieniu do przywódców muzuł-
mańskich, wygłoszonym w Nairobi 7 maja 
1980 roku: „Przy różnych okazjach mówi-
łem o dziedzictwie religijnym islamu i jego 
wartościach duchowych. Kościół katolicki 
zdaje sobie sprawę z tego, że kult oddawa-
ny jedynemu, żywemu, istniejącemu, mi-
łosiernemu i wszechmogącemu Stwórcy 
nieba i ziemi jest wspólny dla niego i dla is-
lamu.18 Jest to wielka więź łącząca wszyst-
kich chrześcijan i muzułmanów. Z dużym 
zadowoleniem stwierdza on także, że 
wśród łączących go z islamem elementów 
znajduje się cześć oddawana Jezusowi 
Chrystusowi i Jego Niepokalanej Matce. 
Kościół katolicki podejmuje wszelkie wy-
siłki dla podtrzymania dialogu z islamem, 
opierając się na istniejących więzach, które 
próbuje coraz bardziej zgłębić – zwraca się 
stąd z zaproszeniem do poznania pełnego 
jego dziedzictwa.”19

Jan Paweł II wielokrotnie definio-
wał samą ideę dialogu mówiąc, iż jest 
on „przede wszystkim stylem działania, 
postawą i duchem, który przyświeca po-
stępowaniu. Zakłada uwagę, szacunek 
i przychylność wobec drugiego człowie-
ka, a także uznanie jego osobowej tożsa-
mości, jego sposobów wyrażania siebie, 
jego wartości. Taki właśnie dialog winien 
być normą i stylem całego chrześcijań-
skiego posłannictwa, jak i jego poszcze-
gólnych elementów. Posłannictwo, które 
nie byłoby przeniknięte duchem dialogu, 
byłoby sprzeczne z wymogami prawdzi-
wego człowieczeństwa i ze wskazaniami 

18 Na temat różnic doktrynalnych pomiędzy obu re-
ligiami patrz: S. Chazbijewicz, Dialog muzułmańsko-
chrześcijański z perspektywy islamu, „Muzułmanie Rze-
czypospolitej”, 2010, nr 3(7), s. 11-14.

19 Z przemówienia do przywódców muzułmańskich, 
wygłoszonego w Nairobi 7.05.1980 r. E. Sakowicz, 
Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II 
(1965-1996), Warszawa 1997, s. 21.

Ewangelii.”20 U podstaw tak rozumianego 
dialogu, twórczego rozwinięcia deklaracji 
Nostra aetate, legło przekonanie, że Bóg jest 
jeden i wszyscy ludzie są braćmi, co wyni-
ka z wiary w Jego istnienie i jedyność, zaś 
religie niechrześcijańskie, judaizm i islam, 
są nosicielami części prawdy objawionej. 
Dialog polegać ma zatem na wyjściu ku 
temu, co odmienne, na pochyleniu się nad 
ową odmiennością, jak mówił Jan Paweł II 
podczas spotkania z młodzieżą muzułmań-
ską w Casablance 19 sierpnia 1985 roku: 
„Uczciwość wymaga, byśmy uznali i sza-
nowali to, co nas różni. To są ważne różni-
ce, które możemy przyjąć z pokora i sza-
cunkiem, w duchu wzajemnej tolerancji”. 

Osobowość i wiara wielkiego papieża, 
który odszedł po ponad 26 latach kierowa-
nia Łodzią Piotrową, ale przede wszyst-
kim jego działalność i ogromne dokonania 
dla Kościoła i milionów ludzi na całym 
świecie, sprawiły, że ani posługa papie-
ska, ani widzenie świata przez katolików, 
muzułmanów i wyznawców innych reli-
gii nie będą już teraz takie same jak przed 
jego wyborem w październiku 1978 roku. 
„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech 
nasza modlitwa będzie pokorna. Niech na-
sza miłość będzie potężna. Niech nasza na-
dzieja będzie większa od wszystkiego, co 
się tej nadziei może sprzeciwiać”21.

Magdalena Lewicka
20  Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła 

II (1965-1996), zebrał i oprac. E. Sakowicz, Warszawa 
1997, s. 40.

21 Jan Paweł II, Częstochowa 18 czerwca 1983. Patrz: 
http://www.cytaty.info/cytat/niechnaszadrogabedzie/1
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Niestety, następcy roztrwonili jego du-
chowy spadek na orgie, absurdalne wydat-
ki będące wyłącznie wynikiem kaprysu, 
jak np. budowa podziemnego lodowiska 
w Arabii Saudyjskiej, na luksusowe prosty-
tutki i nędzę reszty społeczeństwa, którą 
widział każdy tam przebywający. Do tego 
dodać należy pokazową bigoterię i kurczo-
we trzymanie się formalnie przestarzałych 
zasad religii oraz prześladowanie inaczej 
myślących. To dotyczy nie tylko Arabii 
Saudyjskiej, ale i innych reżimów Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej. Arabowie sta-
wali się powoli synonimem zgody na znie-
wolenie, nadmiernego bogactwa używane-
go nierozsądnie oraz bigoterii i religijnego 
fanatyzmu, jak też nieuctwa i lenistwa. 
Miejmy nadzieję, że to się zmieni, że może 
wróci duch rycerski Arabów z pierwszych 
wieków islamu, że staną się na powrót na-
rodem szlachetnym i przodującym w na-

Selim Chazbijewicz

Budzi się powoli świat muzułmań-
ski, a ściślej – arabski. Arabowie 
dzięki protestom, rewolucji, bun-

tom, odzyskują godność, wstają z kolan, 
powoli stają się narodem świadomym 
swoich praw, społeczeństwem obywa-
telskim. Miejmy tylko nadzieję, że nowe 
dyktatury, ani religijne ani nacjonali-
styczne nie wejdą w miejsce obalonych. 
W przedwojennym Roczniku Tatarskim 
z 1935 roku na stronie 88 znajdujemy fo-
tografię Ibn Sauda, jeszcze wtedy króla 
Hedżazu i Nadżdu, założyciela Arabii 
Saudyjskiej. Swoje królestwo wywalczył 
sam, dzięki nieprzeciętnej odwadze, 
zmysłowi politycznemu, umiejętnościom 
dyplomatycznym a wreszcie szczęściu. 
Polskim Tatarom okresu przedwojenne-
go jawił się jako ucieleśnienie dawnych 
wojowników pustyni, jako wręcz ro-
mantyczny bohater przywołujący dawną 
chwałę islamu. 

Budzący się islam

uce i kulturze, świadomym swojej warto-
ści. Insz’allah.

Selim Chazbijewicz

w którym rozkwitła wspólnota muzułmań-
ska, gdy dokonano pierwszego podboju 
Sycylii i wyruszono na podbój zachodniej 

Afryki, a w dalszej kolejności Andaluzji, 
miejscu narodzin i wzrastania Ebn Asad El 
Furata, zdobywcy Sycylii, i Szejka Abuda 
Allah Yassina. Wiele ksiąg mówi o znako-
mitych dziejach tego człowieka, będącego 
w stanie ożywić ducha islamu w sercu 
Afryki Zachodniej. Dzięki jego działaniu 
powstało jedno z największych państw 

Hesham Ezzat Muhammed

Państwo bezprawia utrzyma się go-
dzinę, państwo prawa przetrwa do końca 
czasów.

To jest działanie Boga, który uczynił do-
skonale każdą rzecz. Zaprawdę, on jest w pełni 
świadomy tego, co wy czynicie!

(Koran 27:88)

Ile razy szukam znaczenia i sensu za-
chodzących zdarzeń, kiedy czytam 
prognozy tego, co może się zdarzyć. 

Nieodmiennie jednak dochodzę do wnio-
sku, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, 
w jakim kierunku rozwinie się dana sy-
tuacja. Rzeczywistość jest dziełem Boga, 
które istotnie różni się od ludzkiej pracy, 
objawia się w niej doskonałość i zamysł 
Boży. Chodzi mi o rewolucję, rewolucję 
w Egipcie. Słowo „rewolucja” w języku 
arabskim tłumaczy się jako thawra, co 
w skrócie oznacza wybuch gniewu, który 
ludzie czuli już tak długo, ale nie dojrza-
ła jeszcze myśl o buncie przeciwko kłam-
stwu i korupcji. Eksperci rozważali wiele 
możliwych scenariuszy, które mogą się 
zdarzyć w nadchodzących latach, powsta-
wały książki o tym, dlaczego ludzie się nie 
buntują, a ludzie wierzyli, że serce może 
bić, nawet gdy obumiera. I nagle Bóg po-
kazał wszystkim muzułmanom, że wola 
Stwórcy decyduje o Jego stworzeniu. 

Wszystko zaczęło się w Tunezji. Czer-
piąc ze wspomnień o Qaraween, okresie, 

rewolucja w egipcie

muzułmańskich, ustalono stan Al-Murab-
tin, który uratował Andaluzję w wielkiej 
bitwie pod Az-zalakka. Minęły stulecia 
i przed naszymi oczyma spełnia się wer-
set Boga. Jeśli boli was jakaś rana, to podobna 
rana boli innych ludzi. Takie dni zmieniamy 
kolejno wśród ludzi, żeby Bóg poznał tych, 
którzy wierzą, i wziął spośród was świadków 
- a Bóg nie kocha ludzi niesprawiedliwych (…) 
(Koran 3:140). 

Rządy w Tunezji sprawowali najgor-
si i najbardziej okrutni wrogowie islamu 
spośród wszystkich totalitarnych dykta-
tur, jakie znajdywały się u steru władzy 
w krajach muzułmańskich. Tunezja ogni-
skowała wszystkie najgorsze cechy tych 
systemów, począwszy od pierwszego 
prezydenta Bu Requiba, z którego nakazu 
zdzierano kobietom czadory na ulicy, po-
przez jego następcę Zein Al-Abdina, które 
imię w dosłownym tłumaczeniu oznacza 
najlepszego z wyznawców, ale biorąc 
pod uwagę jego działalność, można go 
raczej nazwać czcicielem szatana. Zrobił 
to, czego nie uczynił żaden muzułmański 
władca we współczesnej historii; pode-
ptał zasady Boga, nakazując aresztować 
mężczyzn i kobiety, którzy szli modlić 
się do meczetów i poddawał ich nieludz-
kim torturom. Jego trwające 23 lata rządy 
przyniosły niespotykane wcześniej prze-
śladowania muzułmanów, a kiedy w koń-



Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej • Nr 2(10) Rok 1432/2011 (III) 5

cu naród zbuntował się, zbiegł z kraju jak 
tchórz, zostawiając majątek i władzę, aby 
uratować życie.

Dało to sygnał wszystkim uciskanym 
muzułmanom, aby podążyć za przykła-
dem Tunezji i zbuntować się przeciw ty-
ranom. Egipcjanie zrozumieli ten przekaz 
i 25 stycznia przypomnieli sobie przesła-
nie naszego Proroka Muhammada: Jeśli 
ludzie są świadkami przemocy, i nie powstrzy-
mują agresora, Stwórca spuści na nich całą 
jego karę. Ludzie uwierzyli, że nadejdzie 
dzień, w którym nie pozwolą już niszczyć 
kraju i narodu. Mówi się, że 25 stycznia 
odnowił oblicze Egiptu, który jest teraz 
zupełnie innym państwem. Zmieniły się 
obyczaje, pojawiła solidarność między-
ludzka, pogłębiła się wiara. Ludzie zda-
ją sobie sprawę, dlaczego tyran rządził 
nami przez 30 lat. Odpowiedź znajduje 
się w Koranie. I Faraon ogłosił wśród swego 
ludu, mówiąc: „O ludu mój! Czy nie do mnie 
należy królestwo Egiptu, jak i te rzeki, które 
płyną u moich stóp? Czy nie widzicie? Czy ja 
nie jestem lepszy niż ten, który jest biedakiem 
i zaledwie umie się jasno wyrazić? Dlaczego 
nie włożono mu bransolet ze złota albo dla-
czego nie przyszli z nim aniołowie jako jego 
współtowarzysze?” (Koran 43:51-53). Pro-
rok Muhammad stwierdził natomiast: 
Tacy jacy jesteście, takiego macie władcę. In-
nymi słowy, władca odzwierciedla cechy 
swojego narodu, i jest taki, jaki jest jego 
naród. Jeśli faktycznie nastąpił upadek 
obyczajów, to po 25 stycznia ludzie uświa-
domili sobie swoją przemianę, wraz z któ-
rą musi zmienić się władza, co w istocie 
miało miejsce dzięki temu, że ludzie wie-
rzyli w możliwość zmiany i zanosili proś-
by o nią do Boga. 

Co przede wszystkim warto zauważyć 
w tej rewolucji? Bóg ochronił ją i oczyścił 
ze wszelkich podejrzeń o nieuczciwą in-
gerencję ze strony grup, które mogą mieć 
własne cele, rozbieżne z racją narodu 
egipskiego. Od pierwszego dnia, kiedy 
wezwano do rewolucji, zwierzchnik kop-
tyjskiej cerkwi w Egipcie odżegnał się od 
udziału w niej i wezwał wspólnotę chrze-
ścijańską do bojkotu. Bractwo Muzuł-
mańskie odmówiło udzielenia rewolucji 
swojej nazwy, tak samo zdystansowali 
się muzułmańscy salafici, chociaż jeden 
z ich młodych braci zginął w wyniku 
tortur z rąk siepaczy Mubaraka. Odmó-
wiło uczestnictwa wiele innych organi-
zacji. W dalszej kolejności, kiedy doszło 
do starć między ludźmi a tajną policją 
i jej bojówkami, liczba śmiertelnych ofiar 
sięgnęła trzystu osób, a stacje telewizyj-
ne pokazywały całemu światu obrazy 
brutalności i okrucieństwa reżimu Mu-
baraka, ludzie zwrócili się z apelem do 
armii, aby podjęła interwencję i przejęła 
władzę przy ogólnonarodowym popar-
ciu. Żołnierze jednak odmówili i wybrali 
lojalność wobec Mubaraka, nie zaś wobec 
społeczeństwa.

Miliony wyznawców prosiły Boga 
armię o wsparcie ludzi, nie wiedzieli jed-
nak, że wszystko, co się działo, pochodzi 
od Boga. Stanowiło to próbę cierpliwo-
ści dla wiernych muzułmanów, chroniło 
rewolucję przed ingerencją innych pod-
miotów, które mogły przypisać zwycię-
stwo sobie. Ludzie wreszcie uwierzyli, że 
mogą odnieść zwycięstwo bez poparcia 
z zewnętrz, że są w stanie dojśc do niego 
samodzielnie. I udało się. 11 lutego Muba-

rak zbiegł z kraju i to było najlepsze zwy-
cięstwo nieuzbrojonych mężczyzn i kobiet. 
Zdaniem ekspertów rewolucja w Egipcie 
jest być może najlepszą, jaka dokonała się 
w dziejach ludzkości. Jak stwierdził pre-
mier Włoch, Silvio Berlusconi: „Egipcjanie, 
jak zwykle - właśnie stworzyli historię”. 
Jens Stoltenberg, premier Norwegi, powie-
dział: „Dzisiaj wszyscy są Egipcjanami”. 
Heinz Fischer, kanclerz Austrii: „Egipcja-
nie są najlepsi na świecie i zasługują na po-
kojową nagrodę Nobla”, David Cameron, 
brytyjski premier: „Powinniśmy nauczać 
egipskiej rewolucji w naszych szkołach”, 
a prezydent Stanów Zjednoczonych, Ba-
rak Obama: „Musimy wychowywać dzie-
ci, aby były jak egipska młodzież”, CNN 
skomentował: „Po raz pierwszy w historii 
zdarza się rewolucja, po której następnego 
dnia są czyste ulice”. 

To jednak, co Bóg mówi, jest cenniejsze 
i bardziej trafne: „Być może, czujecie wstręt 
do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra. Być 
może, kochacie jakąś rzecz, choć jest dla was zła. 
Bóg wie, ale wy nie wiecie!” (Koran 2:216). 
Człowiek wzywa zło, podobnie jak wzywa dobro; 
człowiek jest zawsze popędliwy. (Koran 17:11). 
W czasie rewolucji, gdy muzułmanie mo-
dlili się, egipscy chrześcijanie chronili ich 
przed bandytami, a następnie chrześcijanie 
modlili się, otoczeni przez chroniących ich 
muzułmanów. W Egipcie mówi się teraz, 
że za czasów rządów Mubaraka w ciągu 
30 lat udało się pokazać nasze najgorsze 
cechy, a obecnie w trzy tygodnie byliśmy 
w stanie pokazać to, co w nas najlepsze.

Hesham Ezzat Muhammed

Marcin Masny

W prawie cywilnym zdarzenie, na 
które ludzie nie mają wpływu, 
Rzymianie nazwali vis maior, 

czyli siłą wyższą. Po angielsku brzmi to 
precyzyjniej: Act of God, czyli czyn Boga. 
Ateistyczny dyktat każe dziś zwłaszcza 
Brytyjczykom unikać tego terminu, po-
nieważ według nowoczesnej ideologii nic 
nie jest pewne, poza jednym aksjomatem: 
«Boga nie ma».

Postępy światowej rewolucji wzbudzi-
ły w obecnym pokoleniu jej przywódców 
pewność, że już nic nie stanie na przeszko-
dzie budowie nowego, wspaniałego świa-
ta. Kilka totalitarnych prób się wprawdzie 
nie powiodło, a ich liderzy odłączyli się od 
głównego pnia rewolucji, ale wszystkie te 
próby ograniczały się do mniejszych lub 
większych państw albo bloków regional-
nych. Nieposłuszni przywódcy zostali zaś 

nie bez wysiłku obaleni. Teraz pojawiła się 
szansa, ażeby narzucić totalitarny reżim 
niemal całemu światu. Próby trwają.

wkraczająca siła wyższa
Dwieście lat temu pierwsza nowocze-

sna rewolucja we Francji zapoczątkowała 
rozkrzewianie nowej ideologii, która dziś 
opanowała już znaczną część ludzkości. 
Równocześnie kilku sprytnych bankierów 
wpadło na pomysł, aby puścić w obieg 
pieniądz pozbawiony pokrycia w jakim-
kolwiek towarze. Po dwóch stuleciach ten 
ostatni proces przyśpieszył gwałtownie. 
Pieniądze kreuje obecnie niewielka gru-
pa bankierów w USA, Strefie Euro, Japo-
nii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. Mniejszy 
wpływ na gromadzenie masy papierków 
bez pokrycia mają takie kraje jak Rosja czy 
Chiny. Trick polega na tym, że twórca pie-
niądza drukuje i rozdaje swoje papierki po 
uważaniu. Stąd biorą się narastające kon-
trasty w zamożności między elitą finan-
sową i zwykłymi ludźmi. Nawiasem mó-
wiąc, krytyka pod adresem patologicznego 
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systemu finansowego płynęła od dawna z 
wielu środowisk chrześcijańskich i mu-
zułmańskich, ponieważ obie religie łączy 
zdrowe (chociaż odmienne w szczegółach) 
podejście do finansów.

Jak się okazuje, nie da się bez wstrzą-
sów drukować pieniędzy w nieskończo-
ność. Kiedy więc system zaczął się za-
łamywać – na dużą skalę już dziesięć lat 
temu, a na wielką przed trzy i pół laty 
– rozsądni ludzie namawiali drukarzy pie-
niędzy, aby pozwolić na naturalną korektę 
systemu. Pusty pieniądz wylądowałby na 
śmietniku. Bogacze zbiednieliby bardzo, 
a biedni co najwyżej troszeczkę. Ceny by 
spadły, zwłaszcza ceny surowców i żyw-
ności, więc większość ludzkości szybko 

odczułaby ulgę. Takie rozwiązanie jednak 
dla tych bogaczy jest nie do przyjęcia. Nie 
mogą przecież sami siebie zubożyć. I to 
nie dlatego, że zabrakłoby im na kolejne 
pałace i limuzyny, których mają już dość. 
Zabrakłoby na finansowanie światowej 
rewolucji. Tej rewolucji, a nie bogactwu 
kilku rodzin, służy bowiem mechanizm 
wiecznej inflacji.

Wodzowie rewolucji zatem uparcie 
pchają swój wózek naprzód, a zwykli lu-
dzie nie mają dość odwagi, rozumu i siły, 
aby się temu przeciwstawić. W tej sytuacji 
wkroczyła Siła Wyższa. Od kilku lat, a 
szczególnie od roku ubiegłego szkody wy-
rządzone przez katastrofy naturalne rosną 
w postępie geometrycznym. Dzieje się tak 

nie tylko dlatego, że wzrosła aktywność 
sejsmiczna i wulkaniczna. Istotniejsze 
jest, że katastrofy coraz częściej dotykają 
najbogatszych okolic świata. Dwieście ty-
sięcy utopionych Bengalczyków – to dla 
świata zachodniego najwyżej temat na 
wzmiankę drobnym drukiem. Kilka elek-
trowni powalonych w Japonii – to klę-
ska finansowa. Ubezpieczyciele w takiej 
sytuacji muszą przyznać, że istnieje coś 
takiego, jak Act of God. Ubezpieczyciele i 
reasekuratorzy idą właśnie po prośbie do 
bankierów, bo sami już nie mają pienię-
dzy. Czy i bankierzy zrozumieją, że Siła 
Wyższa nie jest zadowolona z ich uporu?

Marcin Masny

dowcipami, ale okazał się najbarwniejszą, 
jeśli nie najbardziej kontrowersyjną posta-
cią w tym gronie. Na pytanie, jaką religię by 
wybrał, gdyby jeszcze raz się narodził, ra-

bin bez wahania odpowiedział: „Islam”. Po 
krótkiej konsternacji, dodał – „Islam, bo to 
najprostsza ze wszystkich religii.”

Andrzej Saramowicz

9 lutego 2011 r. w Warszawie, w sekre-
tariacie Episkopatu Polski odbyła 
się prezentacja książki Beaty Deskur 

i Tomasza Królaka „Drogi do Boga. Ży-
dzi, chrześcijanie i muzułmanie o sobie”. 
W spotkaniu, oprócz autorów i Daniela 
Łuki SSP, dyrektora wydawniczego Edycji 
Świętego Pawła, udział wzięli: Boaz Pash 
– naczelny rabin Krakowa, Mirosław Pil-
śniak - dominikanin, doradca ruchu dia-
logu małżeńskiego „Spotkania Małżeń-
skie” i Ali Abi Issa, przewodniczący Rady 
Imamów przy Lidze Muzułmańskiej. 
Obecny był red. Michał Orzechowski 
z telewizji internetowej Topcanal. Całość 
poprowadził redaktor Marek Zając. 

