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RZECZYPOSPOLITEJ
Bismillaahi rrahmaani rrahiim
Bracia i Siostry w islamie,

Za nami już święty miesiąc Ramadan, czas 
postu i modlitwy. Poprzez dobrowolne przy-
jęcie przypisanych nam ograniczeń, poprzez 
modlitwę, jednoczyliśmy się w chęci zbliżenia 
do Najwyższego. Z radością obchodziliśmy Ra-
madan Bajram; spotykaliśmy się w meczetach 
i domach modlitw, świętowaliśmy w rodzin-
nym gronie. 

W listopadzie czeka nas drugie, tak ważne 
dla islamu święto: Kurban Bajram. To kolejna 
okazja do refleksji nad naszym życiem, nad 
mocą wiary w naszych sercach. Okazja do po-
stawienia sobie pytania, na ile zawierzyliśmy 
Najwyższemu; do jakiej ofiary jesteśmy zdolni 
w imię Litościwego, Miłosiernego. 

Islam jest religią od Boga dla ludzi - i po-
przez ludzi kierującą się do Boga. Jeżeli kocha-
my Go, to musimy kochać także ludzi. Nie 
wstydźmy się okazywania swych dobrych 
uczuć: wszystko, co uczynimy dla innych, prę-
dzej czy później powróci do nas. Łaska Boga jest 
niezmierzona. 

A 7 grudnia 2010 r. wejdziemy w Nowy 
Rok muzułmański: będzie to już 1 muharrama 
1432 roku hidżry. Niechaj Allah Jedyny obda-
rzy nas wszystkich spokojem, zdrowiem i szczę-
ściem. My zaś sami wspomagajmy się w umac-
nianiu wiary i dobrych uczynkach.

Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium 

Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

SKRÓCONY KALENDARZ MUZUŁMAŃSKI NA ROK 2011/1432-1433 H.

Adres do korespondencji:  
skr. pocz. 2, ul. Mieszka I 14
15-050 Białystok 8  
www.mzr.pl, mzr@mzr.pl

MIEŁLUD (dzień narodzin Proroka Muhammada) 15 lutego 2011 (wtorek) 12 rabi al-ałłal 1432

RAMADAN
1. terałich (zapośnik) 31 lipca 2011 (niedziela) 30 sza’aban 1432
1. dzień ramadanu (post) 1 sierpnia 2011 (poniedziałek) 1 ramadan 1432
15. terałich 14 sierpnia 2011 (niedziela) 14 ramadan 1432
Kadyr Noc (noc przeznaczenia) 26 sierpnia 2011 (piątek) 26 ramadan 1432

RAMADAN BAJRAM (Ied Al-Fitr)
1. dzień 30 sierpnia 2011 (wtorek) 1 szałłal 1432
2. dzień 31 sierpnia 2011 (środa) 2 szałłal 1432
3. dzień 1 września 2011 (czwartek) 3 szałłal 1432
Dzień Arafa 5 listopada 2011 (sobota) 9 zul-hidżdża 1432

KURBAN BAJRAM (Ied Al-Adha)
1. dzień 6 listopada 2011 (niedziela) 10 zul-hidżdża 1432
2. dzień 7 listopada 2011 (poniedziałek) 11 zul-hidżdża 1432
3. dzień 8 listopada 2011 (wtorek) 12 zul-hidżdża 1432
4. dzień 9 listopada 2011 (środa) 13 zul-hidżdża 1432

NOWY ROK MUZUŁMAŃSKI (1433 hidżry) 26 listopada 2011 (sobota) 1 muharram 1433

DZIEŃ ASZURA (dzień pokuty i postu) 5 grudnia 2011 (poniedziałek) 10 muharram 1433

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej 
Najwyższe Kolegium  
15-207 Białystok, ul. Piastowska 13 F  
tel. +85 732 40 23, fax +85 664 35 16, kom. 0605 612 137 
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Selim Chazbijewicz

Trudno jest być dzisiaj świadkiem 
wiary. Można raczej powiedzieć, że 
jest się najczęściej świadkiem swo-

jego zwątpienia. Prawie wszystko, co nas 
otacza, nie sprzyja wierze i pielęgnowaniu 
jej. Wiara bywa łaską, ale częściej jawi się 
rezultatem intensywnej pracy duchowej. 
Nie sprzyja jej cała współczesna rzeczy-
wistość społeczna. Woła o inne drogi roz-
woju. Upolitycznienie wiary również nie 
pomaga w jej rozwijaniu. Człowiek współ-
czesny stanął wśród bytu – już nie strwo-
żony jak dawniej, ale pełen dumy i pychy, 
chcąc samemu się zbawiać. Można to uwa-
żać za jeden z podstawowych wyznacz-
ników współczesności. Zbawienie i samo 
zbawienie, którego pragnie i do którego 
dąży dzisiejszy człowiek. Przybiera ono 
różne formy: nauki, przemian społecznych 
i politycznych, organizacji czasu, nowych 
form rodziny (czy raczej ich braku), inge-
rencji w świat biologiczny i przyrodniczy. 
Faktem jest, że idea samozbawienia staje 
się coraz bardziej powszechna i zyskuje 
coraz więcej zwolenników, często nawet 
wśród tych, którzy z pozoru są ludźmi 
religijnymi i mówią o zbawie-
niu. Mówią, zaś czynem swo-
im zaświadczają, iż oddani są 
w pełni idei ludzkiego samo-
zbawienia. Religia natomiast 
służy określonej ideologii politycznej 
i różnym formom organizacji społeczeń-
stwa, przestaje być pielęgnowaniem wia-
ry, przestaje pełnić funkcję ziemskiej orga-
nizacji oddawania czci Stwórcy, stając się 
organizacją oddawania czci człowiekowi 
mówiącemu o Stwórcy, zajętemu realizacją 
samozbawienia.

Konieczną jest więc usilna praca ducho-
wa na początek służąca intensywnej intro-
spekcji, której celem będzie oddzielenie we 
własnej duszy idei zbawienia i samozba-
wienia. Odpowiedź na pytanie – czy wierzę 
i w co wierzę? Lub lepiej – jak wierzę? 

I czy to, co nazywam wiarą, nie jest sa-
mooszukiwaniem się? Czy rzeczywiście 
wiara jest treścią życia i motywem działa-
nia, czy zaczyna się dopiero po wyczerpa-
niu wszystkich innych możliwości – a więc 
wtedy, kiedy zawodzi idea samozbawienia? 
Czy - wierzę, bo wielbię Stwórcę, czy – wie-
rzę, bo już nic innego mi nie zostało? 

Sądzę, że są to podstawowe pytania w dzi-
siejszej epoce, tak odległej od wiary i zbawie-
nia, jako jej celu finalnego, na rzecz idei samo-
zbawienia człowieka, powstałej w Oświeceniu 
i rozwijającej się coraz bardziej.

Jak więc w zasadzie mogę być świadkiem 
wiary, kiedy jestem raczej świadkiem pełne-
go przekonania o samozbawieniu człowie-
ka, zaś to, co inni najczęściej nazywają wiarą 
jest polityczną bądź społeczną ideologią. Je-
stem bardziej świadkiem niewiary. Więcej; 
być świadkiem wiary dzisiaj, to w zasadzie 

– być świętym, bo wiara wypełniająca naszą 
codzienną motywację do działania, będąca 
inspiracją wszystkich działań w życiu co-
dziennym – a taką w zasadzie powinna być 
– jest wiarą świętego. A więc wszystko inne 
jest niewiarą. Nie można bowiem być trochę 
wierzącym: to samooszukiwanie się. Idea 
człowieka jako gatunku mogącego stawić 
czoła wszechświatowi, tajemnicy życia, nie-
śmiertelności jest dziś prawie powszechną, 
wiara traktuje się niczym coś nie tylko ściśle 
osobistego, intymnego, ale też coraz częściej 
w kategoriach neuroteologii, która zakłada, 
że wszelkie mistyczne zjawiska to tylko ob-
jawy chemii organicznej w naszym mózgu. 
Wiara jest funkcją mózgu, a odpowiada za 
nią pewna jego część. Czy więc wiary nie 
będzie można pozbawiać operacyjnie lub 
za pomocą środków chemicznych – table-
tek niewiary? Rzucenie w byt nie budzi już 
trwogi jak u egzystencjalistów. Nicość onto-
logiczna Heideggera jest zastąpiona powra-
cającą ideą postępu i doskonalenia. Comte 
zwyciężył. Wiara tak pojęta stanowi pochod-
ną rozumu i przekonanie o jego nieskoń-
czonych możliwościach. Tylko w chwilach 
zwątpienia w rozum powstaje u współcze-
snego człowieka pytanie o Stwórcę. A więc 
w dzisiejszych czasach wierzymy – kiedy 
wątpimy. Dlatego przewrotnie zapytuję: 
czy dziś można być świadkiem niewiary ? 
Kogo z nas stać na nieustanne napięcie du-
cha, na walkę manichejską między wyzna-
waniem idei zbawienia i samo zbawienia, 
na nieustającą samokontrolę i introspekcję 

w poszukiwaniu właściwej wiary w sobie, 
tropienie panracjonalizmu we wszystkich 
codziennych działaniach ? 

Tylko to jest prawdziwym świadectwem 
wiary, ale jest praktycznie niemożliwym, bo 
nikt nie chce być świętym. Większość chce 
być szczęśliwa i bogata. Nie tyle, według 
mnie wartości są rozmyte, co opcja idei zba-
wienia została zmieniona. A celem wiary jest 
zbawienie. Jeśli mogę zrobić to sam, więc po 
co mi Bóg ? Idea Boga-Stwórcy w dzisiej-
szych czasach staje się często li tylko figurą 
stylistyczną w przemówieniach polityków 
pragnących tą drogą dojść do władzy, pienię-
dzy i sławy. W tym wypadku być może rację 
miał ateista Sartre – piekło to inni.

Mam też wiele problemów z przedsta-
wieniem tej sytuacji z opcji muzułmańskiej, 
którą reprezentuję. Wyznam, że być mu-
zułmaninem w Europie, zwłaszcza w Pol-
sce, jest dziś szczególnie trudno. Od końca 
wieku XIX wraz ze wzrostem politycznej 
ideologii narodowej demokracji, polskość 
coraz bardziej utożsamiana jest z katolicko-
ścią. Kiedy dołączymy do tego powszechny 

obecnie prawie brak oczytania, 
dla większości jako wyznawca 
islamu jawię się jako obcokra-
jowiec. Zdarzało mi się słyszeć 
- i to w środowisku akademic-

kim - pochwały, że tak to ładnie mówię 
po polsku. Przecież nie będę za każdym 
razem robił wykładu o historii i kulturze 
polsko-litewskich Tatarów, z których się 
wywodzę. A i to nie na wiele by się chyba 
zdało. Dla wyznawców islamu z krajów 
Bliskiego Wschodu, którzy przecież też nie 
znają w większości dziejów małej grupki 
polskich Tatarów, jestem często kimś podej-
rzanym, niepełnym muzułmaninem, nie-
raz wręcz niewiernym, bo nie postrzegam 
islamu z perspektywy arabskiej wsi lub 
tureckiego miasteczka. Jestem duchowym 
wygnańcem, jak bohater dramatu Jamesa 
Joyce’a, wszędzie obcy, nigdzie do końca 
nie akceptowany. Taki jest los mniejszości 
bez względu na stan prawny, bo przecież 
wyznawania islamu nikt mi nie zabrania, 
wręcz odwrotnie, jestem z tego powodu 
dotowany przez państwo. Ale wystarczy, 
że pójdę do jakiegoś urzędu lub tam, gdzie 
muszę podać personalia. W sumie nic złego 
w niewinnym pytaniu – to pan nie jest Po-
lakiem? Te przeżycia są niejako hermeneu-
tyczne, to znaczy zrozumiałe dopiero od 
wewnątrz; naprawdę pojąć je może tylko 
ktoś, kto jak ja, jest z mniejszości.

Z punktu widzenia teologii islamu – 
przestrzeganie zasad religii w kraju niemu-
zułmańskim jest szczególnie nagradzane. 
Ale co zrobię, kiedy media podadzą kolejne 
informacje o zamachach terrorystycznych 
lub o traktowaniu kobiet na wschodzie. 
Często więc wstydzę się, że jestem muzuł-
maninem. Jest to wiara moich przodków, 

BYć śwIAdkIEM wIARY 
w CZASIE ROZMYCIA wARTOśCI
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jednak moja wiara nie jest na pewno wiarą 
wahhabitów, fundamentalistów czy zwy-
kłych fanatyków. Pewnie w średniowieczu 
byłbym ofiarą własnych przekonań lub 
często ich braku. Nie zgadzam się na upo-
litycznienie mojej religii i uczynienie z niej 
totalitarnej ideologii. Jestem za islamem su-
fich, islamem poetów i filozofów, islamem 
Dżelaleddina Rumiego, a nie islamem Bin 
Ladena. Jakże ciężko wyznawać wiarę 
wstydząc się części jej współwyznawców, 

Iza Melika Czechowska

Wszystko zaczęło się pewnego 
wieczoru, kiedy mój nastoletni 
syn wpadł do kuchni, gdzie od-

dawałam się akurat twórczemu myśleniu. 
Nie zawracając sobie głowy jakimikolwiek 
regułami gramatycznymi rodzimego języ-
ka (jak zwykle zresztą), zaatakował mnie: 
No bo ja całkiem już nie rozumiem o co w tym 
islamie chodzi. Prawie zasłabłam. A miał to 
być taki spokojny wieczór...

Cały problem polega na tym, że niektó-
rym ludziom trzeba wytłumaczyć przystęp-
nym, zrozumiałym w miarę możliwości języ-
kiem coś, co do czego mają mniej lub bardziej 
poważne wątpliwości. Mam tę zgubną przy-
padłość, że staram się rozmówcę przekonać 
o swojej racji na gorąco, nie dając mu czasu 
na samodzielne dojście do tego wniosku. Za-
powiadało się więc ciekawie i burzliwie. Nici 
z mojej chwili zadumy...