„Drogi do Boga” stanowią zapis roz-
mów Beaty Deskur i Tomasza Królaka 
z trzydziestoma przedstawicielami trzech 
monoteistycznych religii: judaizmu, chrze-
ścijaństwa i islamu. Rabini, teologowie, 
imamowie starali się opowiedzieć, w jaki 
sposób ich religie odnoszą się do tak fun-
damentalnych kwestii, jak rodzina, bio-
etyka, miłość, małżeństwo, rola kobiety, 
seksualność, śmierć, życie po śmierci, cier-
pienie, grzech. Uczestniczący w spotkaniu 
przedstawiciele trzech religii oraz autorzy 
książki zasypywani byli pytaniami, po któ-
rych wywiązała się ożywiona dyskusja. 
Najwięcej pytań, jak się można było domy-
ślić, otrzymał imam Ali Abi Issa, a dysputa 
rozciągnęła się na bieżące wydarzenia po-
lityczne w Egipcie.

Mówiąc o relacjach między różnymi reli-
giami, rabin Boaz Pasha powiedział: „Kiedy 
znamy różnice, wiemy też, co mamy wspól-
nego.” Rabin nie tylko rozbawiał obecnych 

drogi do Boga trzech religii

Beata Deskur stwierdziła, że podczas 
pracy nad książką najważniejszą dla niej 
rzeczą było odkrywanie różnic między re-
ligiami. Uważa, że dialog między religia-
mi należy budować w oparciu o poznanie 
i wzajemnie poszanowanie różnic, jakie 
istnieją między nimi. Tomasz Królak stwier-
dził natomiast, że on za najistotniejsze uznał 
szukanie punktów wspólnych trzech religii. 
Powołując się na II Sobór Watykański, przy-
pomniał, że Kościół nie odrzuca z innych 
religii tego, co jest święte i prawdziwe.

Na spotkaniu zabrakło ojca Jana Bere-
zy, założyciela Ośrodka Medytacji i Dia-
logu Międzyreligijnego w Lubiniu, ale 
jego wypowiedź o „milczeniu, jako drogi 
modlitwy, które jest wspólna dla każdego 
człowieka”, została przywołana przez do-
minikanina, ojca Mirosława Pilśniaka.

Pewne jest, że książka „Drogi do Boga” 
porusza bardzo istotne kwestie, z jaki-
mi konfrontują się wyznawcy judaizmu, 
chrześcijaństwa i islamu. I choć nie można 
raczej nazwać jej kompendium wiedzy na 
temat trzech religii, jak sugerowano pod-
czas spotkania, to wartość książki polega 
m.in. na tym, iż napisana jest w bardzo 
przystępny sposób, a co najważniejsze, 
głos zabierają tu nie religioznawcy czy 
uczeni, ale sami wyznawcy. Stanowi też 
istotny wkład w dialog międzywyznanio-
wy, tak bardzo potrzebny dziś na świecie.

Ufam, że trafi do jak najszerszego gro-
na czytelników i przyczyni się do lepszego 
poznania trzech wielkich religii i ich wy-
znawców.

Andrzej Saramowicz

Beata Deskur, Tomasz Królak, 
Drogi do Boga. Żydzi, chrześcijanie 
i muzułmanie o sobie, 
Edycja Świętego Pawła, 
Częstochowa 2011, stron 258, 
ISBN 978-83-7424-744-3
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przewodniczący Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego 
Tomasz Miśkiewicz i Andrzej Saramo-
wicz ze Szkoły Nauk Sufich. Obecna 
była także Balli Marzec ze Stowarzysze-
nia „Wspólnota Kazachska”, działaczka 
opozycji kazachskiej w Polsce. Spotka-
nie moderował redaktor Michał Orze-
chowski, przedstawiciel Komitetu World 
Solidarity, który jest również jest koor-
dynatorem grupy eksperckiej przy Parla-
mentarnym Zespole na rzecz Wspierania 
Demokracji.

Jak pierwsza wystąpiła Balli Marzec, 
omawiając przykłady łamania praw czło-
wieka w Kazachstanie. Następnie mufti 
Tomasz Miśkiewicz zaprezentował krót-
ką historię islamu w Polsce i naświetlił 
obecną sytuację muzułmanów w naszym 
kraju. Poruszył również sprawę trudnych 
warunków bytowych uchodźców cze-
czeńskich, co wiąże się ze złą polityką 
emigracyjną. W dalszej części odpowia-
dał na pytania posłów i redaktora Orze-
chowskiego.

Kolejny mówca, poseł Tadeusz Wita, 
przedstawiał przykłady mordowania 
ludzi w krajach muzułmańskich, którzy 
zmienili religię i przyjęli chrześcijaństwo. 
Andrzej Saramowicz przybliżył zebra-
nym ideę sufizmu w kontekście religii is-
lamu oraz rolę, jaką sufizm może odegrać 

Andrzej Saramowicz

„Islam i muzułmanie w Polsce i na 
świecie – wyzwania, oczekiwa-
nia i obawy” – taki był temat 

spotkania, które odbyło się 3 marca 2011 
roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uczestniczyli w nim członkowie Parla-
mentarnego Zespołu na rzecz Wspiera-
nia Demokracji, posłowie: Anna Siko-
ra, Tadeusz Wita, Jan Dziedziczak oraz 
Małgorzata Gosiewska, radna sejmiku 
województwa mazowieckiego. Stronę 
muzułmańską reprezentował mufti RP, 

polscy muzułmanie w sejmie

w społeczeństwie polskim i na świecie 
w tworzenia i rozwijaniu nowej kultury 
pokoju dla ludzkości. Zapowiedział rów-
nież wystawę fotograficzną na temat sufi-
zmu na świecie, planowaną na jesień tego 
roku. Następnie wręczył posłom w pre-
zencie przywiezioną właśnie z hurtowni 
książkę na temat sufizmu, W stronę serca, 
której jest tłumaczem i redaktorem.

Moderator spotkania, redaktor Mi-
chał Orzechowski prezentował, w opar-
ciu o przygotowane dla uczestników spo-
tkania kserokopie artykułów prasowych, 
zagadnienia łamania praw człowieka 
w krajach muzułmańskich i skomento-
wał wywiad z Selimem Chazbijewiczem, 
który ukazał się w Rzeczypospolitej. Przy-
pomniał przy okazji zaangażowanie pol-
skich Tatarów w sprawę polską oraz ich 
lojalność wobec Korony. Podał tu przy-
kład bitwy pod Grunwaldem, gdzie Pola-
cy i Tatarzy wspólnie zmagali się z chrze-
ścijańskim agresorem, a także bitwy pod 
Wiedniem, gdzie Tatarzy, stojąc po stro-
nie polskiej, walczyli nawet ze swoimi 
współwyznawcami.

Spotkanie uznano za owocne, a przed 
jego zakończeniem padła propozycja na-
stępnego, tym razem w rozszerzonym 
o innych posłów gronie.

Andrzej Saramowicz

Marek Moroń

22 marca 2011 r. 
w katowickiej 
Bibliotece Ślą-

skiej odbyło się kolejne 
już spotkanie poświęcone 
islamowi w Polsce oraz 
Europie. Było ono także 
okazją do przedstawienia 
refleksji z seminarium na 
temat mniejszości muzuł-
mańskich, zorganizowa-
nego w Warszawie 8-10 
grudzień 2010 r. Organiza-
cja Konferencji Islamskiej 
i Muzułmański Związek 
Religijny. Na prelekcję 
przyszło około 80. osób, 
które powitał dyrektor bi-
blioteki prof. Jan Malicki. 

W swoim wystąpieniu M. Moroń wska-
zał na celowość postrzegania islamu eu-
ropejskiego, funkcjonującego na naszym 
kontynencie od setek lat i współkreujące-
go tutejsze środowisko cywilizacyjne, jako 
część europejskiego dziedzictwa. Określe-

w katowicach o islamie europejskim 

nie „europejski” w stosunku do islamu nie 
oznacza jakiejkolwiek odmiany doktry-
nalnej czy odejścia od podstaw wiary, ale 
kulturową specyfikę, która ukształtowała 
osobowość lokalnych muzułmanów: do-
brych wyznawców islamu i jednocześnie 

dobrych obywateli swego 
państwa. Widoczne jest 
to m.in. na przykładzie 
Polski.

W tym kontekście 
można wyrazić opinię, na 
europejskim forum zbyt 
słabo akcentowane są pol-
skie doświadczenia wie-
lowiekowego zgodnego 
współżycia wyznawców 
różnych religii, zwłaszcza 
muzułmanów i chrze-
ścijan. Wiedza o islamie 
i muzułmanach unice-
stwia ignorancję, która jest 
źródłem obcości, strachu 
i agresji. Islam europejski 
wpisuje się w budowanie 

przyszłości społeczeństwa Polski, a przede 
wszystkim całego kontynentu. Spotkania, 
podobne temu w Bibliotece Śląskiej, przy-
czyniają się do lepszego poznania go.

Marek Moroń
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dlili sie w Polsce. Alhamdulillah, niektórzy są 
przykładnymi muzułmanami, a niektórzy jak 
bardzo zboczyli z drogi islamu. Wystarczyło 
jedne tylko pokolenie! Nie mi krytykować, nie 
mi oceniać, ale moją rolą jest i będzie, inszallah, 
zwracanie uwagi na to, że łatwo jest to robić, 
zaś trudno coś w kierunku poprawy zrobić - 
choćby tej poprawy ludzie nie chcieli... 

Inna czytelniczka stwierdziła z pasją: 
(…) Mylisz się mówiąc, że Tatarzy nie umieją 
wyznawać islamu. Owszem, umieją. Islam to 
nie tylko modlitwa. Nie tylko powtarzanie in-
szallah na zmianę z alhamdulillah. To również 
normalne życie, rozterki dane każdemu, kto 
potrafi myśleć. Być może Ty rozterek nie masz, 
ale staraj się chociaż wybaczyć tym, którzy pi-
szą o tym co czują, bo mają do tego prawo. Nie 
Tobie decydować o tym, czy pismo to lub inne 
jest płytkie i powierzchowne tylko dlatego, że 
nie zamieszcza Koranu w odcinkach. Nie nazy-
waj kogoś schizofrenikiem, nie mów, że ględzi, 
bo jego przynajmniej można zrozumieć. Tylko 
trzeba się o to postarać, że zacytuję Ciebie wła-
śnie. A pokorna modlitwa... W domu, w domu. 
W międzyczasie zaś inne rzeczy, a nie jedynie 
przygotowywanie się do następnej. Tak się 
składa, że modlitwę czasem trzeba przerwać 
i podnieść głowę. Rozejrzeć się. Jak słusznie 
zauważyłaś, Allah zna nasze intencje. Zarzu-
canie Tatarom że są powierzchowni i fałszywi 
w islamie jest wielkim nadużyciem, bo to oni 
właśnie zachowali religię przez setki lat. W mo-
rzu obcych zachowali to, co Ty dzisiaj nazywasz 
fałszem? Fe... Według kolejnej muzułmanki 
(…) „Muzułmanie Rzeczypospolitej” są po-
trzebni i to bez dwóch zdań. Cieszę się, że mogą 
w nim publikować wszyscy. Jesteśmy bardzo 
różnorodną grupą wyznaniową w Polsce, cho-
ciaż jest nas tak mało. Byłoby cudownie, gdyby 
ci wielowiekowi muzułmanie polscy otworzyli 
się na wiedzę i zapał do modlitwy tych nowych 
muzułmanów, a nowi otworzyli się na doświad-
czenia tych wielowiekowych. 

Sensowne to wypowiedzi, tyle w nich 
zwykłej prawdy, którą umieć dostrzec 
i wyrazić – najtrudniej. W jakiś sposób 
wpisał się w tę dysputę mail otwarty Gru-
py Ebn Fernas. Przeczytamy w nim między 
innymi, że kryzys muzułmanów w Polsce 
i na świecie polega na odstąpieniu od re-
alizowania podstawowych zasad islamu 
w codziennym życiu. Zdaniem grupy, 
nasza społeczność muzułmańska stanowi 
mikroprzykład statusu wyznawców isla-
mu na świecie, w skład którego wchodzą 
następujące elementy: 

1. Utrata tożsamości. Islam został usunięty 
z serc wielu ludzi, którzy żyją w krajach mu-
zułmańskich, więc cóż można myśleć o mu-
zułmanach, którzy stanowią mniejszość, jak 
na przykład w Polsce - oni cierpią z powodu 
niewystarczającej woli z centrum świata islam-
skiego, aby przywrócić im ich tożsamość, ponie-

Musa Czachorowski

Oto Muzułmanie Rzeczypospolitej  
 – kwartalnik polskiej społeczno-
ści muzułmańskiej, ale przecież 

także i ludzie: tworzący to pismo, współ-
pracujący z nim, czytający je. Pismo, jakie 
jest, każdy widzi. Prawie wszystkie teksty 
pisane są przez muzułmanów: naszych, 
tutejszych, polskich - bez rozróżniania, 
kto skąd pochodzi. Najważniejsza jest bo-
wiem chęć do publicznego zabierania gło-
su w sprawach, które wiążą się z islamem 
oraz muzułmanami, do dzielenia się z in-
nymi własną wiedzą i doświadczeniem. 
Polskie muzułmanki i polscy muzułma-
nie potrafią przemawiać własnym głosem. 
Potrafią pisać. I chwała im za to, gdyż my 
sami musimy tworzyć swoją rzeczywi-
stość – również poprzez teksty.

Poprzedni numer Muzułmanów Rzeczy-
pospolitej (1/2011) wywołał niezbyt wielką 
co prawda, ale dość żywiołową dyskusję. 
Były osoby twierdzące, że za bardzo roz-
pisują się kobiety – w dodatku większość 
w hidżabach. Po co tu one? Skąd niby i co 
w ogóle wiedzą? Twierdzono, że za wielu 
autorów pochodzenia tatarskiego - albo że 
za mało. Dlaczego publikuje ktoś pocho-
dzenia arabskiego, zaś jedno czy drugie 
nazwisko – wcale nie jest nawet znane! Za 
wiele ponoć o Bogu, chociaż możliwe, że 
powinno być więcej. A wszystkim auto-
rom brakuje pokory i intencji własnych nie 
tylko znać nie chcą, ale nawet ich do swej 
świadomości nie dopuszczają, jak stwier-
dziła jedna z czytelniczek. – Obudźcie się, 
Muzułmanie Rzeczypospolitej! – wezwała. 

Według tej czytelniczki (…) Tatarzy 
w Polsce bardziej czują się Polskimi Tatara-
mi niż muzułmanami. Taki jakiś fałsz ledwo 
uchwytny i nieislamskie bardzo: pokazywanie 
siebie, etapowanie islamochwalstwem oddala 
do Boga. W „Muzułmanach Rzeczypospolitej” 
brakuje głębi. (…) Płytkie i powierzchowne re-
fleksje są widać najbardziej na miejscu (…), bo 
taki jest teraz ten Polski Muzułmanin. Rzekł-
bym: mocne to słowa, ale cóż po słowach, 
skoro pustka za nimi. Możliwe jednak, że 
miały stanowić przykład owej „płytkiej 
i powierzchownej refleksji”. Reakcji na po-
wyższą wypowiedź było wiele. Co cieka-
we, właściwe wszystkie od muzułmanek. 

Jedna z nich napisała: Jestem Tatarką, 
Jestem Muzułmanką, jestem Polką. Nie mi tu 
usprawiedliwiać Tatarów. Jestem zła na Tata-
rów za to, ze nie potrafią otworzyć się na islam, 
jakim jest. Proszę jednak o odpowiedzenie mi na 
pytanie, kim będzie siostry wnuk, jeśli zostanie 
pozbawiony przez kilkadziesiąt lat jakichkol-
wiek resources o islamie w kraju, gdzie nawet 
nazywanie dzieci – tak banalna sprawa – imio-
nami Muhammad czy Aisza było zabronione, 
a co dopiero nauka islamu. Proszę popatrzeć na 
dzieci naszych braci muzułmanów, którzy osie-

wystarczy islam

waż islam jest wiarą, ale także wiedzą, nauką 
i historią i aby je zachować, uczeni i przywódcy 
oraz jednostki muszą rozpocząć wysiłki, by to 
zrobić. 

2. Zauważone rozproszenie pomiędzy mu-
zułmańskimi grupami - Tatarami, Turkami, 
Arabami, rdzennymi Polakami. Staraliśmy się 
dociec, dlaczego nie są podejmowane wysiłki 
na rzecz zebrania różnych grup muzułmanów 
w Polsce pod jednym „parasolem”, tak abyśmy 
mogli osiągnąć rzeczy, których nie moglibyśmy 
osiągnąć pracując osobno, ale odkryliśmy, że 
ludzie nie są tym zainteresowani i głównie lide-
rzy nie są tym w ogóle zainteresowani i to wy-
jaśnia nam hadis Proroka Muhammada (błogo-
sławieństwo i pokój z Nim), który powiedział: 
„Za niedługo nadejdzie czas, kiedy nic nie po-
zostanie z islamu oprócz nazwy i nic nie pozo-
stanie z Koranu jak tylko (pozostałości) pisma. 
(W tym czasie) Ich meczety będą imponującymi 
budowlami, ale pozbawionymi roli kierowania. 
I (w tym czasie) ich ulama będą najgorszymi 
ludźmi pod niebem. Z nich pojawi się fitna i do 
nich powróci.”

Grupa Abn Farnas dostrzega wszakże 
wysiłki podejmowane przez pojedynczych 
muzułmanów, uważa jednak, że potrzebne 
jest nam przywództwo, które je zjednoczy 
i pokieruje nimi w celu osiągnięcia jak naj-
lepszych rezultatów dla całej społeczności. 
Podstawą tych działań powinien być m.in. 
hadis Proroka Muhammada: „Kto nie dba 
o sprawy muzułmanów, nie jest spośród 
nich.” Abn Fernas zaznacza, że (...) Tatarzy 
są pionierami islamu w Polsce, a pionierzy za-
wsze otrzymują nagrodę następców, jeśli prowa-
dzą ich do prawdy, jak powiedział nasz Prorok 
Muhammad (błogosławieństwo i pokój z Nim), 
i również przyjmują na siebie tyle grzechów, 
ile popełnią ich następcy, jeśli będą naśladować 
grzeszne czyny pionierów (…) i wierzymy, że 
nie ma większego grzechu niż nierobienie nicze-
go, ponieważ w islamie mamy to, co określamy 
jako fard kifaja, zbiorowy obowiązek (…) grupa 
muzułmanów spełnia obowiązek, zwalniając 
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z niego resztę muzułmanów, ale gdy żaden 
z muzułmanów go nie spełnia, cała społeczność 
muzułmańska jest grzeszna.

Wystąpienie Ebn Fernas jest niewątpli-
wie ważne i godne rozpatrzenia nie tylko 
przez władze wszystkich naszych organiza-
cji muzułmańskich. Potwierdza tę moją opi-
nię sporo osób, które z powyższym tekstem 
grupy się zapoznało. Zgadza się z nim w ca-
łości np. jedna z muzułmanek. Napisała ona 
z Egiptu m.in. (…) obserwuję obecnie zacho-
wanie aspektów religijnych, hmmm... tutaj bar-
dziej pasuje słowo „brak” aspektów religijnych. 
Jako muzułmanie powinniśmy przestrzegać 
zasad, które zostały nam narzucone, jednakże 
nie przestrzegamy ich popadając coraz bardziej 
w wewnętrzny konflikt. Patrzymy na Zachód, 
tak rozwinięty, tak wolny - ja sie zawsze pytam: 
gdzie ta wolność? W Polsce nie mogłam spokoj-
nie przejść ulica, nie mogłam się modlić, nie mo-
głam ujawnić, że jestem muzułmanką w mojej 
wiosce - nic nie mogłam, a jednak przetrwałam 
i nikt nie zmienił tego, że islam noszę w swoim 
sercu. Tylko od nas zależy jak będziemy prakty-
kować islam i jakimi muzułmanami jesteśmy. 
Nie od naszych rodziców, braci, sióstr, sąsiada, 
czy państwa, w którym mieszkamy... Tylko i wy-
łącznie od nas. W Dniu Sądu to my będziemy 
odpowiadać za nasze grzechy.

Islam oznacza każdego z nas, muzuł-
manów, osobno oraz wszystkich razem. 

To obowiązek jednostki i obowiązek zbio-
rowy. Odpowiedzialność za siebie, za ro-
dzinę, za wspólnotę. Zdobywanie wiedzy, 
jej przekazywanie, trwanie w niej. Wiara. 
Wiara, która realizuje się najsampierw 
w sobie, następnie poprzez siebie w każdej 
codziennej czynności, mowie oraz myśli. 
Współczucie dla bliźniego, dobre powita-
nie dla nieznajomego, uśmiech. Oddajemy 
cześć Bogu okazując szacunek temu, co nas 
otacza, bowiem wszystko wokół jest Bo-
żym dziełem. Oznaką czci jest nasza uczci-
wość, pracowitość, dotrzymywanie obiet-
nic, życzliwość. Najmniejsze nawet dobro, 
które czynimy z Bogiem w sercu. 

Islamu musimy bezustannie się uczyć, 
gdyż każdego dnia spotykamy się z nowy-
mi problemami, z którymi trzeba przecież 
poradzić sobie po muzułmańsku. Przede 
wszystkim, chodzi jednak o to, aby umieć 
być muzułmanami w sytuacjach najprost-
szych: w pracy, w domu, wobec ludzi, 
którzy żyją obok nas. Nie wystarczy po-
wtarzać bezustannie alhamdulillah, sub-
hanallah, inszallah. Nie wystarczy modlić 
się od świtu do nocy. Żyjmy swoją wiarą 
szczerze - nie na pokaz. Czy tego wszyst-
kiego - wartości wiary - zbyt mało w pol-
skich muzułmanach? Nie ośmielę się tak 
napisać. Zgadzam się wszelako z Grupą 

Ebn Farnas, że powinniśmy zintensyfiko-
wać wysiłek na rzecz budowy świadomej 
wspólnoty muzułmańskiej w Polsce. Po-
wiem nawet, że znajdziemy już sporo osób 
– w tym, co stwierdzam z szacunkiem 
i dumą, wiele muzułmanek – autentycznie 
zaangażowanych w takie działania. 

Polscy Tatarzy nie afiszują się ze swoją 
religią. Oni po prostu żyją nią od stuleci. 
Chwała i błogosławieństwo Najwyższe-
go niech będzie każdemu, komu uda się 
to w podobnych warunkach. Muzułmanie 
Rzeczypospolitej i wydawca pisma, Muzuł-
mański Związek Religijny w Rzeczypospo-
litej Polskiej, nie klasyfikują wartości mu-
zułmanów według pochodzenia, płci czy 
statusu majątkowego. Jesteśmy otwarci na 
współdziałanie i zawsze chętnie podzie-
limy się doświadczeniami. Mamy swoje 
dziedzictwo, swoje tradycje, które nie stoją 
w sprzeczności z zasadami islamu. Polscy 
muzułmanie nie muszą budować swej te-
raźniejszości i przyszłości według wzor-
ców rodem z krajów arabskich. Wystarczy 
islam.

Musa Czachorowski 

Ps. Zachęcam do dyskusji każdego, komu 
zależy na rozwoju naszej polskiej wspólnoty 
muzułmańskiej.