Nastolatki zaliczają się zdecydowanie 
do rodzaju ludzkiego, a pytań mają o wie-
le więcej niż dorośli, zwłaszcza, gdy trzeba 
się uczyć, np. do sprawdzianu z fizyki. Im 
temat mniej pokrewny fizyce, tym lepiej. 
O czym ten mój syn, na Boga, myślał ucząc 
się zasady zachowania pędu? Z pewnością 
nie kierował nim pęd do wiedzy; fizycznej 
w każdym razie. Ponieważ jednak należę do 
matek, które lubią rozmawiać ze swoją la-
toroślą o wszystkim, poprosiłam uprzejmie 
o sprecyzowanie sprawy. Okazało się, że nie 
chodzi tu o żaden ważki problem teologicz-
ny ani też o cokolwiek zbyt skomplikowa-
nego na mój kobiecy rozum. Nie o to nawet, 
że ksiądz na religii w szkole (bo młodzie-
niec uczęszcza na takie lekcje i bierze w nich 
czynny udział) powiedział coś niepochleb-
nego o islamie. Problem powstał z tego, co 
sama robię i o czym nieraz piszę.

Napisałam zaś niedawno tekst, który 
mówił, że islam jest religią pokoju, nasta-
wioną na szczęście ludzkie, a jego niewła-
ściwe postrzeganie przez niemuzułmanów 
wynika w znacznej mierze z błędów popeł-
nianych przez samych muzułmanów. Nie 
wszystkim to się podobało, nie wszyscy 
się ze mną zgodzili. Co charakterystycz-
ne, nie byłam krytykowana przez swoich 
współwyznawców, którym się przecież 

PYTAM, BO ChCę wIEdZIEć

oberwało, a przez ludzi, którzy - jak można 
było wnioskować z ich wypowiedzi – re-
ligii tej nie znają i nie zadali sobie żadne-
go trudu, aby ją poznać przed zabraniem 
głosu. W dodatku udowadniali w żenujący 
sposób, że nie znają również podstaw wła-
snego wyznania.

Jakiś czas po publikacji tego tekstu, 
świat zachodni zamarł po tym, co stało się 
w Pakistanie z polskim geologiem. Zginął 
niewinny człowiek, zaś oprawcy poważyli 
się sankcjonować swoją zbrodnię rozwie-
szonym za plecami transparentem z wer-
setem ze Świętego Qur’anu... W młodym, 
prostolinijnym człowieku, czyli moim 
rodzonym synu, nabrzmiewał problem, 
z którym zwrócił się wreszcie do mnie. Pa-
dło sakramentalne pytanie: Kto miał rację? 
Matka - czyli autorka tekstu, czy też zbrod-
niarze, którzy używają Qur’anu, aby legi-
tymizować swój straszny cel?

Mogłam być cyniczna i udzielić równie 
cynicznej odpowiedzi, że rację ma silniej-
szy, przynajmniej tak długo, jak potrafi 
pokazać swoją siłę. Ale cynizm nie jest naj-
lepszym sposobem na rozmowy z nastolat-
kami. Tylko jak wytłumaczyć chłopakowi 
to, co się stało w takiej, a nie innej scenerii 
i pod takimi, a nie innymi hasłami? Jestem 

dorosła. Doskonale zdaję sobie sprawę, że 
w obecnych czasach dla obojętnie jakich 
interesów można posłużyć się wszystkim, 
bo oko kamery nie jest wybredne. Poka-
zuje rzeczywistość reżyserowaną, której 
rolą jest w gruncie rzeczy manipulowanie 
widzem. Operator kamery filmuje to, co 
chce lub co mu każą, tak długo, aż ktoś nie 
wyłączy prądu. Posłużyć się tu można każ-
dym hasłem, każdą ideą, byle odpowied-
nio przyprawioną. Piszący hasła będzie 
działał tak długo, dopóki nie wytrąci się 
mu pędzla lub kredy z ręki.

Czy coś takiego może być automatycz-
nie uznawane za prawdę? Obiektywną 
prawdę, a nie prawo Kalego, czy prawdę 
najprawdziwszą - bo moją. Nie chodzi 
przecież o to, żeby zacytować z „Dnia świ-
ra”, że moja prawda jest „bardziej mojsza 
niż twojsza”. Chodzi konkretnie o to, czy 
dokonanie morderstwa przez zwykłych 
zbrodniarzy, niegodnych ludzkiego mia-
na, może być usprawiedliwiane słowami 
Allaha? Czy naprawdę mamy w sobie tak 
mało wiedzy i rozsądku, aby uwierzyć, że 
jakakolwiek religia każe zabijać? Napraw-
dę jesteśmy tak bardzo podatni na zwykłą 
manipulację? Rozsądny człowiek nigdy 
nie powinien w to uwierzyć, nawet jeśli na 
miejscu zbrodni mordercy zamieszczą cały 
Święty Qur’an.

Zbrodnia jest zawsze zbrodnią, tej zaś 
religia nigdy nie sankcjonuje. To, że wojska 
Hitlera miały na klamrach wojskowych pa-
sów słowa „Gott mit uns”, a papież błogo-
sławił niemieckich żołnierzy, nie spowodo-
wało, że świat uznał hitlerowską zbrodnię 
za słuszną i oprawcy nie uniknęli kary. I co 
najważniejsze, chociaż wierzyli w słusz-
ność swojego pochodu przez świat, to nie 
mieli racji. Nie upokarzano też z tego po-
wodu chrześcijan, bo mimo odwoływania 
się przez nazistów do imienia Boga, nikt 
zbrodni nie utożsamiał z religią.

Z tymi cytatami z Qur’anu bywa niekie-
dy nawet zabawnie. Co jakiś bowiem czas 
znajdują się „znawcy”, którzy nie mają co 
prawda wiedzy na temat, co i kiedy przy-
toczyć, ale wybierają bardziej „drapieżne” 
wersety na poparcie swoich wypowiedzi, 

nie zgadzając się na jej wypaczoną inter-
pretację, żyjąc jednocześnie w otoczeniu, 
którego to nic nie obchodzi albo gdzie wia-
ra traktowana jest wręcz wrogo. W otocze-
niu, w którym prawie wszystko kusi, aby tę 
wiarę porzucić i żyć konsumując do pełna 
kolorową współczesność komercji.

Być świadkiem wiary dzisiaj, w dobie 
rozmycia wartości, to z jednej strony nie-
ustannie walczyć z pokusą umieszczenia 
religii jako figury stylistycznej, zaś z drugiej 

– jako środka opresji innych – niekoniecz-
nie opresji politycznej. To powracać do naj-
pierwotniejszego znaczenia słowa religia 
– do pielęgnowania w sobie wrażliwości 
w nadziei zachowania metafizycznej nie-
winności i przekonania, że tego właśnie 
oczekuje od nas Stwórca.

Selim Chazbijewicz
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jaki to ten islam jest krwiożerczy. Przykła-
dowo, jakiś czas temu w programie tele-
wizyjnym „Teraz my”, panowie Sekielski 
i Morozowski przytoczyli taki werset, okra-
szając go komentarzem, że niewierni mają 
być właśnie tak brutalnie traktowani przez 
wyznawców Allaha. Cóż, w swej ignoran-
cji wyrwali z kontekstu fragment o mękach 
piekielnych, co dla nikogo przyjemnym nie 
będzie. Zanim więc ktoś uzna się znawcą, 
należałoby posiąść choćby minimum wie-
dzy na dany temat. W taki właśnie sposób 
traktowani są z zasady wyznawcy islamu. 
Wokół pełno samych specjalistów, którzy 
radośnie tłumaczą wszystkim swoje praw-
dy, mające najczęściej bardzo niewiele 
wspólnego z muzułmanami. Ale w umy-
słach tych, którzy chcieliby zrozumieć o co 
właściwie chodzi, tak jak mój własny syn, 
sieją zamęt i zwątpienie w jakiekolwiek do-
bro i sens poznawania. Na dobrą sprawę, 

nieomal każdy u nas „wie” czym jest islam, 
a przede wszystkim to, że jest zły.

Ja natomiast z uporem powtarzać będę 
do znudzenia, że islam jest dobry. To, nie-
stety, ludzie są nazbyt często źli i głupi, 
pozbawieni elementarnej wiedzy. Oni ma-
nipulują uczuciami innych, słabszych, bo 
potrzebne jest to im dla osiągnięcia wła-
snych celów – najczęściej wcale nie religij-
nych, a politycznych. Najłatwiej manipu-
lować tymi, których zdolność rozumienia 
świata jest uboższa, z rozmaitych powo-
dów ograniczona. Tak właśnie zdobywa 
się członków organizacji terrorystycznych, 
którzy w imię wtłoczonych im w mózgi fał-
szywych haseł popełniają zbrodnie. Zbrod-
nie, które na zawsze wypalają haniebne 
dziury w oprawach wszystkich świętych 
ksiąg. Niszczą one całe dziedzictwo kultu-
rowe minionych wieków, plamiąc ręce tym, 
co już nie da się nigdy wywabić - ludzką 
krwią przelaną w imię niczego.

Ci, którzy szukają uzasadnienia tego 
w słowach Allaha, zapominają tylko, że 
zbrodni nigdy i niczym nie da się uspra-
wiedliwić. Nie ma dla nich znaczenia to, 
że ludzie, którzy dotychczas z ich religią 
nie mieli do czynienia, poznają ją w naj-
gorszy z możliwych sposobów - poprzez 
przemoc i zło. Przekaz idzie w świat... 
Ktoś wyciąga z niego wnioski - nie zawsze 
przecież prawdziwe, ale niestety zgodne 
z przesłaniem zbrodniarzy. Myślę, że mój 
syn zrozumiał to właściwie. Mam nadzieję, 
że przyjdzie do mnie z niejednym jeszcze 
pytaniem, zamiast zasklepiać się w niewie-
dzy. Na szczęście, ma pytania i nie boi się 
ich zadawać. Niech stara się dochodzić do 
prawdy.

Iza Melika Czechowska

MOdLITwA w PRACY

sposobu, bo boli mnie głowa i uszy. Wolę 
nosić dwuczęściowe komplety, które nazy-
wane są al-amirami. Chciałam jednak pracę 
w nowej firmie rozpocząć dyplomatycznie. 
Następnego dnia poszłam jednak do kie-
rownictwa działu, powiedziałam, że jestem 
muzułmanką i zapytałam, czy będę mogła 
nosić al-amirę. Pokazałam jak ona wygląda 
na zdjęciu. Przemiły kierownik powiedział, 
że nie ma sprawy, jeżeli wiąże się to z wy-
znawanymi przeze mnie zasadami.

Przez pierwsze miesiące się nie modli-
łam w pracy. Nie było gdzie. Sala konferen-
cyjna zamykana na klucz, poza tym ma ścia-
nę z szyb i wygląda jak terrarium. W szatni 
wiecznie był bałagan. Brakowało mi modli-
twy szczególnie podczas dwunastogodzin-
nej pracy i coraz częściej myślałam o tym, 
żeby znaleźć odpowiednie miejsce. Prosi-
łam Allaha o pomoc w rozwiązaniu tego 

problemu. Próbowałam modlić się na sta-
nowisku pracy siedząc, ale to było niewy-
godne, ciężkie do skupienia się i ciągle ktoś 
mi przeszkadzał. Kiedy się pochylałam, 
myśleli, że się źle poczułam. Swoją drogą, 
troska i sympatia ludzi, z którymi pracuję 
jest urocza.

Nadeszła wiosna. Na tyłach naszego bu-
dynku jest stawik i dużo zieleni. Pewnego 
poniedziałku postanowiłam udać się na tra-
wę z dywanikiem modlitewnym. Mam taki 
z kompasem. Dopiero później pomyślałam 
sobie, że musiałam sprawić śmieszny wi-
dok pracownikom innych działów, których 
okna wychodzą na staw, a którzy być może 
obserwowali mnie, gdy nastawiałam kieru-
nek modlitwy. Dwie modlitwy na dworze 
i już w sercu spokój, że mam swoje miejsce 
do oddawania czci Allahowi. Nadszedł jed-
nak czas kolejnej, a z nim ściana deszczu 
- już na trawę dywaniku nie rozłożę. Nie 
miałam już wyjścia, bo skoro powiedziałam 
A, to trzeba powiedzieć B. Nie mogę teraz 
przerwać modlitw tylko dlatego, że pada 
deszcz. Otworzyłam na forum pracowni-
czym wątek o treści mniej więcej takiej:

Mój kochani, jesteście dla mnie wyrozu-
miali i dobrzy, więc na pewno mnie zrozu-
miecie. Od kilku dni jest mi duszno w pracy. 
I znam tego stanu przyczynę. Muszę modlić 
się w pracy. Allah zechciał, że szatnia lśni czy-
stością i mogę z niej korzystać dwa, trzy razy 
dziennie po około 5-7 minut do oddawania Mu 
czci. Piszę wam o tym, żebyście się nie wy-
straszyli mojej osoby podczas modlitwy. Ko-
rzystajcie z szatni, nie mogę być dla was kło-
potem, tylko nic do mnie nie mówcie, bo wam 
nie odpowiem.

Posypało się kilka komentarzy: Aguś, 
szacunek. Agunia, módl się, ile dusza zapragnie. 
Był też taki: Z tego co mi mówił mój znajomy 

Agnieszka Witkowska

Kiedy przyjęłam islam, pracowałam 
jako administratorka w małym biu-
rze wynajmującym lokale użytko-

we. Miałam tam magazynek na dokumenty, 
a jednocześnie swój mały meczecik. Przy-
tulnie było mi wśród wielu segregatorów. 
Straciłam tę pracę i zostałam dozorczynią. 
Miałam swój pokoik i nawet biurko. Śmia-
łam się, że to moje biuro. Trzymałam w tym 
pomieszczeniu szczotki, miotły, ścierki, 
wiadra, grabie, łopaty do śniegu i worki 
z solą. Nawet obraz, który ktoś wyrzucił, 
przyniosłam, żeby było ładniej. Miejsca na 
modlitwę tam nie było. Zresztą nie spędza-
łam w pracy dużo czasu, więc na modlitwy 
spokojnie wyrabiałam się do domu. Pewne-
go dnia nastała zima. Allah tak chciał i ze-
słał nam zimę, nie wiem czy stulecia, ale 
sami wiecie jaka ona była.

W każdym razie zima była na ostro. 
Miałam doskonałe pole do głoszenia islamu. 
Moja siła do przerzucania śniegu wzbudza-
ła szacunek i respekt. Głowa przyozdobiona 
moją koroną, czyli hidżabem, była fotogra-
fowana wielokrotnie. Oczywiście obiektem 
ujęć były też pełne łopaty śniegu. Kiedy 
ludzie dostrzegali, że widzę jak mnie foto-
grafują, szybko się oddalali, a szkoda, bo 
chciałabym, żeby mi ktoś takie zdjęcie prze-
słał. Inszallah. Kiedy tak przerzucałam tony 
śniegu z dwustu metrów chodnika, recyto-
wałam na okrągło al-Fatihę, albo mówiłam 
Allahu Akbar. Wtedy nie wydawała mi się 
ta praca ciężka. Za to teraz, jak sobie o tej 
zimie myślę, to czasami nie wierzę, że taka 
„herod-baba” ze mnie. 