Mariya-Iman Yavorska

dom naszego serca

Usłyszałam niedawno słowa, któ-
re dały mi wiele do myślenia i po 
raz kolejny udowodniły, że mimo 

swojego wieku wciąż nie rozumiem tego 
świata i ludzi dookoła. 

Zarób dużo pieniędzy i pokaż, że potrafisz, 
bym mogła być z ciebie dumna.

Czy ktoś jest w stanie mi wytłuma-
czyć, dokąd zmierza ten świat?! Kiedyś 
powodem do dumy był ojciec, który bronił 
honoru Ojczyzny, brat, dzielnie opieku-
jący się młodszą siostrą i dający jej dobry 
przykład jak kroczyć przez życie, żona, 
która bezinteresownie wspierała swojego 
męża w najtrudniejszych momentach ży-
cia, bowiem gdy wszystko się układa po 
naszej myśli, wtedy to żaden wyczyn ze 
strony obojga małżonków. Prawdziwym 
powodem do dumy jest przeżyć wspólnie 
wszystkie ciężki dni życia, serce przy ser-
cu, ręka w rękę, by pod koniec życia móc 
śmiało sobie powiedzieć: Przeżyłem życie 
tak, jak chciałem, w zgodzie z Bogiem i samym 
sobą. Co się stało z tego rodzaju dumą?! 

Światem rządzi pieniądz i „piękno”. 
Już tłumaczę, dlaczego piękno ubrałam 
w cudzysłów. Pojęcie dzisiejszego pięk-
na też tkwi w pieniądzach, władze, po-
stępie. Za pieniądz możesz dziś kupić 

nawet nową twarz i ciało, nie musisz już 
się godzić z tym, że jesteś gruba, że masz 
zmarszczki. Płać, a my spełnimy wszystkie 
twoje marzenia!

Jeździmy pięknymi samochoda-
mi, mieszkamy (dość często samotnie) 
w wielkich apartamentach, wyposażonych 
w najnowsze wynalazki współczesności, 
gonimy za modą, bo nie możemy przecież 
wyglądać gorzej od innych. Wciąż próbu-
jemy komuś coś udowodnić: że potrafimy, 
że stać nas. Upajamy się fałszywymi kom-
plementami i tym, że ktoś jest z nas dum-
ny. Ale tak naprawdę, co jest powodem do 
tej dumy? Przecież nie chodzi o nas, tylko 
o rzeczy materialne, które osiągnęliśmy 
ciężką pracą, kosztem nieprzespanych 
nocy, pozbawionych naszej uwagi i miłości 
dzieci, zbywanych zazwyczaj drogimi pre-
zentami, zaniedbywaniem zdanych tylko 
na siebie współmałżonków. 

Ktoś wejdzie do twego pięknego domu 
i godzinami będzie się zachwycał, mebla-
mi, telewizorem na całą ścianę w salonie, 
zadbanym ogrodem itd. Gdyby jednak się-
gnąć tak głębiej w ten dom najważniejszy, 
dom zwany sercem, czy potrafimy odna-
leźć w nim to prawdziwe piękno?! Co jest 
tym pięknem, zapyta wielu z nas. Czy są 

to kolejne kolczyki od Svavorsky’ego, któ-
re tak bardzo chcieliśmy mieć i które, jak 
reszta, po kilku dniach wylądowały w za-
kurzonej szkatułce na biżuterię?! Nie.

Piękno tego domu – serca – oznacza 
wiarę w Boga, bowiem On jest nad każdą 
rzeczą Wszechwładny. 

Jest to jedyne piękno, o jakie musimy 
dbać: piękno duszy i serca. Pielęgnować 
je niczym najpiękniejszy kwiat tego świa-
ta. Powinniśmy być takim ogrodnikiem, 
który wciąż dba o swój ogród, by nie za-
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brakło mu ani światła, ani wody. To co-
dzienna ciężka praca, wymagająca wiele 
cierpliwości i posłuszeństwa wobec zmie-
niających się zjawisk pogodowych. Lecz 
dobry ogrodnik nie boi się żadnych wy-
zwań, jest zawsze gotów bronić zasianego 
dobra, bez względu na opinię innych. On 
wie, iż Bóg czuwa, co oznacza, że nigdy 
nie jest sam w walce zwanej życiem. Wie, 
że to, co zasiał Wszechmogący, żadna siła 
ziemska nie może zniszczyć. Gdy nadej-
dzie kres, ogrodnik nie boi się pożegnać 
z tym światem, gdyż w ciągu swego ży-
cia zapracował sobie na piękny wiecznie 

zielony ogród – Raj, gdzie już nie musi 
się martwić o zmieniający się wiatr lub 
deszcz, czy też suszę. 

Życie tego świata jest tylko grą i za-
bawą. A mieszkanie życia ostatecznego 
jest o wiele lepsze dla tych, którzy są bo-
gobojni. Czy wy nie jesteście rozumni? 
(Koran 6:32) 

Droga ogrodnika nie jest łatwa. Będzie 
miał wiele okazji, żeby zboczyć z niej, skrę-
cić na nieco łatwiejszą ścieżkę, ale nie wol-
no się poddawać. Starajmy się zapracować 
na dumę naszego Proroka (pokój i błogo-

sławieństwo Allaha niech będzie z Nim) 
w Dniu Sądu Ostatecznego, aby mógł wte-
dy powiedzieć: To moja umma.

Drodzy bracia i siostry w islamie, sta-
rajmy się dbać o piękno naszego domu 
wewnętrznego, chwalmy naszego Pana 
i podążajmy drogą prostą, choć czasami 
bywa ona ciężka. Niech Wszechmogą-
cy nas prowadzi i dodaje cierpliwości na 
drodze tego życia, by zaprowadziła nas 
do Raju. Amin.

Mariya-Iman Yavorska

moim zdaniem, często sprowadzają na 
siebie zbyt wiele zupełnie niepotrzebnych 
trudności.

Jak już zapewne czytelnicy „Muzułma-
nów Rzeczypospolitej” zauważyli, moje ar-
tykuły powstają z doświadczeń osobistych. 
Z własnego serca i umysłu wydobywam 
myśli, którymi pragnę się podzielić. Co do-
bre, to od Boga, co złe – ode mnie samej.

Bycie muzułmanką-konwertytką to naj-
większy zaszczyt, jaki mnie w życiu spo-
tkał. Spokój i radość, którą czuję w sercu, 
są niemożliwie do opisania. Allah wie, jak 
bardzo jestem za to wdzięczna. Możliwość 
praktykowania religii daje mi siłę na każ-
dy pracowity dzień. Modlitwa pięć razy 
dziennie jest jak terapia i oderwanie się od 
rzeczywistości na kilka chwil, gdy sprawy 
rodzinne i zawodowe potrafią człowieka 
momentami przytłoczyć i wbić w ziemię. 
Trudno jednak być długo wbitym w zie-
mię, jeśli pamięta się, że Allah poprzez 
te wszelkie trudności chce nas wyróżnić. 
Oczywiste jest, że chustka na głowie nie 
powiększa mojej wiary. W końcu, mimo iż 
często spędzam w pracy całe dnie, to jed-
nak w zaciszu domowym zdarza mi się 
mieć głowę odkrytą, i mimo emocji związa-
nych z wychowaniem dorastających dzieci 
– cały czas jestem w sercu muzułmanką.

Jednak ubiór muzułmanki jest niczym 
mundur dla żołnierza, dumnie walczą-
cego ku chwale ojczyzny. Ja zaś czuję się, 
jak żołnierz walczący na drodze Allaha. 
Swoim zachowaniem staram się głosić is-
lam i zmienić stereotypowe nastawienie 
społeczeństwa do wyznawców mojej reli-
gii. Polityką się nie zajmuję i absolutnie nie 
mam o niej pojęcia. Jednak mimo to, że nie 
oglądam wiadomości, wiem, że świat arab-
ski przeżywa zmiany i innowacje. Ludzie 
niepotrzebnie się boją władzy islamistów. 
My mamy okazywać, że islam to radość, 
tolerancja, otwartość – mimo pewności 
i niezmienności w podstawowych spra-
wach. Póki co, to mi się udaje. Nie jestem 
w tym odosobniona. Otaczają mnie osoby 

Agnieszka Witkowska

Jestem monotematyczna i chyba zaczy-
nam się już robić nudna. Może dlatego 
każdego dnia spotykam się z sytuacja-

mi, które sprawiają, że bliskie mi osoby 
z islamu widzą we mnie agresję. Oczy-
wiście, aniołem nie jestem i zdarza mi się 
okazywać również te mniej pozytywne 
emocje, ale o agresji nie ma mowy, szcze-
gólnie kiedy temat dotyczy naszej cudow-
nej religii i oddania się Allahowi. Allah to 
na szczęście wie, ale ja chcę się podzielić 
pewnymi odczuciami.

Staję się nietolerancyjna i nieomal pła-
czę, gdy zauważam chęć komplikowa-
nia sobie życia przez współwyznawców. 
Oczywiście, każdy ma prawo być sobą 
i nadal trzymam się opinii, że islam to po-
rozumienie jednostki z Allahem, ale cze-
mu tak dużo osób chce mi udowodnić, iż 
to wyłącznie one mają właściwy kontakt 
z Bogiem, a mój jest akurat haram?

Są różnice, gdy wypowiada się swo-
je opinie, prowadzi dialog, porównuje się 
dane sytuacje, słucha współrozmówcy aser-
tywnie trzymając się swojej opinii. Jednak 
niedopuszczalne jest narzucanie komuś na 
siłę własnego zdania, prorokowanie mu 
wiecznego pobytu w Gehennie i nieszano-
wanie religijnego podejścia do życia.

Islam jest według mnie religia prostą. 
Tak banalną, że osoby spoza islamu często 
nie wierzą, że funkcjonując według okre-
ślonych reguł można zmienić swoje życie 
i mimo codzienności i kłopotów z nią zwią-
zanych, można się uśmiechać i mieć opty-
mistyczne podejście do ludzi oraz świata. 
Tacy ludzie zadają wielokroć te same pyta-
nia, niczym z jakiegoś szablonu. Dziwią się 
i nie dowierzają. Na szczęście, przebywając 
dłużej z praktykującym wyznawcą islamu, 
zaczynają dostrzegać pozytywne, niepoka-
zywane w mediach i prasie tematy związa-
ne z byciem bogobojnym muzułmaninem. 
Tak więc z niemuzułmanami sprawa jest 
prosta. Gorsza sprawa, kiedy muzułmanie 
nie dostrzegają zalet naszej religii i kom-
plikują ją maksymalnie. Z tego powodu, 

gmatwanie spraw prostych

podobnie podchodzące do wartości religij-
nych i nasze wspólne działanie z intencją 
w sercu prowadzi nas, dzięki Bogu, cały 
czas droga prostą. 

Czując spokój i wiarę głęboko w sercu 
nie boję się zjeść karpia w grudniu, jaj-
ka w marcu i kwietniu, pączka w tłusty 
czwartek. Nie boję się okazać sympatii 
mojej serdecznej koleżance z pracy, będącej 
zagorzałą katoliczką, opowiadającą mi na 
czym polega odprawianie różańca, który 
nosi zawsze ze sobą. Z radością rozma-
wiam z moim kolegą baptystą, który pości 
równie często co ja, tyle, że zupełnie ina-
czej ten post u niego wygląda. 

Z koleżanką, która wróży i kolegą, 
uważającym się za czarownika, wymienia-
my się poglądami i wizją świata.

Kiedy kierowniczce okazuję wdzięcz-
ność za tak miła atmosferę w pracy i moż-
liwości praktykowania religii – ona odpo-
wiada, że przecież chroni mnie Konstytucja. 
Ostatnio miałam przygodę w pociągu. Mło-
dy, łysy, wytatuowany ateista opowiadał mi 
na czym polega szabat u żydów. 

Życie ziemskie, mimo wszystko, może 
być piękne. Pamiętajmy, że to przedsmak 
Raju. A za to, jaki będzie dla nas ten właści-
wy Raj - jesteśmy odpowiedzialni już teraz, 
każdego dnia.

Agnieszka Witkowska
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Czasami wspólnie i głośno, czasami 
samemu. Niektórzy czytali Koran lub in-
formacje dotyczące pielgrzymki.

O świcie samolot wylądował w Dżed-
dzie. Sporo czasu zajęło nam odnalezienie 
bagaży. Alhamdulillah, nikomu nic nie 
zginęło i mogliśmy przejść do autoka-
ru. Robiło się już duszno, słońce paliło, 
a w powietrzu unosił się piasek, opada-
jący na nasze rzeczy i ubrania. Pielgrzy-
mów przybywało. Po kilku godzinach 
dotarliśmy do hotelu „Meridien Towers” 
w Mekce, obolali i zmęczeni podróżą. 
Szybki prysznic, rozpakowanie walizek, 
przebranie w świeże ubrania i udaliśmy 
się na obiad. Ponieważ wróciły nam siły, 
postanowiliśmy już po kolacji udać się na 
umrę.

Bez problemu wsiedliśmy do hotelo-
wego busika. Do Haram było niedaleko. 
Musieliśmy tylko przejechać przez wy-
kuty w skale tunel. Niedaleko, ale wtedy 
jeszcze czuliśmy się zagubieni w Mekce, 
trzymaliśmy się grupy, nie znaliśmy języ-
ka, obawialiśmy się zgubić w rosnącym 
z godziny na godzinę tłumie pielgrzy-
mów. Co prawda każdy z nas miał zawie-
szoną na szyi plakietkę, a na ręku bran-
soletkę informacyjną zapisaną arabskimi 
literkami, jednakże możliwość skorzysta-
nia z tego była dla nas ostatecznością. 

Po wyjściu z busa musieliśmy jesz-
cze przejść kilkaset metrów, aby dojść do 
dziedzińca przed meczetem. Już wtedy 
przeciskaliśmy się z trudem między ludź-
mi, natomiast dziedziniec był całkowicie 
zapełniony. I nagle z głośników rozległ się 
azan. Zamarliśmy w bezruchu. Pierwszy 
raz w życiu słyszałam tak głośne i wyraź-
ne nawoływanie do modlitwy. Czułam, 

Dagmara Sulkiewicz

W dzieciństwie, nad moim łóż-
kiem wisiał obraz z sześcianem 
przykrytym czarnym mate-

riałem oraz okrążającymi go sylwetkami 
ludzi. Potem, na lekcjach religii dowie-
działam się co to jest, w jaki sposób po-
wstało, dlaczego jest tak ważne dla mu-
zułmanów. Wiedziałam już, że tałaf, czyli 
okrążenie Kaaby, to jeden z elementów 
pielgrzymki, a jej odbycie przynajmniej 
raz w życiu stanowi obowiązek każdego 
muzułmanina. Wówczas pozostawało to 
dla mnie jeszcze marzeniem, które sta-
wało się coraz silniejsze poprzez opowia-
dania najpierw mojego wujka z odbytego 
hadżdżu, potem znajomych, przyjaciół, 
a w końcu mojego męża. Wreszcie marze-
nie zostało zrealizowane.

Właściwie już dwa lata temu byłam 
o krok od wyjazdu na pielgrzymkę. Wpi-
sana na listę, zaszczepiona, szczęśliwa 
i nagle telefon, że nie została przyznana 
mi wiza. Były łzy i złość, ale cóż, tak Allah 
chciał. Rok później też nie wyszło. Rozcza-
rowana, nawet nie spodziewałam się, że 
teraz jednak pojadę. Z niedowierzaniem 
pakowałam się w ostatnią noc przed wy-
jazdem, w przeddzień zaś wydzwaniałam 
do wszystkich znanych mi kobiet z prośbą 
o wskazówki. Jakie wziąć ubrania, jaką wa-
lizkę, o czym pamiętać już tam na miejscu. 
I chociaż mój mąż odbył pielgrzymkę rok 
temu, to jednak doświadczenia kobiet były 
dla mnie ważniejsze. Spłacić długi, uregu-
lować rachunki, pożegnać się z rodziną.

Nasza czteroosobowa grupa z Białego-
stoku: ja, Bronisław Talkowski, Ajsza i Alek-
sander Mrowińscy, zebrała się w chłodny, 
środowy poranek 10 listopada 2010 r. na 
dworcu, by wyruszyć do Warszawy. Szyb-
ko dojechaliśmy do lotniska, a tam już 
z ogromnym zaciekawieniem wypatrywa-
liśmy pozostałych pielgrzymów. Wkrót-
ce zebrało się 24 mężczyzn i 7 kobiet. Po 
oficjalnym pożegnaniu przez ambasadora 
Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz Muftie-
go Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miś-
kiewicza, udaliśmy się do odprawy. Nastał 
akurat czas modlitwy zuhr, pomodliliśmy 
się więc na lotnisku i wsiedliśmy na po-
kład samolotu.

W Turcji spędziliśmy kilka godzin 
w oczekiwaniu na następny samolot. 
Mężczyźni włożyli strój ihram, a wszyscy 
wypowiedzieliśmy intencję odbycia piel-
grzymki attamatu i pomodliliśmy się. Od 
tego momentu zaczęło się śpiewanie „Lab-
baik Allahumma labbaik. Labbaik la sza-
rika laka labbaik. Innal hamda ła niamata 
laka łal mulk. La szarika lak”.

marzenie mojego dzieciństwa 
jak mocno bije mi serce. Nie było już miej-
sca nawet na pochylenie się, więc tak jak 
staliśmy, mężczyźni obok kobiet, pomo-
dliliśmy się isza. Od razu po zakończeniu 
posuwaliśmy się w kierunku bramy wej-
ściowej do meczetu, cały czas nie spusz-
czając z oczu reszty grupy. Nagle ktoś mi 
powiedział „zdejmij buty, już jesteśmy 
w środku”. Po omacku wyciągnęłam wo-
rek z torby, schowałam sandały, szybko 
wypowiedziałam dua i nagle moim oczom 
ukazała się Kaaba. Na obrazku wydawała 
się taka mała, a teraz ogromna, piękna, 
z podciągniętym materiałem. Lśniła, ema-
nowała z niej energia. Zielone światło sy-
gnalizowało początek każdego okrążenia. 
Z ręką wyciągniętą w kierunku Czarnego 
Kamienia rozpoczęliśmy tałaf. 

Szliśmy po ciepłych płytach, czyta-
liśmy z kartki dua, każdy wypowiadał 
też swoje od serca za siebie i za swoich 
najbliższych, przyjaciół. Moje oczy ciągle 
nie mogły oderwać się od Kaaby. Nie mo-
głam uwierzyć, że tu jestem, w miejscu, 
gdzie Prorok Muhammad tak często się 
modlił i spędził tyle czasu. W miejscu, 
które zbudował Prorok Ibrahim wraz 
ze swoim synem Ismailem. Miejscami 
musieliśmy się bardziej pilnować, trzy-
maliśmy się jedni drugich, ale też były 
momenty, gdy mogliśmy iść swobodnie, 
luźno. Po siedmiu okrążeniach odeszli-
śmy na bok, ale ciągle jeszcze będąc na 
dziedzińcu Kaaby. Każdy z nas pomodlił 
się dwa rakaty i przeszliśmy do kraników 
z wodą Zamzam, którą nalewaliśmy sobie 
do plastikowych kubeczków. Woda była 
zimna, smaczna, orzeźwiająca. Starałam 
się wypić jak najwięcej, wypowiadając 
suplikacje między kolejnymi łykami. 
Następnie skierowaliśmy się do wzgó-
rza Safa. Tak samo jak okrążenie Kaaby 
można robić z kilku poziomów, podobnie 
sai - chodzenie między wzgórzami Safa 
i Marła - wykonuje się na kilku piętrach. 
My wybraliśmy to najniższe. 

Stojąc na wzgórzu, skierowani do Ka-
aby, wypowiedzieliśmy dua i rozpoczęli-
śmy przejście przykładem Hadżar, szuka-
jącej wody dla swojego synka Ismaila, do 
wzgórza Marła. Nie spieszyliśmy się. Dy-
stans około 700 metrów pokonywaliśmy 
spokojnie, skupieni na prośbach do Allaha 
wypowiadanych z kartki lub własnych, 
od serca. Mężczyźni, na odcinku ozna-
czonym zielonymi światłami, przyspie-
szali, a my, kobiety, dołączyliśmy do nich 
przy wzgórzu, wypowiadając razem dua. 
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Kończąc nasz maraton na wzgórzu Marła, 
przeszliśmy jeszcze raz do kraników, by 
ponownie napić się wody Zamzam. I to już 
był koniec małej pielgrzymki, umry. Wy-
chodząc z Meczetu Haram, każdy jeszcze 
spoglądał na świętą Kaabę, żegnał się z nią 
w myślach, mając nadzieję jeszcze tu wró-
cić. Teraz należało udać się do hotelu i zgo-
lić lub przyciąć włosy. Powrót, niestety, nie 
był taki prosty. Po drodze zgubiliśmy na-
szego przewodnika, imama Nezara, poza 
tym musieliśmy podzielić się na mniejsze 
grupy, aby wcisnąć się do busa. A ci, któ-
rzy nie doczekali się już środka transportu, 
wrócili na piechotę. Zmęczeni, ale szczę-
śliwi po takim niezapomnianym doświad-
czeniu, szybko zasnęliśmy.

Pomiędzy umrą a pielgrzymką mie-
liśmy dwa wolne dni. Nie było żadne-
go zorganizowanego planu, więc każdy 
mógł dowolnie spędzić ten czas. Ponieważ 
pierwszym dniem był piątek, więc niektó-
rzy po śniadaniu od razu udali się na mo-
dlitwę piątkową. Ten kto zwlekał, niestety, 
nie dostał się już do środka meczetu. A na 
godzinę przed jej rozpoczęciem cały dzie-
dziniec był wypełniony po same brzegi. 
Przemieszczanie się w takim tłumie było 
niemożliwe. Dochodziła do tego wysoka 
temperatura, jako że słońce właśnie osią-
gnęło zenit. Zrezygnowana wróciłam do 
hotelu, a tam już wspólnie z innymi kobie-
tami pomodliłam się w jednym z pokoi za-
adoptowanym na salę do modlitwy. Wie-
czorem, gdy zaszło słońce, wraz z imamem 
Nezarem, Ajszą i Aleksandrem Mrowiński-
mi pojechałam ponownie do Haram, tym 
razem na modlitwę nocną. Azan zastał nas 
na dziedzińcu, więc tutaj też rozłożyliśmy 
dywaniki. Wracając zaszliśmy do Centrum 
Handlowego. Właściwie z wyglądu ni-
czym nie różniło się od tych polskich. Kilka 
pięter połączonych ruchomymi schodami, 
sklepy i sklepiki, witryny i wysokie ceny. 
No może towar trochę inny - począwszy 
od tesbihów, po muhiry, na abajach i dżala-
bijach skończywszy. 