Allah chciał, że od lutego 2010 r. pracuję 
w call center pewnej dużej telewizji cyfro-
wej. Odkąd przyjęłam islam noszę hidżab. 
W pierwsze dwa dni szkolenia miałam za-
wiązaną chustkę w „koczka”. Nie lubię tego 
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w miarę możliwości spędzaliśmy w chłod-
nych pomieszczeniach, w samochodzie 
korzystaliśmy z klimatyzacji, unikaliśmy 
słońca i wysiłku fizycznego. Post nie zwal-
niał nas z pracy i obowiązków domowych. 
Wszystkim niedowiarkom mówiłam, że 
wcale nie jest tak ciężko, nawet jeżeli bra-
kowało mi drugiego śniadania, porannej 
herbaty lub kawy. Przecież to mój obo-
wiązek, moja zapłata Bogu za te wszystkie 
błogosławieństwa, którymi mnie obdarzał 
przez cały rok. A poza tym te wspólne po-
siłki. Uwielbiałam wstawać z mężem na 
suhur; jedliśmy wspólnie śniadanie, popi-
jając herbatę, modliliśmy się. 

Kiedy w końcu nastawał czas modlitwy 
mahrib, słońce zachodziło, dopadałam do 
przygotowanej już wcześniej szklanki mle-
ka i daktyli. Nie było nic smaczniejszego 
w tym momencie. Zapominałam o głodzie 
i pragnieniu. Rozkładam dywanik, dzięko-
wałam Allahowi, że zakończyłam szczę-
śliwie kolejny dzień postu, a jednocześnie 

muzułmanin, to myślę, że Allah z szatni nie 
zauważy twoich modlitw, i jeden ważny ko-
mentarz: módl się, mi to osobiście nie przeszka-
dza, ale po co się tak obnosisz ze swoją wiarą na 
forum? Ten ostatni był najistotniejszy, gdyż 
mogłam napisać w odpowiedzi, że: Nie ob-
noszę się, ani nie pytam o zgodę, tylko informuję, 
że będę kilka razy dziennie w szatni się modlić 
i dlatego was w to mieszam, żebyście nie rezy-
gnowali z wejścia do szatni, ani się mnie nie 
przestraszali.

Wiedziałam, że ten wpis był najważniej-
szy, bo być może więcej osób tak myślało, ale 
nie miało odwagi mi tego napisać. Miałam 
przy tym świadomość, że ludzie mogą na 
moje modły reagować strachem. I racja. Kil-
ka osób rzeczywiście się mnie wystraszyło. 

Bo kiedy ktoś zamyślony wchodzi do szatni 
i sięga po kurtkę, a ja tam nagle zginam się, 
wstaję lub wykonuję inne rytualne ruchy, to 
można faktycznie się spłoszyć. Jestem dla 
współpracowników pewną egzotyką i od-
miennością, ale absolutnie nie odczuwam 
wyobcowania i żadnego dystansu z ich stro-
ny. Miło jest usłyszeć od kierowniczki słowa 
poparcia i wyrazy szacunku z racji mojej 
wiary i praktyki religijnych obowiązków. 
Chwała Allahowi za to! 

Dzięki Bogu poszczę nadal dwa razy 
w tygodniu. Daje to ludziom dużo do myśle-
nia. Pamiętają, kiedy mam post i jeśli tylko 
nie mogę pościć z wiadomych względów, to 
pilnują i pytają dlaczego jem, skoro jest po-
niedziałek albo czwartek. Opowiadają, że 

widzieli muzułmanki na mieście, w sklepie, 
podczas urlopu. Chwalą się, że wiedzą co 
znaczą różne zwroty związane z islamem. 
Zadają mi na forum dużo pytań związanych 
z naszą religią. Największą trudnością jest 
zrozumienie, że wierzymy w kogoś, kogo 
pozornie nie widać i że tak wiele potrafimy 
dla Niego robić z radością i oddaniem. Moja 
serdeczna koleżanka poznała moje siostry 
z meczetu, wymieniły się kontaktami na 
jednym z portali. Czasami mówi tak: Aga, 
muszę myśleć, że mam na głowie niewidzialną 
chustkę, to będę bardziej powściągliwa.

Allah jest wielki! Islam jest największym 
szczęściem, jakie może człowieka spotkać. 
Największym - jakie mnie spotkało.

Agnieszka Witkowska

Dagmara Sulkiewicz

MóJ RAMAdAN…

O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisa-
ny post, tak jak został przepisany tym, którzy 
byli przed wami ... (Koran 2:183)

Pierwsze skojarzenie z ramadanem to 
post, ale ten święty miesiąc miał się 
rozpocząć 20 sierpnia, co oznaczało 

duży wysiłek w gorące dni. Obawiałam się 
tego, ale z drugiej strony nie mogłam już 
się doczekać. Ramadan jest moim ukocha-
nym miesiącem. Lubię tę jego wyjątkowość. 
Owszem, od świtu do zachodu słońca nie 
jemy i nie pijemy, co wcale nie jest łatwe. 
Ale codziennie mamy okazję spotykać się 
w meczecie, codziennie możemy uczestni-
czyć w zbiorowych modlitwach, zaś week-
endy spędzamy na wspólnych obiadach 
ze znajomymi, czy w ogóle ze społeczno-
ścią muzułmańską - naszą lokalną ummą. 
Dzielimy się słodyczami, wspomagamy po-
trzebujących. Wszystko zawiera się w tym 
jednym miesiącu. I chociaż do następnego 
trzeba czekać aż 11 miesięcy, jednak przez 
ten długi czas nie zrobimy tego wszystkie-
go, co w jednym ramadanie. 

Zapośnik, to pierwsza noc ramadanu, 
pierwsza modlitwa tarałih tego miesią-
ca. Wszyscy podekscytowani czekaliśmy 
na ten wieczór, jak na rozpoczęcie czegoś 
ważnego. Ten pierwszy wieczór, jak i na-
stępne, zarezerwowałam na długie nocne 
modlitwy, na wsłuchiwanie się w melodyj-
ny głos imama, recytującego kolejne ajaty 
Koranu. Kupiliśmy wcześniej sadogę i całą 
rodziną wybraliśmy się do Bohonik, niemal 
jak na modlitwę świąteczną. Witały nas 
z daleka rozświetlone okna meczetu – jak 
przed laty, gdy tata przywoził nas tam na 
modlitwę. W tym samym czasie odbywały 
się modlitwy w meczecie w Kruszynianach 
i Gdańsku, w domach modlitwy w Białym-
stoku, Suchowoli i innych centrach islamu 
w całej Polsce. 

Jak zawsze, obawiałam się pierwszego 
dnia postu. Na szczęście nie było ciężko. 
Głód można było wytrzymać, pragnienie 
pokonać, a osłabienie oszukać. Gorące dni 

prosiłam o litość dla tych wszystkich osób 
na świecie, które dzisiaj nie wypiły jeszcze 
nawet szklanki wody.