To była przedostatnia noc przed piel-
grzymką, więc niektórzy z naszej polskiej 
grupy postanowili spędzić ją całą lub 
w części w Meczecie Haram. Ja wróciłam 
jednak do hotelu. Aby dostać się do niego 
należało przejść przez długi tunel, którym 
autobusy dowoziły pielgrzymów do Ha-
ram. Huk wentylatorów, warczenie silni-
ków i duszące spaliny stojących w korku 
pojazdów znacznie utrudniały ten spacer, 
tym bardziej, że nieprzyzwyczajeni byli-
śmy jeszcze do masek. Po 20-minutowym 
marszu można było w końcu odpocząć 
przy jednym z hotelowych stolików roz-
stawionych na trawniku. A noc była przy-
jemnie ciepła. 

Następnego dnia rano, od razu po śnia-
daniu, udałam się z panią Ajszą na przyho-
telowy ryneczek. Na kocach wyścielonych 
na ziemi leżały chusty, kapcie, abaje, biżu-
teria i inne ubrania. Po arabsku, angielsku 
i na migi można było wytargować kilka-
naście rijali. Ceny i tak nie były wysokie, 
ale trzeba było uważać na jakość towarów, 
gdyż metka „made in China” mówiła sama 
za siebie. Ryneczek nie był duży, więc szyb-
ko uwinęłyśmy się z zakupami, do których 
zaczęło nas zniechęcać coraz bardziej palą-
ce słońce.

W naszym hotelu zakwaterowani byli 
również pielgrzymi z innych krajów: Bośni 
i Hercegowiny, Białorusi, Litwy, Ukrainy, 
Turcji, Pakistanu, Albanii. Wszyscy uczest-
niczyliśmy w programie sponsorowanym 
przez króla Arabii Saudyjskiej. Mijaliśmy 
się na korytarzach, w restauracji, sali do 
modlitwy. Często ze sobą rozmawiałyśmy, 
wymieniałyśmy się kontaktami. Hotel li-
czył około 20 pięter. Na dwóch pierwszych 
mieściła się recepcja i restauracja, dwa ko-
lejne przeznaczone były na meczet i przy-
chodnię lekarską dla gości. Kobiety rozlo-
kowane były na piętrach 8 i 9. Pozostałe 
zajmowali obsługa hotelowa i mężczyźni. 
A ci nie mogli poruszać się dowolnie po na-
szych piętrach. Wysiadający z windy byli 
zatrzymywani przez saudyjskie, bardzo 
sympatyczne, szczelnie zakryte od stóp po 
głowę dziewczyny, które wywoływały nas 
po imieniu i nazwisku z naszych pokoi. Na 
wyjście z hotelu, z naszymi męskimi opie-
kunami, o określonej godzinie umawiali-
śmy się na dole przy recepcji.

I tak przed obiadem, dzięki uprzej-
mości drogiego brata Rashada Eltayeba, 
zabrałyśmy się wraz z panią Ajszą do 
centrum na zakupy. Po wymianie waluty 
skierowaliśmy się do sklepów, a intereso-
wało nas wszystko to co było niedostępne 
w Polsce, czyli dywaniki do modlitwy, 
sukienki i spódnice długie aż po kostki, 
chusty i inne drobniejsze rzeczy. Wie-
czorem mieliśmy w planie udanie się do 
Haram. Jednakże już po modlitwie mah-
rib rozpoczęły się wykłady informujące 
o przebiegu pielgrzymki i jej kolejnych 
etapach. Potem mieliśmy wykąpać się, 
przybrać strój ihram i wypowiedzieć in-
tencję odbycia hadżdżu. Nie obyło się też 
bez przygód. Nagłe pogorszenie się sa-
mopoczucia pani Dudek spowodowało, 
iż ambulans musiał przewieźć ją do szpi-
talu, a ja wraz z pozostałymi czterema 
siostrami spędziłyśmy dwie godziny na 
korytarzu w oczekiwaniu na odblokowa-
nie zamka do drzwi naszego pokoju. Nie-
stety, mój stan zdrowia też pozostawiał 
wiele do życzenia. Katar nasilał się, głowa 
bolała i jedyne o czym marzyłam, to scho-

wać się pod ciepłą kołderkę. Pamiętałam 
z opowieści, że przeziębienie wywołane 
klimatyzacją, zmianą klimatu i zimnymi 
napojami towarzyszy każdemu pielgrzy-
mowi, ale nie sądziłam, że dopadnie mnie 
tak szybko, kiedy właściwa pielgrzymka 
miała się właśnie rozpocząć.

14 listopada 2010 r., niedziela, pierw-
szy dzień pielgrzymki.

Tuż po modlitwie fedżr, zaopatrzeni 
w małe torby z najpotrzebniejszymi rzecza-
mi, zebraliśmy się przy recepcji, aby wsiąść 
do autobusu, który miał nas przewieźć do 
doliny Mina. Jak przez mgłę pamiętam bo-
lącą głowę, niewyspanie i podróż. 

Autobus zatrzymał się, a my wysia-
dając z niego, witani zapachem świeżych 
kwiatów, wchodziliśmy w alejkę wyścielo-
ną zieloną wykładziną imitującą trawę. Po 
prawej i po lewej stronie były wejścia do 
białych wysokich namiotów. Udałyśmy się 
do części dla kobiet, szczelnie odgrodzonej 
od tej męskiej. Jako, że byłyśmy pierwsze, 
zajęłyśmy miejsca przy samym wejściu do 
namiotu, naprzeciwko klimatyzacji lub 
pod nią. I chociaż nie był to już hotel, ale na 
brak wygody nie mogłyśmy narzekać. Na-
mioty wyścielone dywanami. Każdy otrzy-
mał materac, koc i poduszkę. Były ubika-
cje, namiot, gdzie ustawiono stół szwedzki 
z bogatymi posiłkami, stoły z kawą, herba-
tą i ciastkami, lodówka z zimnymi napo-
jami i wodą a także namiot, w którym od-
bywały się modlitwy oraz liczne wykłady 
z konkursami. 

Przyjechaliśmy nad ranem, więc od 
razu po zajęciu swojego materacu, zasnę-
łam niczym na najwygodniejszym łóżku. 
Zbudził mnie azan, a właściwie dwa, wy-
konywane przez innych muezinów. Roz-
palona od temperatury przeziębionego 
ciała lub słońca, które grzało z samej góry, 
pamiętając, iż nie można używać perfum, 
mydła zapachowego i kremów, pomasze-
rowałam przygotować się do modlitwy. 
Przejazd do Arafa mieliśmy zaplanowany 
po modlitwie mahrib. Kilka godzin wol-
nego czasu wykorzystałam na czytanie 
Koranu, lekkie posiłki i rozmowę. Wie-
czorem dołączyła do nas też pani Dudek, 
uśmiechnięta i wzruszona. Bardzo ucie-
szyłyśmy się na jej widok i już w komplecie 
mogliśmy iść do autobusu. Teraz, patrząc 
na ogromne morze rozstawionych białych 
namiotów, zdałam sobie sprawę jak wielu 
jest pielgrzymów.

Chociaż do pokonania mieliśmy mały 
odcinek drogi, którego przejechanie 
w normalnych warunkach zajęłoby pew-
nie pół godziny, nasz autobus wlókł się 
niesamowicie po trzypasmowej jezdni. 
Nieustanne trąbienie, pielgrzymi, którzy 
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bezustannie wchodzili na jezdnię, autobu-
sy zajeżdżające sobie drogę, ludzie uwie-
szeni pojazdów jak winogrona, a do tego 
jeszcze choroba lokomocyjna, która nie 
dawała o sobie zapomnieć przy każdym 
drobniejszym hamowaniu, a tych było nie 
mało. W końcu dotarliśmy do Arafa, do 
wydzielonej strefy dla kobiet, ogromnego 
kolorowego namiotu i przygotowanych 
już dla nas materaców z kocami i podusz-
kami. Mogliśmy wypoczywać aż do po-
rannej modlitwy.

15 listopada 2010 r., poniedziałek, 
drugi dzień pielgrzymki.

Słońce grzało niesamowicie, było 
duszno, brak klimatyzacji i do tego złe 
samopoczucie jako efekt choroby loko-
mocyjnej. Oczywiście, był to też kolejny 
dzień na modlitwy, czytanie Koranu, roz-
myślania. W kranie leciała niemal gorąca 
woda, więc do chłodzenia pozostawały 
nam butelki z zimną wodą i napoje z lo-
dówki. Czas do modlitwy zuhr ciągnął 
się niesamowicie. Brakowało powietrza 
do złapania tchu. Po łączonej modlitwie 
zuhr i asr oraz zaaplikowaniu przez pa-
nią lekarz zastrzyku, samopoczucie po-
lepszyło się. Nastał też czas, który powin-
niśmy wykorzystać na robienie dua. I tak 
w cieniu jednego z namiotów, na kra-
wężniku siedząc lub stojąc w kierunku 
Kaaby, z dłońmi rozpostartymi ku niebu, 
kierowaliśmy nasze prośby ku Allahowi. 
To był wyjątkowy czas skupienia, zamil-
kły wszelkie rozmowy. Od czasu do cza-
su odzywał się tylko przez głośnik głos 
męski, przypominając w przeróżnych ję-
zykach, że do zachodu słońca zostało już 
mało czasu.

Kiedy nastał czas modlitwy magrib, 
przeszliśmy wszyscy do autokarów, aby 
udać się do Muzdalifa. Nasz pojazd za-
trzymał się na ulicy. Była noc, jednak 
lampy, niczym żyrandole w pokoju, jasno 
świeciły na wszystkie strony, a wokoło 
morze pielgrzymów. Wyszliśmy na ulicę, 
trochę przestraszeni hałasem, trochę po-
twornym zamieszaniem. Dopchaliśmy się 
do łazienki, by wykonać łudu i pomodlić 
się wspólnie mahrib i isza na materacach 
wyłożonych przy autokarze. Potem na 
tych samych materacach, wydobyliśmy 
z pudełek kartonowych przygotowany 
dla nas prowiant. Po posiłku zebraliśmy 
pozostałe jedzenie, ktoś podał je dalej, 
pielgrzymom śpiącym na gołej ziemi. Nie-
którzy jeszcze próbowali uwiecznić apa-
ratem płynącą białą rzekę pielgrzymów. 
Minęło może dwie godziny, a my wsiedli-
śmy do autokaru, by powrócić do naszych 
namiotów w Mina.

16 listopada 2010 r., wtorek, trzeci 
dzień pielgrzymki.

Wysiedliśmy z autobusów posłusznie 
wchodząc do naszego sektora: wydzielonej 
części w wielkim mieście białych namio-
tów. Znowu powitały nas pachnące kwia-
ty. Na końcu alei, na lewo, część kobieca, 
nowe materace, nawet nowe drzwi w toa-
letach. Niby ciemno, niby noc, ale gwar jak 
na ruchliwej ulicy, zewsząd leje się mocne 
światło. Kilka godzin snu i budzą nas aza-
ny. Po modlitwie znowu drzemka. Tym ra-
zem ktoś mnie budzi, że zaraz wychodzi-
my, żeby przygotować 7 kamyków. 

Wychodzimy na aleję prowadzącą do 
Dżamarat. Mężczyźni nadal w swoim 
stroju ihram, opleceni białymi ręcznikami. 
Jeden z nich trzyma kijek, a do niego przy-
czepioną tabliczkę z liczbą 13. Staram się 
nie zgubić jej z oczu, nie zostać porwana 
przez napływających zewsząd pielgrzy-
mów, którzy prawie niczym się od siebie 
nie różnią. Szukam znajomych twarzy. 
Do miejsca, gdzie będziemy kamieniować 
stelle mamy bardzo blisko. Już z daleka 
widzimy tę wielopiętrową budowlę wie-
lopiętrową. Jest może siódma rano, jeszcze 
nie tak gorąco. Wchodzimy do Dżamarat 
na samym dole, ale strumienie ludzi wle-
wają się też na kolejnym piętrze. Ciągle 
patrzę z przerażeniem i zastanawiam się, 
jak ci wszyscy pielgrzymi pomieszczą 
się podczas tawaf w Meczecie al-Haram. 
Omijamy pierwszą stellę, drugą i kieruje-
my się do trzeciej. Przygotowuję siedem 
kamyków w lewej dłoni. Podchodzimy 
całą grupą do trzeciej stelli, rzucam każdy 
kamyk prawą ręką, wypowiadając Allahu 
Akbar i Bismilla. Rzuciłam, wyrywam się 
z tłumu, odchodzę na bok, znowu szukam 
znajomych twarzy, podnoszę ręce i mówię 
swoimi słowami prośby do Allaha. Wiem, 
że na kartce mam zapisaną modlitwę spe-
cjalnie na tę okazję, ale w tym zamiesza-
niu nie mam odwagi jej wyjąć. Wycho-
dzimy wszyscy, zadowoleni, szczęśliwi, 
udało się wypełnić kolejny akt pielgrzym-
kowy. Nawet robię kilka fotek. Wracamy 
inną drogą, w innym kierunku. Teraz już 
można spokojnie zjeść śniadanie, ale co 
najważniejsze przyciąć włosy, umyć zęby 
pastą, umyć się mydłem. A mężczyźni 
zdejmują swój strój ihram i golą głowy. 
Wszyscy odpoczywamy.

Jesteśmy myślami ze swoimi rodzina-
mi w Polsce. Pewnie już są po modlitwie 
świątecznej, może czekają na Kurbana lub 
odwiedzają bliskich na mizarze, a może 
już nakrywają do stołu i witają się z gość-
mi. Mój mąż pewnie już wyszedł z turec-
kiego meczetu w Brukseli; ciekawe o czym 
była hudba i czy ją zrozumiał. Piszę do 

niego smsa, wysyłam życzenia rodzinie 
i znajomym. U nas nie było modlitwy 
świątecznej.

Z głośników płynie azan. Modlimy 
się zuhr i asr. Modlitwy prowadzi kobie-
ta. Na koniec śpiewa tekbiry świąteczne, 
a my z nią. Idziemy na obiad. Stół bogato 
zastawiony daniami gorącymi, ciastami, 
surówkami, ciastkami. Siadamy z posił-
kiem na krzesłach, jemy, popijamy napo-
jami prosto z lodówkami. Rozmawiamy; 
każda opowiada, jak to świętuje się u niej 
w domu, z kim zostały dzieci, ile mają lat. 
Tutejsze panie nawołują do namiotu na 
wykład. Zachęcają mówiąc „Jalla, firdaus 
inszallah”. Pani Doktor opowiada jak 
wygląda Kaaba, jak się zmieniała przez 
wieki, jak poprawnie wykonywać łudu, 
o wybaczeniu. I tak w namiocie potwo-
rzyły się grupki różnojęzyczne, a młode 
dziewczyny tłumaczyły z arabskiego na 
angielski, turecki, albański, rosyjski, urdu, 
no i oczywiście polski. Po każdym wykła-
dzie były konkursy sprawdzające naszą 
pilność i małe upominki dla poprawnie 
odpowiadających. Był też konkurs ze 
znajomości na pamięć Qur’anu. Pierw-
szy poziom: recytacja ośmiu wybranych 
sur, drugi: recytacja Ajatul Kursi i dwóch 
ostatnich ajatów Sury Al-Bakara oraz trze-
ci: recytacja pierwszych dziesięciu ajatów 
Sury Al-Kahf.

Za dnia chroniliśmy się w klimatyzo-
wanych namiotach, wieczorami siadaliśmy 
na zewnątrz. Było przyjemnie ciepło. Co ja-
kiś czas rozlegało się nawoływanie: Ajsza 
min Bulanda, Amina min Turkij itd. Wtedy 
wolno nam było przejść do części męskiej, 
by porozmawiać z którymś z naszych męż-
czyzn, umówić się na wspólne wyjście, czy 
w ogóle dowiedzieć się, jaki jest plan na 
najbliższych kilkanaście godzin.

17 listopada 2010 r., środa, czwarty 
dzień pielgrzymki.

Po modlitwie fedżr powstało małe 
zamieszanie. Był pomysł, aby w ślad za 
wczorajszym dniem iść z rana do Dżama-
rat. Jednakże ktoś, kto się bardziej znał na 
arkanach pielgrzymkowych, poradził, aby 
przełożyć to na porę po modlitwach zuhr 
i asr. Postanowiono więc, aby po śniada-
niu udać się do miasta na zakupy. To był 
drugi dzień święta, a więc sklepy już po-
winny być otwarte. Wyszliśmy kilkuoso-
bową grupką. Wchodząc na most nikt nie 
mógł się oprzeć pokusie zrobienia kilku 
zdjęć. Widok był niesamowity, z jednej 
strony morze namiotów, na tle pięknych 
gór, a obok płynące morze pielgrzymów. 
Z torbami, niczym ze skarbami, wracali-
śmy w pełnym słońcu, aby dążyć na obiad, 
opatrzyć stopy pokryte obolałymi od cho-
dzenia odciskami. 
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Po obiedzie już wszyscy przygotowani 
do wymarszu na Dżamarat, kamyki odli-
czone, tym razem kamieniujemy wszystkie 
stelle. Grupa się zebrała, ale nie ma ima-
ma Nezara. Jednak idziemy. Ktoś wyższy 
wziął białą parasolkę, zaczepił na niej fio-
letową reklamówkę. Słońce świeci niemiło-
siernie, jest duszno, ale wszyscy cierpliwie 
podążamy w jednym kierunku. Dzisiaj 
już jest znacznie więcej ludzi. Zbliżamy 
się do pierwszej stelli. Niektórzy wcho-
dzą w tłum i pchają się dalej, by wyrzucić 
kamyki. Mężczyźni trzymają kurczowo 
swoje kobiety. A ja się boję tych ludzi, któ-
rzy z taką złością i impetem podbiegają, 
ciskając swoje kamyki w wielki kamień, 
niczym w Szatana. Ale już nadchodzi mi 
z pomocą Rashad, jest blisko Mikail. Wy-
chodzimy, mówimy dua, podchodzimy do 
drugiej i trzeciej stelli. Już po wszystkim. 
Powoli zbieramy się, wszyscy są zado-
woleni, emocje opadają. Kierujemy się do 
namiotów. Rashad przedstawia mi i pani 
Ajszy swoją siostrę oraz jej męża. Rozma-
wiamy o pielgrzymce, o niesamowitych 
przeżyciach duchowych z nią związanych 

i o towarzyszących trudnościach. Oni wy-
konują pielgrzymkę już po raz dwudziesty. 
Mają niesamowite doświadczenie i wielkie 
szczęście, że mogli tutaj być aż tyle razy.

Wieczorem jedna z kobiet przyno-
si informację od męża, że dzisiaj jeszcze 
wykonamy tawaf. Przygotowujemy się, 
trochę denerwuję się, mając jeszcze w pa-
mięci ogrom ludzi przy Dżamarat. Jednak 
nie idziemy do Kaaby, tylko jutro zrobimy 
okrążenie pożegnalne. Musimy wypocząć. 
Zrywa się wiatr, pada deszcz. Zupełnie jak 
latem w Polsce. Mam nadzieję, że jednak 
nie będzie ulewy, w końcu mieszkamy 
w dolinie. Jutro czeka nas ostatni, chy-
ba najtrudniejszy dzień pielgrzymki. Nie 
mogę spać, przewracam się z boku na bok, 
słyszę odgłosy rzeki pielgrzymów, płyną-
cej nawet w środku nocy.

18 listopada 2010 r., czwartek, piąty 
dzień pielgrzymki.

Pakujemy się. Z Miny idziemy do Dża-
marat, a stamtąd do Kaaby. Już nie wraca-
my, nasze rzeczy pojadą prosto do Medy-
ny. Gdy zamykam oczy, widzę jeszcze białe 

morze ludzi, idących w jednym kierunku 
z ustami wilgotnymi od dua – próśb wzno-
szonych do Allaha, szczerze wykonujących 
modlitwę. Ciągle mam w pamięci emocje 
towarzyszące okrążeniu Kaaby, bieganiu 
między Safa i Marła, smak wody Zamzam, 
stanie w Arafa, przebywanie w Muzda-
lifa, spanie w Mina, modlitwę w Haram 
i Meczecie Proroka oraz w Quba. Dźwię-
czy mi u uszach azan, wzywający nas na 
modlitwę. Wspominam tę miłą atmosferę 
i uprzejmych ludzi ze wszystkich zakąt-
ków świata. 

Patrząc teraz na ten sam, wiszący nad 
moim łóżkiem, obraz, rozpoznaję wśród 
ludzi moją grupę pielgrzymów z Polski 
wykonujących tałaf. Trudno było się nam 
rozstać: przez 10 dni bardzo się ze sobą zży-
liśmy i zaprzyjaźniliśmy. Mam nadzieję, że 
wszyscy powrócili do domów oczyszczeni 
z grzechów, że nasza wiara wzmocniła się 
i będziemy jeszcze aktywniej działać na dro-
dze Allaha, wspierając się wzajemnie w mo-
dlitwie i w życiu codziennym. Inszallah.

Dagmara Sulkiewicz

wać o oddaniu narządu. Nie jest wreszcie 
łatwa dla żywego dawcy, który dla ratowa-
nia innej osoby musi poddać się operacji, 
zawsze obarczonej ryzykiem. Dochodzą 
do tego rozliczne kwestie etyczne, religijne 
– i to na każdej szerokości geograficznej, 
niezależnie od światopoglądu czy wyzna-
wanej religii.

Na szczęście zasadności stosowania 
takiej formy leczenia nikt już dzisiaj nie 

Iza Melika Czechowska

Od czasu, gdy człowiek po raz pierw-
szy pojął potrzebę oraz możliwość 
leczenia jakichkolwiek chorób 

i dolegliwości, do czasów nam obecnych 
dokonał się niewyobrażalny postęp. Scho-
rzenia niegdyś śmiertelne, niedające szan-
sy na życie, dzisiaj nie stanowią żadnego 
problemu. I odwrotnie – banalne współ-
cześnie w dawniejszych epokach zbierały 
śmiertelne żniwo. Przez wieki człowiek 
uczył się z nimi walczyć, z różnym co 
prawda skutkiem, ale zawsze ze świado-
mością, że ludzkie życie jest najcenniej-
szym darem i nic od niego nie zasługuje 
w większym stopniu na ratunek i ochronę. 
Wyrazem tych starań i postępu, jaki doko-
nał się w medycynie jest między innymi 
transplantologia – budząca wciąż wiele 
kontrowersji, ale na szczęście już uznana 
powszechnie metoda leczenia, zarówno 
w przypadkach, gdy trzeba ratować życie, 
zagrożone w wyniku ciężkiej, przewlekłej 
choroby, jak i dla ratowania szeroko poję-
tego zdrowia chorego człowieka.