Dni od poniedziałku do piątku były 
takie same. W dzień pościliśmy, pracowa-
liśmy. W nocy spożywaliśmy posiłki i wy-
chwalaliśmy Allaha. W pierwszy weekend 
ramadanu postanowiliśmy udać się na 
iftar do Warszawy, do Centrum Kultury Is-
lamu przy ul. Wiertniczej. Tam, na wspól-
nym posiłku ramadanowym, można było 
spotkać się nie tylko w sobotę, gdyż iftary 
odbywały się codziennie. Udałam się do 
sali dla kobiet, gdzie spotkałam kilka zna-
jomych miłych sióstr. Z niektórymi dopie-
ro się poznałam. I tak, delektując się zupką 
z soczewicy i ryżem z mięsem, potrawami 
trochę innymi od tych tradycyjnych pol-
skich, dotrwaliśmy do modlitwy terałih.

W następną sobotę wybraliśmy się na 
iftar do centrum muzułmańskiego na Het-
mańskiej w Białymstoku. Tutaj już nie było 
podziału na salę dla kobiet i mężczyzn. 
Pewnie dlatego, że w Białymstoku jest 
znacznie mniej muzułmanów, ale na szczę-
ście nie mniej tu sympatycznie. Dzieci bie-
gały, język arabski mieszał się z polskim. 
Wprawdzie kobiety i mężczyźni siedzieli 
oddzielnie przy stolikach, ale pieczone 
kurczaki szybko znikały z talerzy. Pojawi-
ły się nowe twarze oraz osoby, których nie 
widziałam tak dawno. Była okazja do mi-
łego spędzenia czasu i wspólnej modlitwy 
w większym gronie.

Półmetek ramadanu – piętnasta noc 
– piętnasty terałih. Nie jest to żadna wy-
jątkowa noc tego miesiąca, ale już tak się 
przyjęło, że Tatarzy spotykają się dokładnie 
w połowie ramadanu na modlitwie w Boho-
nikach, Kruszynianach albo na Grzybowej 
w Białymstoku, a po niej obdarowują się 
sadogą, czyli chalwą, bułeczkami, owocami 
lub cukierkami i innymi słodkościami. 

W trzeci weekend ramadanu udaliśmy 
się do białostockiego Centrum Kultury Isla-
mu w Białymstoku na wieczór ramadanowy, 
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zorganizowany przez Najwyższe Kolegium 
i tutejszą gminę wyznaniową. Wieczór Ra-
madanowy. Po wspólnej modlitwie asr, mu-
fti Tomasz Miśkiewicz rozpoczął recytację 
sury Al Kasas, a następnie przybliżył histo-
rię Proroka Musy zawartą w przeczytanych 
wersetach Koranu. Wsłuchani w recytację 
nie zauważyliśmy nawet, że już post do-
biegł już końca. Na szczęście, na stole czeka-
ły na nas daktyle, mleko, pyszne kurczaki, 
ryż, surówki i soczysty arbuz. Ponieważ był 
to stół szwedzki, więc pomysłowości na zje-
dzenie obiadu nie brakowało, m.in. na krze-
śle, na dywanie, przy stoliku, po turecku, 
nawet na schodku minbaru. Najdzielniejsze 
jednak były dzieci, bo wytrzymały aż do 
końca modlitwy terałihowej.

Ostatnia dekada ramadanu, a w niej 
pięć wyjątkowych nocy. Okazja na pod-
sumowania, ale też na jeszcze większe 
zbliżenie do Boga, a także wywiązanie się 
z jałmużny ramadanowej – zakat al-fitr. 
Nie wiedziałam, która z nocy jest najważ-
niejsza, więc starałam się podczas każdej 
modlić się terałih, bardziej skupiać się na 
modlitwie, jeszcze więcej czytać Koran 
i robić dua prosto od serca. 

W ostatni weekend ponownie pojecha-
liśmy do Warszawy, tym razem na zapro-
szenie przewodniczącego Rady Naczelnej 
Lig Muzułmańskiej w RP Samira Ismaila, 
na uroczystość „VI Dnia Ramadanowego” 
w Hotelu Kyriad Prestige. Przybyło wielu 
znamienitych gości: ambasadorów, przed-
stawicieli rządu, Kościoła, stowarzyszeń 
i gmin muzułmańskich oraz inne znane 
i bliskie mi osoby z całej Polski. Po powita-
niu przez przewodniczącego Samira Imaila, 
wystąpienia gości zapowiadali kolejno 
Anna Bratowska i imam Jarosław Bana-
siak. W przemówieniach dominowała re-

fleksja na temat wyjątkowości ramadanu, 
ale też i pozytywne aspekty płynące ze 
współpracy na rzecz całej społeczności mu-
zułmańskiej w Polsce. Część tę przerwał 
azan, więc uczestnicy skierowali swoje kro-
ki do stołów z jedzeniem, a rozmowy były 
kontynuowane w mniejszych grupkach. 
Przechodząc na taras, gdzie rozesłane były 
dywaniki do modlitwy, można było zaopa-
trzyć się w archiwalne numery czasopisma 
„As-Salam” oraz całkiem nowy z dwoma 
dodatkami specjalnymi.

Następnego wieczoru, jak co roku, 
w 27 noc spotkaliśmy się w Białymstoku 
na wspólny iftar oraz modlitwę kader, 
którą poprowadził imam Mustafa Stefan 
Jasiński. Po niezwykle długiej modlitwie 
pozostały tylko osoby, które postanowiły 
czuwać do rana, wykorzystując ten czas na 
dyskusje, czytanie Koranu oraz spożycie 
posiłku przed postem. I choć w nielicznym 
gronie, dotrwaliśmy razem do świtu koń-
cząc noc modlitwą fedżr – Sabah, popro-
wadzoną przez Gabriela Ryzwanowicza, 
któremu mizimował Marek Półtorzycki. 

W tym roku nie wszyscy rozpoczę-
li post w tym samym dniu. Komunikat 
Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej 
w RP głosił w oparciu m.in. o decyzję Eu-
ropejskiej Rady Analizy i Wydania Fatw, 
że pierwszym dniem miesiąca szawwal 
jest czwartek, 9 września. Mnie przytoczo-
ne argumenty przekonały, więc rankiem 
udaliśmy się do Centrum przy ul. Hetmań-
skiej, gdzie odśpiewaliśmy świąteczne tek-
biery, a imam Banasiak poprowadził mo-
dlitwę świąteczną oraz hutbę z tej okazji. 
Po złożeniu życzeń udaliśmy się na kawę, 
herbatę i słodki poczęstunek. Nazajutrz od-
były się modlitwy świąteczne w meczetach 
oraz domach modlitwy Muzułmańskiego 

Związku Religijnego w RP. A wieczorem 
w restauracji „Mozart” w Białymstoku od-
był się Bal Tatarski. Przy muzyce w wyko-
naniu zespołu „Raya” bawili się przedsta-
wiciele wszystkich pokoleń, począwszy od 
nastoletniej młodzieży, na przedstawicie-
lach najstarszego pokolenia skończywszy. 
Po północy odbywały się konkursy. Zwy-
cięzcami tego najważniejszego, taneczne-
go, zostali Elwira Szehidewicz i Adam Za-
błocki. Zabawa trwała do białego rana.