Przez całe lata transplantologia toro-
wała sobie drogę w świadomości pacjen-
tów, a także niektórych lekarzy, bowiem 
decyzje związane z przeszczepem dla ni-
kogo nie mogą być łatwe. Ani dla chorego 
o przyjęciu narządu, czyli części ciała innej 
osoby, ani dla rodziny osoby uznanej za 
zmarłą, gdy w jej imieniu trzeba zadecydo-

muzułmańskie spojrzenie na transplantację

kwestionuje. Problemy napotykało jedynie 
ustalenie zasad, których zadaniem było 
zabezpieczenie przed nadużyciami, jakie 
mogłyby się pojawić, gdy w grę wchodzi 
ratowanie rzeczy najcenniejszej, czyli ludz-
kiego życia.

Czym więc jest więc transplantacja, 
czyli przeszczepienie narządu? 

Jest to metoda leczenia polegająca na za-
stąpieniu dysfunkcyjnego narządu pacjenta, 
niezbędnego dla jego życia, narządem po-
chodzącym od dawcy. Dawcą zaś może być:

– osoba żyjąca, najczęściej spokrewnio-
na z chorym lub związana z nim emocjo-
nalnie. Pobrać od niej można tzw. narząd 
parzysty (np. nerki) lub szpik kostnego, 
czyli narząd samoregenerujący się. Prze-
szczep pobiera się wyłącznie za świado-
mą zgodą dawcy, tylko w sytuacji, gdy nie 
spowoduje to zaburzeń czynności organi-
zmu dawcy, prowadzących do zagrożenia 
jego życia lub zdrowia.

– osoba zmarła, u której stwierdza się 
tzw. nieodwracalną śmierć mózgu, czyli 
trwałe ustanie czynności mózgu potwier-
dzone przez komisję lekarską, której dzia-
łanie podlega ściśle określonym zasadom 
i procedurom. 

– zwłoki ludzkie – tylko w sytuacji, gdy 
narząd może być pobrany po ustaniu czyn-
ności serca, np. rogówka oka.
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Jakiekolwiek jest pochodzenie narządu 
do przeszczepu, zawsze obowiązuje za-
sada, że można go dokonać jedynie w sy-
tuacji, gdy wyczerpane zostały wszystkie 
inne metody leczenia, a zaniechanie prze-
szczepu sprowadza na chorego niebezpie-
czeństwo utraty życia w wyniku choroby. 
Wymagana jest również bezwzględnie 
zgoda dawcy lub rodziny w jego imieniu 
na pobranie narządu. W prawie zachod-
nim zgodę taką wydaje sam dawca za ży-
cia lub stosuje się tzw. zgodę domniemaną, 
gdy nie można wykazać, że za życia poten-
cjalny dawca wyraził sprzeciw. W prak-
tyce o zgodę prosi się również najbliższą 
rodzinę zmarłego, co wynika ze względów 
zwyczajowych i kulturowych, ale w świe-
tle prawa nie jest wymagane. Za pobranie 
narządu nie wolno żądać zapłaty ani ja-
kichkolwiek korzyści materialnych.

Takie same zasady obowiązują w pań-
stwach muzułmańskich. Transplantologia 
stoi tam na wysokim poziomie, a religia 
w żaden sposób jej nie ogranicza, choć 
oczywiście istnieją pewne różnice 
w podejściu do problemu. Implikowane 
są przez czynniki etyczne oraz społeczne, 
specyficzne dla tamtych rejonów świata, 
a wszystkie związane z nią działania mu-
szą być zgodne z prawem muzułmańskim. 
Ze względu na tę specyfikę potrzebne 
były w tamtych krajach dodatkowe usta-
lenia i przepisy oraz sprawdzenie zgod-
ności z prawem, aby umożliwić chorym 
korzystanie ze zdobyczy nauki i medy-
cyny wtedy, gdy normalne, powszechnie 
uznane i mniej kontrowersyjne metody 
leczenia zawiodły. 

Jak podnosi wielu autorów opracowań 
medycznych, w społeczeństwach muzuł-
mańskich istnieje szeroka aprobata dla 
przeszczepów nerek od żywych dawców, 
ludzie są jednak pełni wątpliwości i po-
dejrzliwi wobec idei śmierci mózgu, bo-
jąc się błędów w diagnozie i nadużyć, np. 
stwierdzania jej tylko dla uzyskania po-
trzebnego narządu. Jednocześnie istnieje 
w islamie duża niechęć do jakiegokolwiek 
zniekształcania ciała po śmierci. To i wiele 
innych czynników musiało mieć swój nie-
bagatelny wpływ na rozwój transplantolo-
gii w krajach muzułmańskich. Islam regu-
luje wszystkie kwestie życia społeczeństwa 
i rodziny, a to powoduje, że bardzo trudno 
odróżnić zachowania społeczne od religij-
nych. Nie jest niczym zaskakującym, że 
w sytuacji, gdy przeciętny muzułmanin 
staje przed koniecznością podjęcia ważnej 
decyzji, czasem nawet w jakiś sposób kon-
trowersyjnej lub niejasnej w świetle religii 
i prawa, poszukuje pomocy u osób, do któ-
rych ma zaufanie i zwraca się o wykładnię 
prawną, czyli o fatwę. O fatwę może zwró-
cić się w spornej kwestii również rząd, 

zanim ustanowione zostanie jakiekolwiek 
prawo czy ustawa. 

Taka jest zasada w islamie i taka ko-
lejność: gdy powstaje problem, dla jego 
rozwiązania i dalszego działania potrzeb-
na jest fatwa. Orzeka ona, że dane postę-
powanie jest zgodne z prawem i zalecane 
(halal), niezgodne z prawem i zabronio-
ne (haram) lub niezalecane, lecz obojęt-
ne, niepowodujące grzechu (makruh). 
Oprócz tego zasada islamu mówi, że dzia-
łanie może być uznane za halal, dopóki 
nie zostanie dowiedzione, że jest inaczej. 
Podstawą do wydania fatwy jak wiadomo 
jest w pierwszej kolejności Koran, potem 
hadisy opisujące sposób postępowania 
Proroka. Jeśli te dwa źródła nie mogą dać 
wyjaśnienia, wtedy stosowane są inne me-
tody, bardziej subiektywne, a mianowicie 
szukanie precedensu w zapisie postępo-
wania Towarzyszy Proroka lub stosowa-
nie analogii. Na tej podstawie wydawana 
jest przez uczonych opinia oparta na ich 
wiedzy i doświadczeniu i według najlep-
szej woli. Naturalnie, z braku precedensu 
w Koranie i hadisach, jakakolwiek fatwa 
w kwestii przeszczepiania narządów 
musi opierać się na analogii i argumen-
tach pośrednich, regulujących wszystkie 
stosowane dotychczas aspekty leczenia. 
Uznano więc, że w wydawaniu opinii na 
temat transplantacji kierować się należy 
następującymi uwarunkowaniami: 

1. Altruizmem – islam bowiem szcze-
gólnie zachęca do poświęcenia dla dru-
giego człowieka i ratowania jego życia, 
a dawstwo organów jest jego koronnym 
przykładem.

2. Koncepcją, że nieczynienie krzywdy 
jest równe czynieniu dobra.

3. Koncepcją, że ludzkie życie jest naj-
większym dobrem, co jasno powiedziane 
zostało w Koranie w surze Al-Maida: Kto 
ratuje życie, ten ratuje całą ludzkość1.

4. Utożsamianiem potrzeby z wyższą 
koniecznością – potrzeba przeszczepienia 
narządu wynika właśnie z wyższej koniecz-
ności, jaką jest ratowanie życia. W takiej 
sytuacji staje się niekiedy dozwolone nawet 
takie działanie, które w innych okoliczno-
ściach mogłoby być uznane za zakazane. 

Najbardziej kontrowersyjną sprawą, 
z jaką spotkali się pionierzy transplantacji 
w krajach muzułmańskich, było pojęcie 
śmierci mózgu2 jako podstawy do stwier-
1  Koran – przekład polski J. Bielawskiego, 1986 r.
2  Śmierć mózgu jest to całkowite i nieodwracalne ustanie 

czynności mózgu, nawet gdy możliwe jest utrzymywa-
nie pacjenta w stanie wegetatywnym za pomocą leków 
i sztucznego oddechu. Uznawana jest za nieodwracalną 
wtedy, gdy zaprzestanie podtrzymywania oddechu powo-
duje zatrzymanie krążenia w ciągu maksymalnie 5 minut. 
Do jej stwierdzenia konieczne jest powołanie komisji zło-
żonej z lekarzy różnych specjalności, którzy orzeczenie 

dzenia zgonu. Bez uznania tego terminu 
medycznego praktycznie nie mogło być 
mowy o rozwoju tej dziedziny medycy-
ny. Chodzi o różnicę między tradycyjnie 
uznawanymi oznakami zgonu (brak od-
dechu, zatrzymanie krążenia) a medycz-
nym terminem, który opiera się na śmier-
ci mózgu, jako ośrodka warunkującego 
wszystkie czynności życiowe, bez które-
go dojdzie nieuchronnie do zatrzymania 
czynności serca i oddechu, w różnym jed-
nak czasie. Jest to ważne ze względu na 
konieczność pobierania narządów przy 
zachowanym krążeniu krwi. W islamie 
nigdy jednak nie rozpatrywano śmierci 
inaczej jak w sposób tradycyjny, oparty na 
obserwacji ciała bez krążenia krwi i czyn-
ności serca. Pojęcie życia i śmierci kłóciło 
się z nowym terminem medycznym przy-
niesionym z medycyny zachodniej. Był to 
podstawowy czynnik hamujący transplan-
tologię. Dlatego też uczeni muzułmań-
scy na spotkaniu w Ammanie w 1986 r. 
wydali postanowienie o historycznym 
znaczeniu, ujednolicające ich stanowisko 
w sprawie sposobów uznawania człowieka 
za zmarłego. W słynnej fatwie nr V uznano 
równość śmierci mózgu ze śmiercią z za-
trzymania czynności serca, co miało funda-
mentalne znaczenie dla rozwoju transplan-
tologii w krajach islamu.

Jej treść brzmi następująco:
„Osoba jest zgodnie z prawem uznana 

za zmarłą i wszystkie zasady szariatu są 
zachowane, jeśli ustalona zostanie jedna 
z następujących okoliczności:

I. Całkowite zatrzymanie czynności 
serca i oddechu uznane przez lekarzy za 
nieodwracalne.

II. Całkowite ustanie oznak życia mó-
zgu uznane przez lekarzy za nieodwracal-
ne, gdy rozpoczynają się procesy degene-
racyjne mózgu.

W tych okolicznościach jest uprawnio-
ne odłączenie aparatury podtrzymującej 
życie, nawet jeśli niektóre organy konty-
nuują czynność automatycznie (np. serce), 
jako efekt działania tych urządzeń”.

Po wydaniu powyższej fatwy, sankcjo-
nującej śmierć mózgu jako podstawę do 
stwierdzenia zgonu na równi ze śmiercią 
sercową, możliwe stało się w ogóle po-
bieranie narządów od osób uznanych za 
zmarłe w warunkach, gdy zachowany jest 
oddech, choćby sztucznie podtrzymywa-
ny, oraz krążenie. Tylko wtedy spełnione 

wydają po 24 godzinach badań. Data i godzina podpisa-
nia protokołu jest jednocześnie datą stwierdzenia zgonu. 
Od tego momentu dalsze podtrzymywanie podstawowych 
czynności życiowych prowadzi się tylko do momentu po-
brania narządów.
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zostają warunki, że narząd nadaje się do 
przeszczepienia innej osobie, a jednocze-
śnie nie jest łamane prawo islamu. 

Sytuacja panująca w muzułmańskiej 
części świata nawet w tej chwili nie jest 
jednak idealna. Omawiając tamtejsze 
problemy dotyczące transplantacji trzeba 
wziąć pod uwagę szereg czynników. Pod-
stawowymi są postawa społeczna i wiara. 
Mają one bezpośredni i silny wpływ na 
akceptację dawstwa organów i śmierci 
mózgu, a tym samym determinują cały 
proces rozwoju tej gałęzi medycyny. 
Tym bardziej, że owe postawy społeczne 
i etyczne związane są ściśle z islamską 
tradycją, nauczaniem i dziedzictwem. Le-
karze zajmujący się transplantacją muszą 
zdawać sobie sprawę z tych uwarunko-
wań w kontakcie z potencjalnymi dawca-
mi, ich rodzinami oraz biorcami. Mimo, 
że śmierć mózgu jest uznana za legalny, 
usankcjonowany prawem sposób stwier-
dzania zgonu, poglądy na to zjawisko są 
bardzo różne, bowiem w islamie śmierć 
rozpatruje się w aspekcie fizycznym i me-
tafizycznym. Oba są ze sobą nierozerwal-
nie związane i żaden nie bierze pod uwa-
gę mózgu jako determinanta procesów 
życiowych.

Śmierć fizyczna, tradycyjnie uznawa-
na jest wtedy, gdy następuje zatrzymanie 
serca, a ciało ulega ochłodzeniu. Jest to 
jednak warunek empiryczny, wynikający 
z obserwacji, nie zaś z bożego przesłania. 
Metafizycznie rzecz ujmując, śmierć na-
stępuje wtedy, gdy dusza, która jest isto-
tą człowieczeństwa, opuszcza ciało. Tak 
długo, jak ciało zawiera duszę, uczynienie 
mu jakiejkolwiek szkody i odebranie ży-
cia jest w islamie morderstwem. Jasną jest 
rzeczą, że przy takim rozumieniu śmierci, 
człowiek z zachowanym krążeniem, któ-
rego narządy pracują, któremu podawane 
są leki, ma zachowane czynności fizjolo-
giczne – nie może być uznany za zmar-
łego. Uchodzenie duszy z ciała wiązane 
jest z zatrzymaniem serca. Dopóki serce 
bije – człowiek żyje, bo dusza nie opuści-
ła jego ciała. Tymczasem jednak według 
islamu dusza jest tajemnicą, będącą poza 
zasięgiem rozumienia człowieka i tak na-
prawdę nie może on wiedzieć, jaka jest jej 
natura. Wyznaczanie jej miejsca oraz de-
cydowanie, do którego momentu znajduje 
się w ciele, nie jest możliwe. Zwolennicy 
uznania śmierci mózgu, broniąc się, pod-
kreślają, że islam uznaje, iż dusza wstę-
puje w ciało płodu dopiero po 3 miesiącu 
ciąży, chociaż serce bije oczywiście wcze-
śniej. Do tego momentu jest też możliwa 
(usprawiedliwiona) aborcja. Z drugiej 

strony, w czasie operacji na otwartym ser-
cu krążenie jest zatrzymane, ale wiadomo, 
że dusza nie opuściła ciała, a operowany 
człowiek jest nadal żywy. 

Wszystkie te kontrowersje sprawia-
ły, że uczeni w prawie muzułmańskim 
z ostrożności przed wyrządzeniem krzyw-
dy komukolwiek (nieczynienie krzyw-
dy jest samo w sobie czynieniem dobra) 
mieli początkowo duże obawy i trudności 
z uznaniem tego nowego rodzaju śmier-
ci. Nawet po uznaniu przez prawodaw-
ców możliwości orzeczenia zgonu przez 
śmierć mózgu, nie chcieli zgodzić się na 
pobieranie narządów i ostateczne zakoń-
czenie życia, a dopuszczali jedynie moż-
liwość zaprzestania intensywnej terapii 
ze względu na dokonaną całkowitą psy-
chiczną degenerację i nieodwracalną na-
turę takiego stanu. W efekcie nastąpiłby 
naturalny zgon w tradycyjnym rozumie-
niu, bez niebezpieczeństwa postępowania 
kontrowersyjnego, być może niezgodnego 
z islamem. Właściwie do dnia dzisiejszego 
nie osiągnięto zgody wśród prawoznaw-
ców, chociaż wielu uczonych już odnosi 
się z akceptacją do tego zagadnienia.

Drugim ważnym czynnikiem wynika-
jącym z prawa islamskiego jest całkowita 
autonomia i wolna wola każdej jednostki 
ludzkiej, o ile jest zdolna do podejmowa-
nia własnej decyzji. Dotyczy to w równym 
stopniu kobiet i mężczyzn. Każdy dorosły 
pacjent musi wyrazić zgodę na propono-
wane leczenie. Osoby trzecie, a więc współ-
małżonek, rodzic pełnoletniego dziecka 
lub dorosły potomek nie mają prawa za 
niego decydować, dopóki jest on w pełni 
władz umysłowych. Z wolnej woli wyni-
ka też to, że każdy może upoważnić inną 
osobę do dbania o jego duchowe i fizycz-
ne potrzeby. Żyjąca osoba staje się wtedy 
wykonawcą zaleceń, co do dysponowania 
ciałem. Jeśli jest bliskim krewnym może 
zostać poproszona o wydanie zgody na 
pobranie narządów i wydać ją niezgodnie 
z faktyczną wolą lub nie wydać, również 
wbrew woli zmarłego, gdy brak wyraź-
nych dyspozycji z jego strony. W takiej sy-
tuacji każda decyzja może okazać się błęd-
na i wbrew prawu islamu. Z tego powodu 
w 1988 r. w Arabii Saudyjskiej wydano 
prawo, które mówi, że „przeszczepienie 
narządu od zmarłego osobie żyjącej jest 
dozwolone po stwierdzeniu, że zmarły 
za życia wyraził na to zgodę. Niezbędne 
jest również uzyskanie zgody autorytetu 
islamskiego.” W praktyce jednak, tak jak 
i w Polsce, mimo wszystko lekarze starają 
się uzyskać zgodę członka najbliższej ro-
dziny na pobranie narządu.

W społeczeństwie muzułmańskim po-
jęcie najbliższej rodziny jest jednak nieco 
inne niż w społeczeństwach zachodnich. 
Tu istnieje tendencja do silnych więzi 
również z dalszą rodziną, do utrzymywa-
nia stałych kontaktów między jej członka-
mi, nawet gdy nie mieszkają blisko siebie 
i mają swoje rodziny oraz własne dzieci. 
Powszechne jest pytanie o zdanie w waż-
nych sprawach innych dorosłych krew-
nych, a opinia osób starszych ma szcze-
gólne znaczenie. W takiej sytuacji, nawet 
jeśli większość rodziny wyrazi zgodę na 
przeszczep, inny członek rodziny, nawet 
dalekiego dość pokrewieństwa lub tylko 
powinowaty, ale najstarszy z rodu, któ-
rego zdanie zwyczajowo najbardziej się 
liczy, może ją cofnąć. Znając ten zwyczaj, 
lekarze arabscy chcąc przeprowadzić za-
bieg, pytają bardzo często od razu o naj-
starszego z rodu i z nim ustalają szczegóły 
dla przyspieszenia samej procedury, ale 
również w celu zminimalizowania ryzyka 
cofnięcia zgody w ostatniej chwili.

Takie pojęcie rodziny i takie więzi mię-
dzy jej członkami mają jednak również 
znaczenie pozytywne. Otóż społeczeń-
stwa w państwach muzułmańskich mia-
ły strukturę klanową, której pozostałości 
obserwuje się nadal szczególnie wyraźnie 
poza ośrodkami miejskimi. Za pomocą 
odpowiednio aranżowanych małżeństw 
rodziny i klany łączyły się w większe 
struktury, a powinowaci i rodziny mał-
żonków stawały się jedną rodziną. Nie-
które państwa dopuszczają takie dawstwo 
między członkami rodzin połączonych 
przez małżeństwo.

Ponadto w islamie istnieje pojęcie 
„mlecznego rodzeństwa”, dawno już 
w społeczeństwach zachodnich zapo-
mniane. Podejście do tego jest unikalne 
i bardzo interesujące. Według tradycji, ko-
bieta, która karmiła cudze dziecko piersią, 
więcej niż trzy razy, staje się jego matką. 
Tym samym jej dzieci są dla dziecka innej 
kobiety rodzeństwem. Chociaż nie płynie 
w nich jedna krew, są „mlecznym rodzeń-
stwem”: gdy dorosną, nie jest możliwe 
zawarcie między nimi związku małżeń-
skiego. Opierając się na takiej, wynikają-
cej z islamu zasadzie lekarze w państwach 
arabskich uważają ich za prawdziwych 
krewnych, mogących stać się dla siebie 
dawcami w razie potrzeby, notując duży 
odsetek powodzeń. Powszechnie uważa 
się, że jest to więcej nawet niż więź emo-
cjonalna, która warunkuje donację w ob-
rębie rodziny.

Pojęcie rodziny w islamie i wierzenia 
stanowią dość istotne okoliczności warun-
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kujące sposoby uzyskiwania dawców do 
przeszczepów w razie potrzeby. Z jednej 
strony umożliwiają szybsze znalezienie 
dawcy rodzinnego spośród znacznie licz-
niejszej rodziny, z drugiej zaś powodują 
trudności i bariery, z którymi lekarze za-
chodni nigdy się nie spotykają i rzadko 
zdają sobie sprawę z ich istnienia. 

Oczywiście, nie są wszystkie problemy, 
z jakimi w krajach muzułmańskich bory-
kają się lekarze zajmujący się transplan-
tologią. Bardzo ważną rzeczą w świetle 
islamu jest też rodzaj śmierci dawca. I tak, 
na przykład samobójstwo jest w islamie 
ciężkim grzechem, a samobójcę uznaje 
się za niewierzącego. Ważne więc, aby 
w przypadku, gdy narząd pochodzi od 
ofiary samobójstwa, bardzo dokładnie po-
informować o tym biorcę, by mógł wyrazić 
sprzeciw lub zgodę, bez względu na inne 
okoliczności. Zdarzały się przypadki, gdy 
biorca po uzyskaniu takiej informacji od-
mawiał przyjmowania leków immunosu-
presyjnych, co z kolei powodowało odrzu-
cenie przeszczepu i zgon3. Wiara jest więc 
również czynnikiem implikującym zacho-
wanie chorego i jego chęć leczenia zgodnie 
z wolą i prawem do odrzucenia nieakcep-
towanego ze względów religijnych sposo-
bu terapii.

Po omówieniu problemów i zasad 
społecznych, jakie rządzą podejściem do 
transplantologii w krajach islamu, wiążą-
cych się w oczywisty sposób z religią, po-
zostaje do omówienia jeszcze inny czynnik 
o niebagatelnym znaczeniu. Mianowicie 
islam jest pozbawiony jakiejkolwiek struk-
tury hierarchicznej. Fatwa wydana przez 
uczonego czy grupę uczonych w prawie 
nie jest wiążąca dla kogoś, kto ma inny po-
gląd na to samo zagadnienie. Tak też wła-
śnie wspomniana wyżej fatwa ammańska, 
dla wielu jest niezgodna z islamem i ko-
rzystają oni ze swego prawa do odmowy 
postępowania według niej. Lekarze zajmu-
jący się transplantologią zawsze informują 
rodziny dawców i biorców o jej istnieniu, 
ale te często zwracają się o fatwy do swoich 
lokalnych imamów. Nierzadko uniemożli-
wiają one zabieg, ponieważ zabraniają po-
bierania narządów po stwierdzeniu śmier-
ci mózgu. 

W Internecie, który jest pokaźnym 
zbiorem różnych fatw dotyczących wielu, 
jeśli nie wszystkich problemów życiowych 
muzułmanów, znajdują się też orzeczenia 
na temat transplantacji. Na stronie jednej 
z polskich organizacji religijnych znajdują 
się dwie fatwy zamieszczone tam w 2009 

3 „Important Social Factors that Affect Organ Trans-
plantation in Islamic Countries” A. A. Al-Khader, 
F.A.M. Shaheen, M. Al-Jondeby. Saudi Arabia 2003 r.

(!) roku4, które mówią, że nie jest dopusz-
czalne pobranie narządu od człowieka po 
stwierdzeniu śmierci mózgu, ponieważ 
wedle prawa islamu jest on żywy. Funkcjo-
nuje bowiem krążenie, czynności fizjolo-
giczne oraz wchłanianie leków. Nie doszło 
więc do śmierci definitywnej. Orzeczenie 
to opiera się na… słowach Asz-Szafiego, 
żyjącego na przełomie VIII i IX wieku za-
łożyciela szkoły (mazhabu) szafi’itów. Opi-
sał on niektóre oznaki śmierci, po czym 
stwierdził: „Nie należy spieszyć się z po-
chówkiem, dopóki nie będzie pewności, 
że nastąpiła śmierć. Można zwlekać z po-
chówkiem do trzech dni, aby wykluczyć 
prawdopodobieństwo utraty przytomno-
ści.” Na tej podstawie omawiana fatwa 
uznaje, że oznakami śmierci są: brak czyn-
ności serca, zatrzymanie krążenia i poja-
wienie się zmian na ciele i dopiero wtedy 
można pobrać organy do przeszczepu. 

Druga z zamieszczonych fatw mówi 
równie wyraźnie, że: „Nie dopuszcza się 
transplantacji ważnych dla życia organów 
lub wywoływania nieodwracalnych zmian 
w ciele dawcy, u którego stwierdzono 
śmierć mózgową. Jest to możliwe dopiero 
gdy ustanie oddychanie, bicie serca oraz 
pojawią się zmiany towarzyszące śmierci.” 
Fatwy takie stoją w jawnej sprzeczności ze 
współczesną nauką, która obecnie dyspo-
nuje wieloma znacznie pewniejszymi spo-
sobami rozpoznawania zgonu. Nie były one 
znane rzeczywiście za życia Asz-Szafiego, 
ale też nieporozumieniem jest powoływa-
nie się na niego w sprawie transplantacji, 
gdy nauka przez wieki bardzo się rozwinę-
ła, a islam nakazuje nam wszystkim ciągłe 
zdobywanie wiedzy i korzystanie z niej. To 
Allah stworzył świat i nic nie dzieje się bez 
jego wiedzy. Nie wszystko jednak chciał 
pokazać od razu, zmuszając nas do stałego 
wysiłku i starania do ulepszania swojej eg-
zystencji. Powoli odkrywa przed nami ko-
lejne karty nauki, nagradzając ludzkość za 
ten trud zdobywania wiedzy i doświadcze-
nia. W świecie Asz-Szfiego nie było chirur-
gii, przetaczania krwi, reanimacji, a jednak 
dzisiaj są wymogiem i nikt nie polemizuje 
z potrzebą stosowania tych sposobów le-
czenia i ratowania życia. Tymczasem wy-
dawanie fatw powołujących się na słowa 
uczonego sprzed kilkunastu stuleci cofa 
rozwój ludzkości. Nie można korzystać 
z nieaktualnej wiedzy, gdy już pokazano 
nam jej nowe oblicze. Przy przestrzeganiu 
zaleceń takiej fatwy, w takim rozumieniu 
śmierci, nie jest możliwe przeszczepienie 
narządu. Trudno nawet pojąć, ilu chorym 
uniemożliwiła ona leczenie i przeżycie 
choroby. I nietrudno sobie wyobrazić, co 
byłoby, gdyby wydawano wyłącznie takie 

4 www.rada-imamów.pl/zbior-fatw/4-dwie-fatwy-o-
transplantacji

fatwy na temat przeszczepiania narządów, 
sankcjonując je autorytetem „uczonych 
w prawie”. 

A co dzieje się, gdy zainteresowany ma 
do wyboru dwie fatwy o sprzecznej tre-
ści? Oczywiście wybiera tę, według niego 
bardziej umotywowaną zasadami islamu. 
Wbrew pozorom taka sytuacja jest bar-
dzo częsta, zazwyczaj wtedy, gdy członek 
rodziny zmarłego jest proszony o zgodę 
na pobranie organów, ale niepewny tego, 
co wolno mu zrobić, zwróci się do „swo-
jego” imama o fatwę. Lekarze przedsta-
wiają orzeczenie z Ammanu, ale to nie za-
wsze wystarcza. Zespoły transplantacyjne 
są przygotowane na takie ewentualności 
i kierują się pewnymi zasadami5. Zawsze 
wśród członków zespołu znajduje się lekarz 
wyraźnie starszy wiekiem od pozostałych, 
i zawsze jest wśród nich osoba religijna, do-
brze znająca odpowiednie cytaty z Koranu 
i hadisy. Ponieważ społeczeństwa te raczej 
nie darzą zaufaniem obcokrajowców, więc 
lekarze innej narodowości nie są kierowani 
do bezpośrednich kontaktów z rodzinami 
chorych. To samo dotyczy kobiet, co jest 
tym bardziej zrozumiałe w tradycyjnym, 
patriarchalnym społeczeństwie. Wszystko 
to ma na celu przekonanie ludzi, że fatwa 
z Ammanu jest zgodna z islamem i albo nie 
trzeba zwracać się prywatnie o inną, albo 
wykazać od razu nieścisłości znajdujące się 
w niej, jeśli już powstała. To również jest 
czynnik, który różni pracę lekarzy trans-
plantologów świata zachodniego od ich 
kolegów ze wschodu.

Podsumowując należy zdać sobie spra-
wę z faktu, że mimo takich różnic i tak 
wielu uwarunkowań, które wpływają na 
poziom transplantologii w krajach, w któ-
rych rządzi islam i obyczaje przedislam-
skie, nauka stoi tam na wysokim poziomie, 
zaś transplantologia rozwija się dyna-
micznie, podobnie jak w innych częściach 
świata. Trudności z pozyskaniem dawców 
nie są specyfiką tamtych rejonów. Mental-
ność ludzka nie różni się tam i tu. Decyzja 
o oddaniu narządów do przeszczepu jest 
trudniejsza niż decyzja o przyjęciu go, gdy 
strach przed śmiercią zagląda nam w oczy. 
Choroba pozostaje często abstrakcją, dopó-
ki nie dotyka nas samych. Dlatego tak waż-
ne jest rozsądne podejście do prawa i zasad 
islamu i zapamiętanie, że, jak powiedział 
Prorok (przekazał Abdullah Ibn Masud): 
„Nie istnieje choroba zesłana przez Allaha, 
dla której nie zesłałby lekarstwa. Jedni je 
znają, inni nie.”

Iza Melika Czechowska

5 “Ethical Issues of Organ Transplantation in Islam” M. 
Mostafa Kamal, Rajshahi University, Bangladesh 2008 r.
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z innymi studentami, którzy zjeżdżali się 
z różnych części świata.

Filie Institute, zwane Szkołami Nauk Su-
fich, w przeciągu dwudziestu lat powstały 
w kilkunastu krajach na całym świecie, 
m.in. w Australii, Malezji, Singapurze, 
Indiach, Pakistanie, Kirgistanie, Turcji, 
Anglii, Niemczech, Brazylii, Stanach Zjed-
noczonych i Kanadzie. W roku 1996, na 
prośbę i za zgodą Szajcha Hazrata miałem 
przyjemność założyć Szkołę Nauk Sufich 
również w Polsce. Od tej pory działa on 
nieprzerwanie. 

Do głównych celów szkoły należy: ofe-
rowanie praktyk sufickich pięciu głównych 
sufickich tarik (Nakszbandijja, Mudżaddidij-
ja, Szazilijja, Czisztijja, Kadirijja), poprzez 
cotygodniowe spotkania, kilkudniowe wy-
jazdy w okresie przerw wakacyjnych, oraz 
spotkania związane z wizytą Szajcha; pre-
zentowanie sufizmu w jego prawdziwym 
świetle, jako mającego swe źródło w Qura-
nie i Sunnie; zwalczanie fałszywych stereo-
typów na temat islamu i sufizmu.

Szkoła Nauk Sufich jest otwarta dla 
każdego, niezależnie od wyznania czy 
pochodzenia. Jedynym warunkiem jest 
szczerość intencji i pragnienie doświad-
czenia bliskości Boga, zgodnie z koranicz-
ną obietnicą:

My stworzyliśmy człowieka
i wiemy, co podszeptuje jemu dusza.
My jesteśmy bliżej niego
aniżeli arteria jego szyi.
(Koran 50:16)

kontaktów sufich z Europejczykami była 
północna Afryka. 

Po drugiej wojnie światowej i upadku 
kolonializmu, nastąpiła liczna emigracja 
mieszkańców byłych kolonii, z Azji i Afry-
ki, do Europy i Ameryki Północnej. Tym 
sposobem w świecie zachodnim pojawił się 
islam, a wraz z islamem przybyli sufi3. Nie 
wszystkie jednak tariki przebyły taką dro-
gę. W latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, Szajch Hazrat Azad Rasool z Delhi, 
oraz jego szajch, Muhammad Sa’id Khan, 
zauważyli, że wiele osób z Europy i Ame-
ryki, które wcześniej podróżowało do In-
dii w poszukiwaniu duchowości (głównie 
jogi), zaczęło interesować się również du-
chowością muzułmańską. 

Wychodząc naprzeciw temu zjawisku, 
uznali oni, że należy opracować system 
praktyk, uwzględniający uwarunkowa-
nia i kondycję ludzi Zachodu. Do tej pory, 
żaden suficki szajch nie udzielił praktyk 
osobie, która nie byłaby muzułmaninem. 
Szajchowie znając skuteczność praktyk du-
chowych ich tariki, zaadaptowali praktyki 
tak, by student mógł rozpocząć nauki nie 
przyjmując wpierw islamu. Po dopełnie-
niu wstępnych praktyk i stwierdzeniu ich 
skuteczności, student był w stanie właści-
wiej ocenić i zdecydować, czy chce konty-
nuować nauki, czy nie.

Jeśli w sercu studenta zrodziła się tęsk-
nota za Bogiem, dająca motywację do dal-
szej nauki, był zobligowany do przyjęcia 
islamu. Na dalszym zaawansowanym eta-
pie praktyk sufickich, ich kontynuowanie 
nie jest możliwe bez ścisłego przestrzega-
nia szariatu i sunny.

W roku 1976 Szajch Hazrat Azad Raso-
ol ustanowił w Delhi Institute of Search for 
Truth, będący niczym innym jak tradycyj-
ną suficką tariką. Ponieważ nauki sufich 
miały być również propagowane między 
innymi w świecie zachodnim, pracę ta-
riki ujęto w ramy instytutu, czyli formy, 
która jest bardziej zrozumiała i przyjęta 
w świecie zachodnim. W roku 2000, obok 
domu Szajcha Hazrata, powstała khaneka, 
czyli centrum sufickie, z miejscami do za-
kwaterowania, oraz meczet. Od tej pory 
uczniowie mogli zatrzymać się tu na jakiś 
czas, pobierać nauki bezpośrednio od szaj-
cha, czy uczestniczyć w praktykach wraz 

3  Można powiedzieć również, że tam gdzie dotarli sufi, tam 
również dotarł islam. Przykładem tego są najliczniejsze dziś 
pod względem muzułmanów kraje takie jak Indie, Pakistan, 
Indonezja, czy Malezja. Historycznie sufi przyczynili się 
w największym stopniu do islamizacji świata, co obala utar-
ty stereotyp, ze islam szerzył się za pomocą miecza.

Andrzej Saramowicz 

Czas misji Proroka Muhammada oraz 
panowanie czterech kalifów uznawane 
jest za złoty okres islamu, gdy panowała 
całkowita praworządność, bogobojność, 
a w społeczeństwie odzwierciedlały się 
prawdziwe zasad wiary.

Po zabójstwie Alego, a zwłaszcza po 
powstaniu dynastii Umajjadów, poboż-
ność muzułmanów stała się mniej żarliwa. 
Ludzie zaczęli odchodzić od prawdziwej 
wiary. Wyłoniła się wtedy grupa, która pra-
gnęli przywrócić pierwotną formę islamu 
i z jego złotego okresu. Ludzi tych określa-
no mianem sufich. Sufizm (tasawwuf) był 
zatem reakcją na nadmierne przywiązanie 
do dunji i racjonalizmu, czyli świeckości 
i rozumu, które zaczęły zagrażać wierze. 
Jednym ze sposobów przeciwstawiania 
się tym trendom, było skoncentrowanie się 
sufich nad pielęgnowaniem czystości serca 
i miłości do Boga. 

Wprawdzie już za życia Proroka Mu-
hammada całkowite objawienie koraniczne 
zostało zakończone, jednak spisanie hadi-
sów oraz utworzenie jurysprudencji (fikh) 
i szkół prawnych (maz’hab) zajęło kolejne 
dwa wieki1. W owych czasach powstały 
również pierwsze traktaty sufickie: w języ-
ku arabskim Ar-Risala al-Qusayriyya, czyli 
Traktat o sufizmie Abu al-Qasima al-Qusay-
riego, a w 3 wieku hidżry pisany po persku 
traktat Ali Hudżwiriego Kaszf al-Mahdżub. 
Oba są podstawowymi kompendiami wie-
dzy na temat sufizmu, wciąż czytanymi 
i aktualnymi w swej treści.

W kolejnych wiekach sufizm stał się 
nierozerwalną częścią islamu i wyraże-
niem jego aspektu, ihsan. Sufi zaczęli for-
mować się w bractwa, czyli tariki, na czele 
których stał szajch (starszy), będący najbar-
dziej doświadczoną osobą w sensie wiedzy 
koranicznej i sunny. Szajchowie cechowali 
się też szczególną pobożnością i przywią-
zaniem do Prawa2. Większość bractw su-
fickich tego wczesnego okresu przetrwała 
do dziś, niektóre jednak zdegenerowały 
się, a te, które odeszły od szariatu i sunny 
zniknęły całkowicie.

Sufizm przez wiele stuleci zaznaczył 
swoją obecność jedynie tam, dokąd sięgała 
cywilizacja islamu. W świecie zachodnim 
pojawił się dopiero na początku XX wieku 
(poza Hiszpanią mauretańską od VII do 
XV w. i Bałkanami). Obszarem pierwszych 

1  Przeciwnicy sufizmu posługują się argumentem, że skoro 
sufizm nie istniał za życia Proroka, musi być innowacją. 
Istotnie, mają rację, sufizm pod tą nazwą wówczas nie ist-
niał, ale w takiej sytuacji za innowacje należy uznać szkoły 
prawne i sunnę, skoro powstały po śmierci Proroka. 

2  Żarliwy obrońca szariatu, Szajch Ahmed Faruki Sirhindi 
(1564-1625) był reformatorem religijnym i sufickim, który 
usunął z islamu wiele naleciałości powstałych za rządów 
hinduskiego władcy Akbara oraz oczyścił sufizm z innowa-
cji, w pierwszym milenium ery muzułmańskiej.

szkoła nauk sufich 
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Niedawno ukazała się w Polsce książka 
Szajcha Hazrata Azada Rasoola W stronę 
serca. Przebudzenie na ścieżce sufich. Oto sło-
wa szajcha:

„(…) sufizm pogłębia wiedzę o natu-
rze jaźni, wraz z pogłębioną samowiedzą 
przychodzi większe zrozumienie Boga. 
Rozpoznać bliskość Boga można tylko 
po oczyszczeniu (tazkija) serca i jaźni. Ci, 
którzy kroczą drogą sufich i skupiają się 
na takim oczyszczeniu, rozwijają ihsan1, to 
jest umiejętność bycia całkowicie pochło-
niętym przez modlitwę i inne formy od-
dawania czci: jak gdyby widzieli oni Boga, 
a jeśliby nie widzieli, to mieliby świado-
mość, iż Bóg widzi ich”. Kiedy człowiek 
staje się świadom, wówczas naśladowcza 
i dedukcyjna wiara ustępuje wierze opar-
tej na osobistym doświadczeniu i dawa-
niu świadectwa.

Ten rozwój wiary (iman) jest Boskim 
nakazem dla każdego muzułmanina. Ko-
ran wyraźnie mówi, że islam (poddanie się 
Bogu) jest jednym krokiem, ale innym jest 
stanie się muminem – człowiekiem wiary.

Powiedzieli Beduini: „My wierzymy!” Po-
wiedz: „Wy nie wierzycie. Raczej powiedzcie: 
«My poddaliśmy się całkowicie!», bo wiara nie 
weszła jeszcze w wasze serca”.

Gdzie indziej w Koranie Bóg mówi: „O 
wy, którzy wierzycie! Wierzcie w Boga”.

Muzułmanów zachęca się do dosko-
nalenia wiary, by mogli osiągnąć pewność 
Prawdy (al hak), jaką jest urzeczywistnie-
nie Boga.

Szariat (religijne święte prawo) składa 
się z trzech części: wiedzy, działania i szcze-
rość motywacji. Prawdziwym ideałem dla 
muzułmanina jest połączenie ich w jedno. 
Niestety, możemy zaobserwować, że niektó-

rzy muzułmanie ofiarują modlitwy, poszczą 
w okresie ramadanu, jeżdżą na pielgrzym-
ki, a jednocześnie codziennie łamią zasady 
wiary. Ta niekonsekwencja jest wynikiem 
braku wewnętrznego oczyszczenia. Trening 
duchowy sufich uszlachetnia naturę czło-
wieka, wykorzeniając z jego życia hipokry-
zję i inne tendencje, które są przeszkodą na 
drodze do żywego islamu”.

Andrzej Saramowicz
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kich zostają później zsumowane, a każdy 
członek społeczności, w zależności od ran-
gi swojego działania i pozycji społecznej, 
otrzymuje swój udział, z którego korzysta 
i urządza sobie życie. W ten sposób wszy-

scy wzajemnie sobie pomagają, pracując 
razem i wytwarzając pewne dobra (S. M. 
H. Tabatabai).

Według islamu, ludzie podejmują 
współpracę dla lepszego zaspokajania 
własnych potrzeb, co w rezultacie pro-
wadzi do powstania społeczeństwa sta-
nowiącego pewnego rodzaju jeden wielki 
organizm. Każda jednostka, to część skła-
dowa tego organizmu, w którym każdy 
narząd wykonuje inne czynności, korzy-
stając przy tym z czynności wykonywa-

Mustafa Switat

Rozpatrując islam z perspektywy so-
cjologicznej, uznaje się go za pierwszą 
szkołę myśli, która uważa lud za podstawę 
oraz najważniejszy czynnik społeczeństwa 
i historii. Struktura ludu stanowi ponad-
to element odpowiedzialny za dokonanie 
różnych podziałów w ramach historii i spo-
łeczeństwa. I społeczeństwo, i pojedynczy 
człowiek mają swoje określone obowiąz-
ki wobec Stwórcy, a równocześnie każdy 
określa swój własny los. Te dwa zjawiska 
nie są sobie przeciwstawne, jedynie się 
nawzajem uzupełniają (A. Shariati). Społe-
czeństwo muzułmańskie to umma – wspól-
nota wyznawców, gmina.

Podstawą ekonomii w islamie jest 
wspólnota oraz założenie, że motywem po-
wstania społeczeństw są ludzkie pragnie-
nia i poszukiwanie w życiu szczęścia oraz 
harmonii. To szczęście jest możliwe do zre-
alizowania wyłącznie przez zabezpiecze-
nie wszystkich środków do życia. Ponadto 
człowiek, dzięki jakiemuś wrodzonemu 
instynktowi, rozumie, iż nie można sa-
memu osiągnąć tych wszystkich potrzeb, 
które warunkują jego szczęście i pomyśl-
ność. Zdaje sobie sprawę, że w pojedynkę 
nie rozwiąże problemów życiowych i nie 
osiągnie doskonałości, dlatego świadom 
swojej słabości poświęca się życiu społecz-
nemu. Współpraca z innymi ludźmi staje 
się zatem najłatwiejszą drogą do osiągnię-
cia swych celów i człowiek zbiorowo przy-
stępuje do zdobywania środków do życia. 

Każdy odpowiada za zabezpieczenie 
pewnej liczby określonych środków. Efek-
ty działalności wszystkich jednostek ludz-

społeczeństwo a praca i doBroczynność w islamie

nych przez pozostałe narządy. Zatem ta 
współpraca narządów utrzymuje orga-
nizm przy życiu. Obowiązki jednostek 
wobec społeczeństwa, przypominają wła-
śnie zależności między poszczególnymi 
narządami a całym organizmem. Ozna-
cza to, że człowiek jako członek społe-
czeństwa powinien łączyć interes własny 
z interesem społecznym oraz uwzględniać 
w swojej działalności korzyść społeczną. 
Broniąc praw wspólnoty człowiek broni 
także własnego prawa, w imię zasady, 
że kiedy przestanie istnieć wspólnota, to 
on sam straci swoje prawa. Prorok (Pokój 
z Nim) potwierdzał tę prawdę w swoich 
wypowiedziach, m.in.: Ten, kto nie przy-
wiązuje uwagi do spraw gminy, nie jest mu-
zułmaninem.

Warto podkreślić, iż te obowiązki nie 
dotyczą spokoju i bezpieczeństwa tylko 
i wyłącznie muzułmanów – szacunek, re-
spekt i współczucie odnosi się również 
i do wyznawców innych religii, i do osób 
niewierzących, bo jak mówił Prorok (Pokój 
z Nim): Muzułmanin, to taki człowiek, którego 
działania nie kolidują ze spokojem i bezpieczeń-
stwem innych ludzi.

Wracając do socjologicznego pojmowa-
nia islamu, można uznać, iż zmiany w spo-
łeczeństwie nie są zależne od przypadku, 
ponieważ społeczeństwo stanowi żywy or-
ganizm, posiadający stałe zwyczaje nauko-
we i ludzkie. W islamie teoria przypadku 
nie ma żadnego filozoficznego znaczenia, 
ponieważ to Bóg właściwie bezpośrednio 
i stale interweniuje we wszystkich spra-
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wach, zatem skoro przypadek nie ma żad-
nego logicznego powodu czy ostatecznego 
celu, nie może się zrodzić w społeczeń-
stwie lub w przyrodzie. Z czynników, któ-
re wpływają na los społeczeństw najsku-
teczniejsze są masy i zwyczaje, ponieważ 
masy reprezentują wolę ludu, a zwyczaje 
odnoszą się do istniejących w społeczeń-
stwie praw naukowych. 