Niektórym osobom ramadan może 
kojarzyć się z umartwianiem i ascezą. Nic 
bardziej mylnego. To wyjątkowy radosny 
miesiąc, bogaty w spotkania i modlitwy. 
Czekam na niego z niecierpliwością, a gdy 
się kończy to mi smutno, jak przy rozstaniu 
z bardzo bliskim gościem. Był to czas, gdy 
wsłuchiwałam się niezwykle uważnie w po-
trzeby mojego ciała. Czas, w którym każdą 
wolną chwilę poświęcałam modlitwie i czy-
taniu Koranu. Z końcem ramadanu powra-
camy do codzienności, do jedzenia posił-
ków w ciągu dnia, częściej wychodzimy na 
spacery, niestety - już nie będziemy tak czę-
sto się spotykać. Jednakże koniec ramadanu 
nie oznacza końca postu. Chociaż nie jest to 
obowiązkiem, jednak - biorąc za przykład 
Proroka Muhammada - są dni takie jak po-
niedziałek i czwartek, w których możemy 
być bliżej Boga ofiarowując mu swój post.

Powiedz (Mohammadzie ludziom): „Jeśli 
kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy 
i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wa-
sze grzechy. Bóg jest przebaczający, litościwy!” 
(Koran 3:31)

Dagmara Sulkiewicz

RAMAdANOwE PRZEMYśLENIA 
Agnieszka Witkowska

Pierwszy ramadan obchodziłam czte-
ry lata temu. Nie było tam specjal-
nie miejsca na Boga. Miałam dużo 

znajomych muzułmanów i chciałam zoba-
czyć, jak to jest nie jeść i nie pić przez tyle 
godzin. Trzy pierwsze dni były bardzo 
ciężkie. Bolała mnie głowa. Pod koniec 
dnia leżałam i czekałam na zachód słońca. 
Przy postanowieniu poszczenia trzymała 
mnie myśl, że w każdej chwili mogę post 
przerwać. Pierwszy tydzień dłużył się bar-
dzo. Półprzytomna jeździłam do pracy. 
Jednak dałam radę. Przetrwałam bez urlo-
pu, pracując i funkcjonując, jak każdy oby-
watel. Miesiąc zmagania się ze sobą został 
uwieńczony sukcesem.

Po moim poście miałam bardzo udany 
rok. Odwiedziłam Emiraty Arabskie. Za-
uroczyłam się sposobem na życie wielu lu-
dzi, ich spokojem i beztroską, powolnym 

stąpaniem kobiet po ulicach i podśpie-
wującymi mężczyznami, spacerującymi 
trzymając się za rękę, a także rodzinami 
siedzącymi w gorące noce na pustyni przy 
ogniskach. Nawoływanie do modlitwy, 
które było codziennym elementem, prze-
żywałam za każdym razem jak patriota 
podczas śpiewanego hymnu narodowego.

Nadszedł czas kolejnego ramadanu. 
Po wielu przejściach serce było bardziej 
otwarte i miało ogromną potrzebę okaza-
nia wdzięczności Bogu za piękne wspo-
mnienia. Postanowiłam 10 dni pościć, żeby 
podziękować Mu za miniony rok. Głowa 
nie bolała ani chwili. Ciało nie domagało 
się pożywienia. Żal mi było przerywać 
post, ale stwierdziłam, że to też jest ofiara 
dla Boga. Gdybym ciężko znosiła dziesię-
ciodniowy post, to chętnie bym go skoń-
czyła, a że był łatwy, więc chciałam, by 

trwał jak najdłużej: z bólem serca, żeby być 
słowna, jedenastego dnia zaczęłam jeść.

Minął kolejny rok. W między czasie Al-
lah wybrał mnie do grona wyróżnionych 
i zostałam muzułmanką. Zaczął się praw-
dziwy, pierwszy oficjalny w moim życiu 
ramadan. Modlitwa, iftary, przemyślenia, 
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postanowienia, intencje. Będąc konwertyt-
ką, w pierwszym roku czułam się tak, jak-
by unosiła nad ziemią. Ramadan daje do-
datkową energię i radość. Podczas świętego 
miesiąca akumulatory ładują się na cały 
rok. Takie zbliżenie się do Allaha bardzo 
mi się spodobało i aby czuć silniejszą więź 
z Allahem postanowiłam pościć dwa dni 
w tygodniu przez cały rok. Dzięki temu, 
tegoroczny ramadan był jakby kontynuacją 
starego. Cały rok staram się być w stałej bli-
skości z Allahem.

Dzięki temu idę wciąż do przodu, coraz 
pewniej stąpam po ziemi, coraz wyraźniej 
widzę swoje potrzeby. Odnoszę swoje wła-
sne sukcesy, co sprawiało niegdyś wraże-
nie, że pozostanie tylko w zasięgu marzeń, 
ponieważ moje życie przed islamem bardzo 
krętymi drogami kierowało się do nikąd. 

Ktoś powie, że islam jest dla ludzi sła-
bych, że ogranicza i sprawia, że człowiek 
jest zniewolony. Jakże to mylne pojęcie. 
Oddanie życia Allahowi daje nam pewność 

na pokonanie własnych słabości. Czym że 
jest zapchany pożywieniem brzuch przy 
miłości, jaką daje Allah i sile do dążenia na 
spotkanie z Nim? Każdy z nas powinien 
żyć własnym życiem. Skupiajmy się na so-
bie, żeby żyć w zgodzie z prawem Boskim, 
dzięki czemu mamy zabezpieczenie na 
obecne, jak i przyszłe udane życie.

Zaprawdę Bóg nie zmienia tego, co jest 
w ludziach, dopóki oni sami nie zmienią tego, 
co jest w nich! (Kur’an 13:11)

Ramadan zbliża nas do samych siebie. 
Zaskakujące, bez ilu uzależnień kierują-
cych w pozostałe miesiące roku naszym 
życiem potrafimy się obyć. Starajmy się 
nabyte siły rozkładać na cały rok i elimi-
nujmy słabości wypalające i zabierające ra-
dość naszym sercom. Wsłuchajmy się w te 
święte dni w siebie i zapamiętajmy nasze 
przemyślenia, postanowienia i oczekiwa-
nia. Może warto je sobie zapisać, żeby wra-
cać do nich w chwilach słabości? Umacniaj-
my się w przekonaniu, że nie tylko podczas 

ramadanu szajtan musi być związany łań-
cuchami. Można go trzymać w pętach cały 
rok. Nawet, jeśli zacznie się z nich uwalniać, 
wystarczy zacisnąć liny i zdecydowanie go 
przyduszać. Ale nie zasłaniajmy się tym, że 
wszystko co złe pochodzi od szajtana. Bo 
choć jest on naszym wrogiem, to jednak my 
podejmujemy decyzje. On nam tylko pod-
powiada i sugeruje. Ciężar odpowiedzial-
ności spoczywa na naszych barkach, w na-
szych umysłach i w naszych sercach.