Z kolei istotę ludzką w islamie tworzą 
następujące czynniki: 1) matki, który bu-
duje strukturę i wymiar duchowy ludzko-
ści (matka przekazuje karmionemu dziec-
ku pierwszą lekcję swoimi szczególnymi 
gestami, żywi ducha ludzkiego, buduje 
uczucia i subtelność); 2) ojca, kształtujący 
inne wymiary osobowości dziecka; 3) szko-
ły; 4) otoczenia i społeczeństwa; 5) ogólna 
kultura narodu lub ogólna kultura świata. 

Można powiedzieć, iż jest to wypad-
kowa różnych wymiarów edukacji, która 
kształtuje ducha muzułmanina. Określona 
forma edukacji przekazywana jest ducho-
wi człowieka do poszczególnych celów, bo-
wiem jeżeli nie otrzyma wykształcenia jest 
dla społeczeństwa bezużyteczny. Zatem 
człowiek kształci się, aby kiedy dorośnie, 
mógł służyć społeczeństwu (A. Shariati).

Według islamu wszystkie dostępne 
środki do życia, nie pojawiły się nagle i zni-
kąd. Powstawały i wchodziły do użycia 
stopniowo w wyniku ludzkiej działalności. 
Od początku dziejów ludzie stale myślą 
o poprawie warunków swojej egzystencji. 
Podejmują się pracy nie dlatego, iż nie ma 
innego wyjścia, ale dlatego, że człowiek ro-
zumie, że praca może zapewnić mu szczę-
ście i pomyślność w życiu. Praca to jedno 
z wielu zadań, których realizacja jest ko-
nieczna do istnienia, mają bowiem dopro-
wadzić do spełnienia się ludzkich marzeń 
o pogodnym, szczęśliwym i dostatnim 
życiu. Wartość tych obowiązków (które 
są wyłącznie środkiem do realizacji celu), 
oznacza wartość samego człowieczeństwa. 
To jego moralność, nieporównywalna 
z ceną żadnego towaru oraz niemożliwa 
do wymiany na dobra materialne. Z tego 
powodu „znajomość i wypełnianie obo-
wiązku” stanowi najważniejszy problem 
praktyczny, z jakim człowiek spotyka się 
w życiu. Jego ważność nadaje wagę same-
mu człowieczeństwu, istocie jego moral-
ności. Pozbawia się go człowiek, który się 
sprzeciwia wypełnianiu tych obowiązków 
(m.in. pracy) lub wykazuje lenistwo i opie-
szałość w ich spełnianiu. Każdy sprzeciw 
to sabotaż wobec społeczeństwa, a w rze-
czywistości niszczenie samego siebie (S. 
M. H. Tabatabai). Z tego m.in. powodu, 
korupcja, kradzież, przywłaszczenie czy 
bezczynność są w islamie potępiane. 

Praca (al amal), jaką wykonuje czło-
wiek, musi być zgodna z wymogami sza-
ri’atu – zatem powinna przynosić wartość 
zarówno człowiekowi, jak i całej społecz-
ności (Z. Iqbal. A. Mirakhor). Nakaz pracy 

jest w islamie nie tylko religijny, ale rów-
nież prawny i moralny. Praca i działanie 
są podstawą, na której oparty jest porzą-
dek stworzonego świata. To jedyna gwa-
rancja przetrwania dla każdej istoty. Bóg, 
każdą żywą istotę wyposażył w odpo-
wiednie dla niej środki, umożliwiające jej 
zaspokajanie potrzeb oraz obronę przed 
wrogiem. Potrzeby człowieka, w porów-
naniu do innych stworzeń, są większe, 
więc i więcej pracy musi oni włożyć, żeby 
zaspokoić swe niezliczone potrzeby oso-
biste i zabezpieczyć byt rodziny. Islam 
uznaje tego rodzaju ludzkie działania za 
konieczne. Muzułmanie nie cenią ludzi, 
którzy siedzą bezczynnie i próbują żyć na 
cudzy rachunek. Każdy, adekwatnie do 
swoich możliwości, zdolności i upodobań, 
powinien znaleźć sobie takie zajęcie, któ-
re zapewni mu chleb powszedni i będzie 
korzystne dla społeczności - nawet w wa-
runkach ekstremalnych, typu np. wojna 
(S. M. H. Tabatabai).

(…) człowiek będzie miał tylko to, o co pil-
nie się starał; (Koran 53:39)

W islamie marnowanie czasu jest grze-
chem - pierwszym i zasadniczo najcięższym. 
Praca jest powołaniem, wyznaczonym przez 
Boga samoistnym celem życia dla zaspoko-
jenia potrzeb jednostki, podobnie jak spo-
łeczeństwo. Najważniejszym obowiązkiem 
członków każdej społeczności jest według 
islamu opieka nad ludźmi opuszczonymi 
i bezradnymi oraz zaspokojenie ich potrzeb 
bytowych. W dzisiejszych czasach wiemy, 
iż zaniedbania ludzi zamożnych wobec 
biednych stanowi wielkie zagrożenie, zdol-
ne zniszczyć każde społeczeństwo. Bogaci 
byliby pierwszą ofiarą takiej tragedii. Islam 
dostrzegł to niebezpieczeństwo już 14 wie-
ków temu i zalecał zamożnym przeznaczać 
w roku część majątku na pomoc dla ubogich 
- oczywiście, zalecane jest też wspomaganie 
biednych ponad obowiązek zawarty w pra-
wie (S. M. H. Tabatabai).

W każdym społeczeństwie są ludzie 
biedni, potrzebujący, wymagający opieki 
i pomocy. Islam bezwzględnie zobowią-
zuje ludzi zamożnych do opieki i pomocy 
potrzebującym i nie mogą oni o tym obo-
wiązku zapominać. Oczywiście, wsparcie 
należy się nie tym którzy mogą pracować, 
a nie chcą, ale tym, którzy pracują, ale 
otrzymywane środki nie są wystarczające 
na utrzymanie ich rodzin.

Siły społeczne pracują dla każdej jed-
nostki. W społeczeństwie, w którym na sku-
tek biedy narasta bierność i spada produk-
cja – efekty tego dotyczą wszystkich jego 
członków. W ekstremalnej sytuacji, gdyby 
produkcja w ogóle ustała, najbardziej po-
szkodowani byliby właściciele środków 
produkcji (czyli ludzie zamożni). Dlatego 
powinni oni pomyśleć o pomocy i opiece 
dla potrzebujących, bo jest to korzystne 
dla nich samych: wzbudzają miłość do sie-
bie u wielu ludzi; stosunkowo niewielkim 
kosztem kupują wielki szacunek; uzyskują 

poparcie ludzi, którzy później zawsze we-
zmą stronę swego dobroczyńcy; nie muszą 
bać się dnia, kiedy bunt, gniew i nienawiść 
biedoty zniszczy wszystko, co napotyka na 
drodze (strajk), a pieniądze, które wydali 
na wspomożenie potrzebujących zwrócą 
im się podwójnie, po poprawie koniunktu-
ry (S.M. H. Tabatabai).

Realizacja pomocy potrzebującym na-
stępuje poprzez instytucje zwane: zakat 
i sadaka. Zakat (w uproszczonym i dosłow-
nym tłumaczeniu z arabskiego znaczy 
„czystość”) określany jest jako anonimowa 
jałmużna, pewnego rodzaju podatek reli-
gijny nałożony na przez islam na każdego 
muzułmanina, posiadającego dobra prze-
kraczające limit ustalony przez zasady sza-
ri’atu – prawa muzułmańskiego. Jego ce-
lem jest przekazanie części majątku ludzi 
dobrze sytuowanych osobom potrzebują-
cym. Płacony jest w formie gotówki, bydła, 
minerałów, płodów rolnych, zainwestowa-
nego kapitału itp. 

Zakat jest jednym z pięciu filarów is-
lamu, a jego znaczenie wykracza daleko 
poza definicję podatku czy dobroczynno-
ści. Ta instytucja nie ma odpowiednika nig-
dzie indziej. Zakat oznacza nie tylko zwy-
kłe odejmowanie określonego procentu od 
stanu posiadania danego mężczyzny czy 
kobiety, ale jednocześnie hojny gest i du-
chową inwestycję. Nie należy utożsamiać 
go z podatkiem państwowym czy dobro-
wolnym datkiem. To obowiązek każdego 
muzułmanina, którego wysokość oblicza 
się samemu i samemu rozprowadza wśród 
biednych i potrzebujących, ewentualnie 
wpłaca się w urzędzie – jeśli taki w danym 
państwie istnieje. Stawka jest zależna od 
rodzaju posiadanych dóbr, a jej wielkość 
wynosi około 2,5 procenta od ilości prze-
kraczającej wskazany limit danego dobra – 
po opłaceniu wszystkich należności finan-
sowych (płacący nie może mieć długu). Za 
prawidłowość naliczenia jałmużny muzuł-
manin odpowiada jedynie przed Bogiem, 
a Boga nie można oszukać. 

Zakat: oczyszcza stan posiadania z na-
leżności, które nie są już dłużej udziałem 
posiadacza i muszą być rozdzielne między 
potrzebującymi; oczyszcza serce dawcy 
z egoizmu i zachłanności na bogactwo; 
łagodzi do minimum cierpienia biednych 
i potrzebujących członków społeczeństwa; 
jest skutecznym instrumentem w umac-
nianiu i pielęgnowaniu ducha społecznej 
odpowiedzialności; jest zdrową formą 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ży-
wym przykładem humanitaryzmu i ducha 
samopomocy w stosunkach między społe-
czeństwem a jednostką. 

Zakat wyraża ogólną ideę islamu, przyj-
mującą skuteczną linię kontaktów pomię-
dzy jednostką a społeczeństwem, między 
obywatelem a państwem, kapitalizmem 
a socjalizmem oraz między materializmem 
a duchowością. Ilustruje w dobitny sposób, 
iż islam nie jest przeciwny prywatnej ini-
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wcześnie Rusi, z cywilizacją islamu datuje 
się już od wieku X. Pisał o tym historyk Al-
Mas’udi, zmarły w roku 956, m.in. w Kitab 
at-tanbih wa-al-israf oraz Murug ad dahab-wa-
ma’adin al-gawhar3. Istniały również kontak-

3 Ahmad Nazmi, Commercial Relations between Arabs 
and Slavs, Wyd. Dialog, Warszawa 1998, s. 89-101 i in.; 
patrz też: G. M. Dawletszin, Wołżskaja Bułgarija: du-
chownaja kultura, Kazań 1990, ss. 190+ 2 nlb. 

cjatywie i nie potępia własności prywatnej, 
ale nie toleruje egoistycznej natury kapita-
lizmu i ludzkiej chciwości (M. A. El-Gamal, 
H. Abdalati).

Zakat, który oczyszcza duszę, jest pła-
cony w celu zaspokojenia potrzeb spo-
łecznych w ośmiu kategoriach: 1) potwier-
dzenie roli Boga (Tawhid – potwierdzenie 
jedności Boga) na wszelkie możliwe spo-
soby włącznie z wojnami kraju muzułmań-
skiego; 2) zaspokojenie podstawowych 
potrzeb potrzebujących, 3) zaspokojenie 
długów potrzebujących, 4) opieka spo-
łeczna nad znajomymi i krewnymi; 5) dla 
wędrowca, jako rodzaj rozpowszechniania 
wiadomości o islamie, 6) dla sierot; 7) no-
wych i potrzebujących muzułmanów, 8) na 
wynagrodzenia tych, którzy administrują 
funduszem zakat (M. A. Choudhury).

Beneficjentami zakatu są więc: biedni, 
którzy otrzymują doraźną pomoc; po-
trzebujący, którzy otrzymują niezbędne 
środki na utrzymanie; nawróceni i nowi, 
którzy mogą za te środki się osiedlić; jeń-
cy wojenni, dla których zakat jest okupem 
wyzwalającym z niewoli; zadłużeni, bo 
zakat uwalnia ich z presji spłacania należ-
ności; pracownicy administracyjni fundu-
szu zakat; podróżnicy, którzy przebywają 
w obcych krajach i potrzebują pomocy (H. 
Abdalati). 

Zakat jest uregulowany w Koranie: Jał-
mużny są tylko dla ubogich i biedaków, i tych, 
którzy przy nich pracują, i dla tych, których 
serca zostały pozyskane, i na wykup niewol-
ników, i dla dłużników, i dla drogi Boga, i dla 
podróżnego. To jest obowiązek nałożony przez 
Boga! Bóg jest wszechwiedzący, mądry! (9:60)

Pobożna osoba może dać potrzebu-
jącym w dowolnym momencie, tyle (np. 
pieniędzy) ile zechce, w sekrecie jako tzw. 
sadakę. Słowo to można przetłumaczyć 
jako „dobrowolna jałmużna”, ale ma ono 
znacznie szersze znaczenie. Prorok(Pokój 
z Nim) powiedział: „(…) nawet powitanie 
brata z uśmiechem to sadaka”. Islam bo-
wiem nie ogranicza się wyłącznie do kwe-
stii materialnych czy finansowych, ale jego 
zasady nakazują udzielanie potrzebującym 
wszelkiego rodzaju pomocy, także ducho-
wej. Jest to przede wszystkim nakaz bycia 
uprzejmym i pomocnym. Podanie ręki nie-
widomemu, nauczanie niepiśmiennego, 
podniesienie leżącego czy poprowadzenie 
zbłądzonego - to nie tylko dobroczynność, 
ale pomoc, której rangę uznał człowiek 
przystępując do życia w społeczności. Dziś 
ty, a może jutro ja będę potrzebował pomo-
cy. Warto nadmienić, iż w świecie islamu 
nie ma instytucji domu dziecka (domu dla 
sierot), domu dla starców czy hospicjum. 

To skutek odpowiedniego wychowywania 
dzieci, które od najmłodszych lat są uczo-
ne szacunku i obowiązków w stosunku do 
rodziców, rodziny i innych członków spo-
łeczeństwa. 

Rola dobroczynności zależy od wyni-
ków, które przynosi dane działanie. Im 
większy pożytek i powszechna korzyść, 
tym wyższa wartość danego uczynku. 
I tak, wyleczenie człowieka chorego to 
bez wątpienia czyn dobry, ale nieporów-
nywalny z uruchomieniem szpitala leczą-
cego setki chorych. Nauczanie jednego 
ucznia nie ma takiej wagi, jak założenie 
szkoły, która wykształci setki uczniów. 
Najlepszym zatem sposobem praktyko-
wania dobroczynności jest zakładanie 
placówek społecznie użytecznych, bez-
płatnych i otwartych. Szari’at nazywa ta-
kie działania „bieżącą jałmużną” – dopóki 
działa dana placówka, efekty jej działania 
są dobrymi uczynkami jej fundatora (S. 
M. H. Tabatabai). Jest to forma waqf, co 
w prawie muzułmańskim oznacza zapis 
(fundację) na cele publiczne, religijne oraz 
charytatywne; waqf stanowi instytucjonal-
ną formę spełniania nakazanego przez is-
lam obowiązku dawania jałmużny.

Mustafa Switat

Selim Chazbijewicz

Problematyka kontaktu, styku Rosji 
i islamskiej cywilizacji jest w zasadzie 
do dziś obszarem mało lub w ogóle 

nieznanym badawczo. Nie powstała na 
ten temat żadna znacząca, mająca ambicje 
do całościowego ujęcia praca. W zasadzie, 
w sensie historiozoficznym nie istnieje 
nic, jeśli nie liczyć prac Włodzimierza So-
łowjowa czy poematu Aleksandra Błoka 
pt. „Dwunastu”. Oczywiście, godnym jak 
najbardziej podkreślenia jest badawczy 
wysiłek Lwa Gumilowa i Wsiewołoda Bar-
tholda1. Na gruncie polskim należy wspo-
mnieć „Dzieje Rosji od najdawniejszych do 
najnowszych czasów” Feliksa Konecznego, 
w którym to dziele autor w ułamkowym 
zakresie próbował ująć wzajemny stosunek 
Rosji i cywilizacji islamu. Warto też odno-
tować niemieckie prace omawiające relacje 
rosyjsko-muzułmańskie, oczywiście, frag-
mentarycznie2. Problem ten rozpatrywać 
można w różnych aspektach. Historycznie, 
kulturowo, geopolitycznie.

Przyjrzyjmy się na początek krótko 
pierwszemu aspektowi. Kontakt Rosji, czy 
1 W. Barthold , Istorija izuczenija Wostoka w Jewropie 

i w Rossiji , Petersburg 1911.
2 B. Spuler, Die goldene Horde – die Mongolen in Russland 

1223-1502, Leipzig 1943.

islam w rosji. kultura, społeczeństwo, historia. 
próBa wstępnego zarysu tematu (1)

ty pomiędzy Rusami a muzułmańską cywi-
lizacją nadwołżańskich Bułgarów, których 
państwowość sięga X wieku. Wpływało to 
nie tylko na wzajemne działania handlowe 
i kulturalne, ale i mieszanie się tych grup 
etnicznych, tj. ruskiej, słowiańskiej, buł-
garskiej, tureckiej4. Więzi Rusi z islamem 
i jego cywilizacją były na tyle znaczne, iż 
znalazły odzwierciedlenie w legendzie 
o dyspucie religijnej, jaką urządził między 
przedstawicielami islamu, chrześcijaństwa 
i judaizmu książę Włodzimierz Wielki, 
zastanawiając się nad przyjęciem którejś 
z tych religii. Teoretycznie przyjęcie islamu 
przez Ruś było możliwe, w każdym razie 
intensywność stosunków stwarzała taką 
sytuację jako potencjalnie prawdopodob-
ną. Ruś wybrała jednak chrześcijaństwo, 
prawosławie, i ten wybór określił wzajem-
ne relacje muzułmańsko-rosyjskie.

 Były one poniekąd nawiązywane dwu-
krotnie. Po raz pierwszy, w czasie o którym 
wspominaliśmy, tj. od X do XIII w., z pań-
stwem nadwołżańskich Bułgarów i kali-
fatem Abbasydów; po raz drugi od wieku 
XIV, tj. od czasu przejścia Złotej Ordy za 
panowania Uzbeg Chana w l. 1312-1341 
4 Lew Gumilow, Od Rusi do Rosji, PIW, Warszawa 1996, 

s.50.

Wizerunek wojownika bułgarskiego 
na złotym dzbanie z X w. 
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w całości na islam. Okres pierwszy można 
scharakteryzować jako czas pokojowej raczej 
wymiany i koegzystencji, natomiast drugi 
był zdecydowanie okresem walki, ekspansji, 
i później – kolonizacji. Możemy podzielić go 
na wyraźnie różne etapy. Pierwszy oznaczał 
się wyraźną militarną i polityczną dominacją 
islamu, od przekształcenia się mongolskiego 
ułusu Dżocziego w tureckojęzyczne, muzuł-
mańskie państwo Złotej Ordy. Jego począt-
kiem było panowanie Berke Chana w l. 1257-
1267, który wraz z najbliższym otoczeniem 
przyjął islam z rąk mameluckiego sułtana 
Egiptu, Bajbrasa. Koniec wyznaczyło wspo-
mniane panowanie Uzbeg Chana. 

 Etap drugi charakteryzował się stopnio-
wą eliminacją muzułmańskiej dominacji. Za-
początkowany został bitwą na Kulikowym 
Polu w roku 1380 i trwał aż do roku 1552, 
tj. do czasu zajęcia Chanatu Kazańskiego, 
później Chanatu Astrachańskiego i Sybe-
ryjskiego za panowania Iwana Groźnego. 
Już wtedy rodzi się powoli rosyjska myśl 
imperialna oraz ideologia walki z islamską 
cywilizacją, co utożsamia polityczny mit te-
stamentu Piotra I i ideologia Moskwy jako 
„Trzeciego Rzymu”, inspirująca walkę o od-
zyskanie Konstantynopola z rąk Turków. 
Będzie to wyznacznikiem rosyjskiej polityki 
i ekspansji w drugim okresie walki z isla-
mem, od panowania Iwana IV Groźnego do 
Piotra I. Etap następny trwał od panowania 
Katarzyny II do rewolucji 1917 roku. 

 Wcześniej, jeszcze za Piotra I, można 
mówić o równowadze politycznej i militar-
nej Rosji oraz islamu, ucieleśnianego pod 
względem politycznym w postaci Państwa 
Osmańskiego i Chanatu Krymskiego. Do-
piero wiek XVIII przynosi zdecydowaną 
przewagę Rosji, co znajduje swój wyraz 
w wojnie turecko-rosyjskiej, tzw. wojnie 
polskiej oraz klęsce militarnej i politycz-
nej Turcji, przypieczętowanej traktatem 
pokojowym w Kuczuk-Kajnardży w r. 
1773. Symbolicznym końcem „starego po-
rządku” w relacjach Rosji i islamu była 
aneksja Chanatu Krymskiego w 1783 r. Od 
tego momentu możemy odliczać czas no-
woczesnej ekspansji rosyjskiego państwa 
w stronę posiadłości islamskiej cywilizacji. 
Decyzja Katarzyny II o budowie twierdzy 
orenburskiej przesądza o jej kierunku. Bę-
dzie to Azja Centralna i Kaukaz. Oprócz 
wschodu, drugim kierunkiem uderzenia 
Rosji stało się południe, posiadłości Turcji 
i Persji. Można śmiało zaryzykować twier-
dzenie, że od wieku XVI jedynym niemu-
zułmańskim odcinkiem agresji imperium 
rosyjskiego będzie terytorium Rzeczy-
pospolitej. Trzeba bowiem zaznaczyć, iż 
Chanat Syberyjski również był państwem 
muzułmańskim, zaś Syberię zamieszkiwa-
ły zislamizowane ludy i plemiona, takie jak 
Ujgurzy, Kazachowie, Tatarzy.

 Formalnie, trybutarna zależność Rosji 
od islamu, tj. od Chanatu Krymskiego, sta-
nowiącego kontynuację Złotej Ordy, trwała 
do końca XVII w., tj. do panowania Piotra 

I. Dopiero wtedy Rosja przestała płacić tzw. 
wychod. Należy wszakże odnotować, że 
aneksja przez Rosję ziem Chanatu Kazań-
skiego, Astrachańskiego i Syberyjskiego, 
a później Azji Centralnej, przekształciła się 
w trwałą władzę na tych obszarach, połą-
czoną z dwojaką polityką wobec muzuł-
mańskich poddanych. Obok represji, ogra-
niczania swobód religijnych i społecznych, 
przymusowego chrztu muzułmańskich 
poddanych na Powołżu oraz czystek etnicz-

nych (w 1552 roku po zdobyciu Kazania 
wysiedlono Tatarów z miasta i zabroniono 
osiedlania się w jego obrębie), państwo ro-
syjskie tolerowało istnienie alternatywnych, 
religijno-etnicznych społeczności funkcjo-
nujących obok oficjalnego nurtu życia pań-
stwowego. Tworzyli je m.in. Tatarzy nad-
wołżańscy i krymscy, a także mieszkańcy 
Turkiestanu. Posiadali oni autonomię kultu-
ralną i religijną oraz językową i oświatową. 
Społeczności te żyły odrębnym życiem spo-
łecznym, kulturowym, religijnym, tworząc 
własne układy zależności i powiązań. Jesz-
cze pod koniec XIX w. zdarzały się przypad-
ki, że np. największy tatarski uczony, twórca 
tatarskiej historiografii, pisarz i teolog, lider 
reformy szkolnictwa narodowego, Sziha-
buddin Mardżani, zmarły w 1900 roku, nie 
znał w ogóle języka rosyjskiego, żyjąc i two-
rząc w Kazaniu, będącym geograficznym 
centrum rosyjskiego imperium5.

Należy również wspomnieć o buntach 
i powstaniach muzułmańskiej, nie tylko ta-
tarskiej ludności podbitej przez carat w wie-
kach XVI , XVII i XVIII. Miały one miejsce na 
Powołżu i rozpoczęły się zaraz po pacyfikacji 
Kazania, zdobytego 15 października 1552 r. 
przez wojska Iwana Groźnego. Już w roku 
1553 w pobliżu rzeki Miosza, zorganizo-
wany został pierwszy oddział powstańczy 
5  Mardżani: uczennyj, myslitiel’, proswietitiel’, Tatarsko-

je kniżnoje izdatiel’stwo, Kazań 1990; także: Azade-
Ayse Rorlich, The Volga Tatars. A profile in National 
Resilience, Hoover Institution Press, Stanford Uni-
versity, 1986; Ataullah Bogdan Kopański, Muslims in 
Eastern Europe. Their friends and foes, Institute of Policy 
Studies, Islamabad, Pakistan 1995.

pod wodzą Dżanseita Saryj-Batyra64a. Więk-
szą jeszcze armię powstańczą zorganizował 
Mamysz-Berdi, który postanowił wskrze-
sić Chanat Kazański. Powstańcy próbowali 
osadzić na tronie murzę Ali Akrama, brata 
ostatniej suwerennej władczyni Kazania 
– Suinbike. Na Kazań wyruszyła ekspedycja 
pacyfikacyjna wysłana przez Iwana Groźne-
go. Walki trwały do zimy 1554 r. Latem tegoż 
roku wznowiono je i trwały do 1557 r.

 Już w latach 1572-1573 rozpoczęły się 
nowe walki powstańcze i bunty ludności 
Powołża. Kolejne miały miejsce w latach 
1582,1584,1592. Następne duże powstanie 
tatarskie pod wodzą Seita-Tiulekeja miało 
miejsce w roku 1682. Jego zasięg i sukcesy 
mogły zagrozić stanowi posiadania Rosji 
na tym obszarze. Zbuntowali się Tatarzy, 
Mordwini, Czeremisi, Baszkirzy. Walki 
trwały do 1684 roku. Kolejne toczyły się od 
roku 1704 do 1711. W tradycji tatarskiej na-
zywane są ałdar-kusjumowskim powsta-
niem74b. Późniejsze, akaj-kilmjakowskie 
powstanie wybuchło w roku 1735 i trwało 
do 1740. W roku 1755 Tatarzy, Baszkirzy, 
Mordwini i Czuwasze znowu chwycili za 
broń, pod wodzą Gabdułły Galijewa, zna-
nego pod pseudonimem Batyrsza. Od nie-
go też nazwano je powstaniem Batyrszy. 
Walki trwały do 8 sierpnia 1756 r., kiedy 
to Batyrsza dostał się do rosyjskiej niewoli. 
Trzeba nadmienić, iż powstanie Pugaczo-
wa w 1773 roku należy również po części 
rozpatrywać w kategoriach walki naro-
dowowyzwoleńczej Tatarów, Baszkirów, 
Czuwaszy oraz Mordwinów, będących 
w powstańczej armii.

W Rosji na przełomie XIX i XX wieku 
obok literatury rosyjskiej bujnie rozwi-
jała się literatura tatarsko-muzułmańska 
i prasa tatarska obok rosyjskiej literatury, 
w rzeczywistości niewiele od niej przej-
mując oprócz progresywnego imperatywu 
rozwoju cywilizacji, w tym wypadku jed-
nak w celu przeciwstawienia się Rosji, już 
nie jako państwu, ale jako społeczeństwu, 
narodowi, strukturze władzy.8 Druga poło-
wa wieku XIX to rodzenie się panislamizmu, 
a zwłaszcza panturkizmu ,będącego reakcją 
na rosyjską ideologię panslawizmu. Po-
czątki panturkizmu należy wiązać z posta-
cią Ismaila Bej Gasprinskiego, krymskiego 
Tatara, wykształconego zarówno w trady-
cyjnym, muzułmańskim systemie szkol-
nictwa, jaki panował wśród narodów 
islamskich w Rosji, jak i w systemie euro-
pejskim, ukończywszy szkoły rosyjskie. 

6 Wachit Imamow, Zapriatannaja istorija tatar, Nabie-
rieżnyje Cziełny 1994, s. 12 i n. 

7 jw., s. 19-33.
8  Musulmanskaja pieczat’ Rossiji, Society for Central 

Asian Studies, reprint series No 12, Oxford 1987; A. 
Arszaruni, Ch. Gabibullin, Oczerki panisłamizma i pan-
tjurkizma w Rossiji, Society for Central Asian Studies, 
reprint series No 18,London 1990;Programnyje doku-
mienty musulmanskich politiczeskich partij 1917-1920, 
Society for Central Asian Studies, reprint series No 
2, Oxford 1985; Ataullah Bogdan Kopański, op. cit.; 
Ismail Bey Gasprinski, Islam w Rosji. Myśli, uwagi, spo-
strzeżenia, tłum. Marek Dziekan (w:) Rocznik Tatarów 
Polskich, t. VI, Gdańsk 2000, s. 139-159.

Ismail Bej Gasprinski



Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej • Nr 2(10) Rok 1432/2011 (III) 23

Gasprinski (w j. tatarskim Gasprały), 
urodził się w 1851 roku we wsi Gaspra nie-
daleko Bahczesaraju na Krymie, w rodzinie 
tatarskiej szlachty (murzy). Po skończeniu 
nauki w muzułmańskiej szkole elementar-
nej mektep, dostał się do Kadeckiego Kor-
pusu w Moskwie. Tam młody Gasprinski 
poznał Katkowa, a poprzez niego – rosyj-
ską myśl panslawistyczną i rodzący się 
rosyjski nacjonalizm, liberalizm oraz ra-
dykalną ideologię polityczną. Zapoznał 
się z dorobkiem Hercena, Bielińskiego, 
Czernyszewskiego, Pisariewa, Bakunina. 
W roku 1867 powrócił na Krym i rozpoczął 
naukę w medresie Zindżyrły, największym 
wyższym zakładzie naukowym muzuł-
mańskim w Europie Wschodniej. W czasie 
nauki powziął też krytyczną opinię o tra-
dycyjnym systemie nauczania w szkołach 
muzułmańskich. W roku 1871 ponownie 
wyjeżdża za granicę, tym razem do Paryża, 
gdzie nawiązuje kontakty z kręgami fran-
cuskich liberałów i socjalistów. Był pierw-
szym muzułmańskim pisarzem, który pisał 
na temat socjalizmu w pamflecie pt. Avrupa 
medeniyetine bir nazarmuvazene (Krytyczne 
spojrzenie na europejską cywilizację).

W roku 1875 wyjeżdża z Francji do Tur-
cji, gdzie spotyka się z liderami rodzącego 
się ruchu młodotureckiego. Jest jednym 
z twórców ideologii panturkizmu - wspól-
noty kulturowej i politycznej wszystkich 
ludów i narodów turkijskich. Ideologia ta 
łączy się w myśli i działalności Gasprin-
skiego z doktryną „nowej metody”, na-
zywanej dżadidyzmem od arabskiej nazwy 
usul dżadid (nowa metoda). Polegała ona, 
najogólniej mówiąc, na europeizacji tra-
dycyjnego szkolnictwa muzułmańskiego, 
wprowadzeniu do medres -klasycznych 
szkół religijnych, przedmiotów, takich jak 
fizyka, chemia, matematyka, historia, języ-
ki europejskie, oraz oparciu nauczania na 
metodach pedagogiki europejskiej, zamiast 

dotychczasowej, polegającej na pamięcio-
wym opanowaniu materiału i stosowaniu 
kar cielesnych jako bodźca w nauczaniu. 
Gasprinski zaczął też wydawać od 1883 
roku czasopismo pt. ”Terdżyman” („Tłu-
macz”).Gazeta ukazywała się dwa razy 
w tygodniu, stając się w latach dziewięć-
dziesiątych wieku XIX najbardziej po-
czytnym i opiniotwórczym czasopismem 
w ówczesnym świecie muzułmanskim. 

Poprzez artykuły, polemiki, noty i utwo-
ry literackie zamieszczane w „Terdżymanie” 
Gasprinski propagował zarówno „nową me-
todę”, jak i idee panturkizmu oraz panisla-
mizmu, których nie przeciwstawiał wzajem-
nie. Jednocześnie propagował europeizację 
obyczajów, ubioru, modelu życia rodzinne-
go. Jego córka, Szefika Gaspryały, była twór-
czynią pierwszego na świecie Komitetu Kobiet 
Muzułmańskich, będąc prekursorką tendencji 
emancypacyjnych kobiet muzułmańskich. 
Hasła głoszone przez Gasprinskiego współ-
brzmiały z ideologią wcześniejszą o ćwierć-
wiecze – głoszoną przez Dżamal ad-dina 
al-Afganiego, pisarza, myśliciela i politycz-
nego działacza, twórcy współczesnego pani-
slamizmu oraz prekursora muzułmańskiego 

modernizmu. Afgani był szyitą pochodze-
nia perskiego, urodzonym w Afganistanie. 
Głoszone przezeń poglądy, ze względów 
politycznych, zmuszały go do nieustannej 
zmiany miejsca pobytu. 

Podobnie jak Gasprinski przebywał we 
Francji, gdzie redagował, drukował i skąd 
rozpowszechniał na świat muzułmański 
swoje czasopismo „Nierozerwalna więź” (al-
Urwa al-Wutka), w którym propagował no-
woczesny panislamizm, istotną dla muzuł-
mańskich społeczeństw i państw doktrynę 
polityczną głoszącą jedność kulturową i po-
lityczną wszystkich muzułmanów, jedność 
ważniejszą od innych więzi: narodowych, 
państwowych, regionalnych. To poczucie 

jedności Gasprinski zawężał zasadniczo 
do narodów tureckojęzycznych, jednakże 
nie odżegnywał się od idei Afganiego. Obaj 
do swoich poglądów doszli analizując upa-
dek współczesnego im świata islamu pod 
względem kulturalnym, politycznym, eko-
nomicznym, militarnym, obyczajowym. Ich 
refleksja zbieżna była w czasie z okresem 
reform europeizacyjnych w Japonii, której 
powodzenie stało się niewątpliwie silnym 
bodźcem do walki o realizację swoich idei. 
Japonia weszła w orbitę światowej polityki 
po zwycięskiej wojnie z Rosją. Rozwój sa-
moświadomości oraz samookreślenie rosyj-
skich muzułmanów rozpoczęło się w II po-
łowie wieku XIX, analogicznie z rozwojem 
ruchów ideologicznych muzułmanów na 
Bliskim Wschodzie.

Aby zobrazować filozoficzny ruch ide-
owy i polityczny muzułmanów rosyjskich, 
należy pokrótce opisać jego początki i kon-
teksty. Chodzi o konteksty filozoficzne 
i teologiczne, gdyż pełne przedstawienie 
historycznych stanowiłoby odrębną i roz-
ległą pracę, którą autor niniejszego tekstu 
dopiero zamierza. Zatem sięgając do po-
czątków formułowanej samoświadomości 
rosyjskich muzułmanów, zacząć musimy 
od początków wieku XIX i prekursorskiej 
działalności Abunasra al-Kursawiego. Był 
on niewątpliwie pierwszym w rzędzie 
reformatorów islamu wywodzących się 
z szeregu rosyjskich muzułmanów.

Urodził się w roku 1783 we wsi Kursa 
niedaleko Kazania. Zmarł młodo, w 1814 
roku. Był członkiem mistycznego bractwa 
Nakszbandi. Kursawi w swoim dziele pt. 
Al-Irshad al-Ibad (Przewodnik wiary) zde-
cydowanie przeciwstawił się metodzie 
scholastycznej, zwanej w doktrynie isla-
mu kalam, oraz obowiązującej zasadzie 
doktrynalnej taqlid, czyli naśladownictwu 
rozwiązań teologiczno-prawnych, obowią-
zujących w islamie sunnickim od średnio-
wiecza i podniesionych do rangi jedynej 
doktryny w Azji Środkowej, w emiracie 
Buchary, który w wieku XVIII i XIX stano-
wił dla muzułmanów rosyjskich centrum 
religijne, edukacyjne i kulturalne. Buchara 
i jej uczelnie muzułmańskie, medresy, da-
wały obowiązującą wykładnię zasad religii 
muzułmanom w Rosji. Tam też podąża-
li młodzi po naukę, polegającą na relacji 
mistrz-uczeń i trwającą nieraz wiele lat. 
Struktura tych uczelni, zwłaszcza ocena 
wiedzy studenta, jako żywo przypominała 
europejskie średniowieczne uniwersytety.

Dzieło Kursawiego pozostało w ręko-
pisie. W nim, na podstawie własnych stu-
diów nad Koranem i Sunną, poddał ocenie 
obowiązującą doktrynę dotyczącą atrybu-
tów Boga, czym naraził się ówczesnemu 
establishmentowi bucharskiemu. Oskar-
żony o herezję, skazany został na karę 
śmierci, od której to salwował się ucieczką 
do nadwołżańskiej ojczyzny. Wróciwszy 
do rodzinnej wioski zorganizował dużą 
medresę i rozwijał dalej swoją doktrynę 
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i działalność, która i w Rosji budziła nie-
chęć wśród tradycyjnie nastrojonych mu-
zułmańskich uczonych. Wnieśli oni prze-
ciw Kursawiemu skargę do Zgromadzenia 
Duchownego, kierowanemu przez muftie-
go Muhammeddżana9. 

Kolejnym filarem zmian doktrynal-
nych-teologicznych oraz edukacyjnych 
i społecznych wśród muzułmanów w Rosji 
był Szihabuddin Mardżani, teolog, pisarz, 
historyk, nauczyciel, również wywodzą-
cy się z nadwołżańskich Tatarów. Urodził 
się w 1818 roku we wsi Jabynczach koło 
Kazania. Ojciec jego był mudarrisem (na-
uczycielem medresy) posiadającym wła-
sną szkołę, do której Mardżani uczęszczał 
do dwudziestego roku życia. W roku 1838 
rozpoczął studia w Bucharze, skąd po pię-
ciu latach przeniósł się do Samarkandy 
– drugiego środkowoazjatyckiego centrum 
naukowego. Miał tam możliwość korzy-
stania z bogatej biblioteki Kazi Abusaida, 
jednego z czołowych samarkandzkich 
uczonych tego czasu. Wykazywał duże za-
interesowanie historią. 

Pierwszym jego historycznym, opartym 
na dogłębnych badaniach studium, była 
praca pt. Fauajdu-muhimma, którą wydał, 
pomny losu Kursawiego, po powrocie do 
Kazania, a której przedmiotem było ustale-
nie autentyczności rękopisu Koranu znaj-
dującego się w Samarkandzie. Wywieziony 
później przez Rosjan znajdował się w bi-
bliotece publicznej w Petersburgu i w 1917 
roku powrócił do Samarkandy10. Rękopis 
ten uchodził za pierwszy egzemplarz Ko-
ranu, zwany Koranem Osmana, od imienia 
trzeciego kalifa, którego krew była ponoć 
widoczna na kartach księgi: kalif został 
bowiem zamordowany w trakcie lektury. 
Osmanowi przypisuje się też powszechnie 
zredagowanie tekstu Koranu i ustalenie ka-
nonu wersetów i rozdziałów weń wchodzą-
cych. Na podstawie analizy źródłowej Mar-
dżani doszedł do wniosku, iż ów rękopis nie 
jest jednak egzemplarzem Koranu Osmana.

Po dwóch latach pobytu w Samarkan-
dzie znowu powrócił do Buchary, celem 
dalszych studiów. Wynikiem tychże jest 
praca pt. Tanbiche Abnaul-gasr bi tanzichi an-
bai-Abunnasr, w której nawiązuje do teorii 
Kursawiego, przyznając mu zasługi na polu 
teologii muzułmańskiej. Studiuje również 
matematykę ,astronomię i geometrię. Pisze 
swoją większą pracę historyczną o dziejach 
emiratu Buchary i chanatu Chiwy pt.Gul-
fatur-Chawakin 11oraz dzieło o geografii 
Azji Środkowej. Mardżani, oprócz innych 
zasług, był twórcą współczesnej tatarskiej 
historiografii. Jako autor dzieł historycz-
nych i historyczno-leksykograficznych był 
9 Dżemalutdin Walidow, Oczerk istorii obrazowannosti 

i litieratury tatar, Society for Central Asian Studies, 
Reprint series nr 11,Oxford 1986, s. 57.

10 Powrót tego egzemplarza Koranu związany był 
z działalnością polskich Tatarów, którzy w 1917 r. 
w Petersburgu zorganizowali Związek Tatarów Pol-
ski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, będący inicjatorem 
zwrotu rękopisu.

11 Dż. Walidow, ibidem, s. 59

zwolennikiem metody opisowej, trzymają-
cej się ściśle zapisów źródłowych i danych 
archiwalnych. Z tego względu prace Mar-
dżaniego do dziś nie straciły na aktualno-
ści badawczej, zwłaszcza wobec faktu utra-
ty wielu dostępnych jeszcze wtedy pozycji 
bibliograficznych i źródeł, zniszczonych 
podczas rewolucji i wojny domowej w Ro-
sji, a także w wyniku świadomej polityki 
władz sowieckich.

W roku 1879 Mardżani wraca w strony 
rodzinne, gdzie zostaje imamem i mudarri-
sem. Zajmuje się intensywnie pracą twórczą, 
pisząc szereg dzieł teologicznych i histo-
rycznych. Rozpoczął też, zgodnie z tradycją, 

nauczanie we własnym zakładzie nauko-
wym – medresie. Propagując nowe metody 
nauczania oraz nowy, odmienny program 
nauki – o czym dalej - jak też ze względu na 
swój nieustępliwy, pełen poczucia godno-
ści własnej styl bycia, popadł dość szybko 
w konflikt zarówno z miejscowym, kazań-
skim środowiskiem kupieckim – sprawują-
cym mecenat nad tatarską oświatą i kulturą, 
jak i ówczesną elitą naukową Kazania, tzn. 
środowiskiem tatarskich teologów. Odbiło 
się to na jego początkowym statusie ma-
terialnym, było też przyczyną kłopotów 
z utrzymaniem medresy.

Mardżani zaczął, co było bardzo waż-
ne dla islamu jako cywilizacji, reformować 
dotychczasową naukę teologii muzułmań-
skiej wśród nadwołżańskich tatarskich 
ośrodków naukowych, a też w ogóle 
wśród rosyjskich muzułmanów w Azji 
i w Europie Wschodniej. Aby uzmysłowić 
wagę i zakres problematyki teologicznej, 
którą się zajmował, należy sięgnąć wstecz, 
ukazując genezę. W wieku VIII, w kalifacie 
Abbasydów powstał ruch teologiczno-filo-
zoficzny zwany mutazylizmem. Mutazyli-
ci usiłowali uzasadniać prawdy wiary za 
pomocą metody racjonalnej argumentacji, 
opartej na logice Arystotelesa. Zajmowali 

się problematyką substancjalności atrybu-
tów boskich, wolnością woli, stworzeniem 
Koranu. Tradycyjna wykładnia doktryny 
islamu mówi, iż Koran jest Objawieniem; 
są to słowa Boga przekazane Muhamma-
dowi poprzez Archanioła Gabriela. Muta-
zylici nie kwestionowali tego, natomiast 
twierdzili, że Koran był stworzony przez 
Boga w trakcie procesu Objawienia.

Islam mówi, że Koran jest fragmentem 
Księgi Matki, tak jak poprzednio objawio-
ne księgi, tj. Tora i Ewangelia, oraz że jest 
wieczny znajdując się „u Boga”. Wbrew po-
zorom jałowej scholastyczności sporu, miał 
on olbrzymie konsekwencje dla całej cywili-
zacji muzułmańskiej. Jeśliby bowiem przy-
jąć, iż Koran został stworzony, to podobnie 
przez analogię można by zakładać niedo-
skonałość stworzenia – czy jego niepełność 
– przecież człowiek, tak ułomny w swojej 
naturze, też jest stworzonym przez Boga. 
A zatem, w dalszej konsekwencji, przyjęcie 
tezy o stworzeniu Koranu pociągałoby tezę 
o możliwości jego niedoskonałości, a co za 
tym idzie, zmian, poprawek i uzupełnień. 
Pociągnęłoby to za sobą zmiany w całym 
systemie teologii i doktryny muzułmań-
skiej, a także prawa religijnego, systemie 
społecznym i całej cywilizacji islamu.

Teoria mutazylitów była więc ostro 
zwalczana przez islamską ortodoksję. Waż-
nym również dla muzułmańskiej teologicz-
nej doktryny była też problematyka atrybu-
tów Boga. Tradycja muzułmańska mówi, że 
cechy Boga, Jego atrybuty są różne od Jego 
istoty i że są one wieczne. W konsekwen-
cji wychodziłoby na to, że będąc emanacją 
Boga zachowują cechy substancjalności – 
a stąd krok do uznania osobnego bytu tych-
że atrybutów, co zaprzeczałoby doktrynie 
o absolutnej jedności Boga, zwanej tauhid. 
Mutazylicie zaprzeczali tej doktrynie, twier-
dząc właśnie to, co wspomniałem powyżej, 
tzn. że doktryna o atrybutach boskich stoi 
w sprzeczności z doktryną – tauhid. Z kolei 
tradycjonaliści zarzucali mutazylitom, że 
poddając w wątpliwość atrybuty boskie, 
np. wszechmoc, miłosierdzie itp. poddają 
w wątpliwość Jego Wszechmoc, ogranicza-
jąc niejako Jego kompetencje, zbliżając się 
do pewnej formy deizmu. Myśliciele, którzy 
próbowali pogodzić oba stanowiska, tj. tra-
dycjonalistyczne i mutazylickie, zwani byli 
w historii myśli muzułmańskiej aszarytami, 
od imienia Al-Aszariego, filozofa i teologa 
żyjącego na przełomie IX i X wieku. On to 
zapoczątkował religijną doktrynę godzącą 
oba nurty w formie dialektycznej analizy 
rozumowej, która później wyrodziła się 
w scholastyczną, erystyczną dysputę, zna-
ną również w Europie, zaś w nauce teologii 
muzułmańskiej, w medresach Azji Central-
nej, w Bucharze, Samarkandzie praktyko-
waną praktycznie bez zmian do wieku XX.
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