Powiedział szatan (…): „Zaprawdę, Bóg dał 
wam obietnicę, obietnicę prawdy! I ja wam dałem 
obietnicę, lecz ja was oszukałem; ja nie miałem 
nad wami żadnej władzy. Ja tylko wzywałem 
was, a wyście mi odpowiedzieli. Nie gańcie mnie 
więc, lecz gańcie siebie samych! Ani ja wam nie 
pomogę, ani wy mi nie pomożecie. Wyrzekam się 
tego, czego wy niegdyś uczyniliście mnie współ-
uczestnikiem.” Zaprawdę niesprawiedliwych 
czeka kara bolesna! (Kur’an 14:22)

Agnieszka Witkowska

Tamara Sulkiewicz

PRZYJAźń w ISLAMIE

Islam reguluje każdy aspekt naszego ży-
cia. Prorok dawał nam niezliczone rady, 
napominał i tłumaczył. Wśród wersetów 

z Qur’anu i hadisów znajdziemy również 
opisy przyjaźni w islamie, regulacje z tym 
związane, niebezpieczeństwa itd. Znamy 
polskie powiedzenie: Z kim przystajesz, ta-
kim się stajesz. Wiemy, że przebywając i roz-
mawiając ze swoim przyjacielem lub przy-
jaciółką, i nie myślę tu o bardzo zażyłych 
związkach, zaczynamy brać pod uwagę ich 
zdanie, śmiać się z podobnych kawałów, na-
wet płaczemy z tych samych powodów.

A co mówi islam na ten temat? Prorok 
Muhammad powiedział: Człowiek przejmuje 
pewne zachowania od swego przyjaciela. Dlatego, 
niech każdy z was uważa, z kim się przyjaźni.

Gdybym miała dawać komuś radę na ten 
temat, to powiedziałabym, żeby wybierał so-
bie za przyjaciół ludzi lepszych od siebie, ta-
kich, z których będzie można brać przykład. 
Dla mnie, kimś takim jest osoba posiadająca 
tatłę - strach przed Allahem. Osoba, która 
chce zadowolić Allaha i swoimi czynami 
pokazuje – jestem muzułmanką - sługą Al-
laha. Ideałem byłoby, gdyby te przyjaźniące 
się osoby nawzajem podejmowały działania 
na drodze Allaha, wspierały się w ibadat, 
w nauczaniu w islamie i obie byłyby dla sie-
bie przykładem. Wspólnie motywowałyby 
się w doskonaleniu w wierze, w czczeniu 
Allaha, ale i byłyby sobie pomocą w naszym 
zwykłym doczesnym życiu. Kim może być 
taka osoba? Oczywiście, tylko osobą wierzą-
cą, idącą ścieżką Allaha.

Należy pamiętać, ażeby nie wybierać 
sobie za przyjaciół kogoś, kto może spro-
wadzić nas z prostej drogi. Bo powiedzieć 

“jestem muzułmanką”, to jedno, a wpro-
wadzić takie stwierdzenie w czyn, to już 
zupełnie inna historia! 

Czytamy w Qur’anie: (Sura “Rozróż-
nienie”, wersety 27 do 29): “(...) będzie 
gryzł swoje ręce, mówiąc: “Ach, gdybym 
był wybrał sobie drogę razem z Posłań-
cem! Biada mi! Gdybym choć nie był sobie 
wziął “takiego to” za przyjaciela! On spro-
wadził mnie z drogi daleko od napomnie-
nia, które już do mnie przyszło. Szatan jest 
dla człowieka zdrajcą.”

A także: (Sura „Gwiazda” werset 29): Od-
wróć się wiec od tych, którzy odwracają się 
od Naszego Napomnienia i nie chcą niczego 
innego, jak tylko życia na tym świecie”.

Należy pamiętać, że mówimy tutaj 
o kontaktach przyjacielskich, czyli o naj-
bliższej dla nas osobie. Allah nie każe nam, 
abyśmy odwrócili się od wszystkich inno-
wierców - uczy nas natomiast, aby ostroż-
nie dobierać sobie kolegów i przyjaciół. 
Oczywiście, musimy być uprzejmi i poma-
gać wszystkim ludziom bez względu na ich 
religie. W taki sposób przekonujemy też do 
islamu. Pokazujemy, czym jest ten prawdzi-
wy islam. Pamiętać należy, że nie możemy 
się odseparować od innych z jakiegokol-
wiek względu. Prorok Muhammad uczył 
nas tolerancji, wyrozumiałości oraz dawa-
nia przykładu innym ludziom. 

W Qur’anie (sura Ozdoby, wersy 67-68) 
czytamy: “Tego Dnia przyjaciele będą dla 
siebie wrogami, z wyjątkiem ludzi bogo-
bojnych. “O słudzy moi nie obawiajcie się 
tego Dnia i nie bądźcie smutni!” 

Bogobojni przyjaciele będą przypomi-
nać sobie o Allahu, wspierać się i prześcigać 
w zadowoleniu przez Allaha. Prorok Mu-
hammad powiedział: Kiedyś pewien człowiek 
odwiedził drugiego na wsi. Po drodze Allah po-
stawił Anioła w postaci człowieka. Człowiek ten 
(Anioł) zbliżył się i spytał go: Co chcesz, czło-
wieku? Ten odpowiedział: Chciałbym brata w tej 
wsi. Anioł znów zapytał: Czy masz do niego ja-
kąś sprawę do załatwienia? Człowiek odrzekł: 
Nie, tylko umiłowałem go w imię Allaha. Powie-
dział wtedy Anioł: Jestem Posłannikiem Allaha 
do ciebie. Przekazuję ci, że Allah cię umiłował, 
tak jak ty go umiłowałeś.

Czyż islam nie jest piękny? Wystarczy 
w imię Allaha kochać swego brata w is-
lamie, siostrę w islamie i Allah będzie 
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Elżbieta Ajsza Shah

TO MOJA dECYZJA

Jak zwykle założyłam szal, ale, na 
wiosennym słońcu, trochę niedbale: 
pozwoliłam mu zrobić luz dla wia-

tru. Nie był upięty, więc tak całkiem jak 
hidżab. W autobusie zobaczyłam rodzin-
kę trochę wyglądającą na pochodzącą 
z krajów muzułmańskich, rodzice i trzy 
dziewczynki. Rodzice się trochę lampi-
li, rozumiałam, że dla nich mój szal nie 
był jednoznaczny, więc poprawiłam go. 
Zacisnęłam, spięłam szpilką. Teraz nie 
było wątpliwości; może byli z Iranu – bo 
mamuśka się przestraszyła mojego mu-
zułmańskiego wyglądu i wyszli nieco 
spłoszeni. 

Nie jestem z muzułmańskiej policji 
i było mi głupio, że tak zareagowali. Nie 
spotkałam się w ostatnich latach z jaki-
mikolwiek dowodami niechęci ze strony 
Polaków i Polek w warszawskich autobu-
sach i tramwajach. A czasem wręcz prze-
ciwnie: z sympatią. Kiedyś jedna pani 

SZYIZM – STRONNICTwO ALEgO
Rafał Berger

Mam tę przyjemność (i szczę-
ście), mieszkać w mieście, gdzie 
muzułmanom idea ummy jest 

bardzo bliska. Piątkowe modlitwy są ty-
glem kulturowym skupionym wokół jed-
nego celu - islamu. Jako szyita stanowię 
w tej grupie mniejszość, co nie oznacza, 

że jestem jedynym szyitą w moim mieście. 
Bywa jednak, że obowiązki zawodowe 
nie pozwalają wszystkim muzułmanom 
uczestniczyć w piątkowych modlitwach 
(nie jestem wolny od tego problemu).

Jak przystało na ludzi skupionych 
wokół tej samej idei (islam, Allah), nie 
unikamy dyskusji i wymiany poglądów. 
W czasie jednej z takich rozmów, mój sun-
nicki brat w islamie (tematem była historia 
islamu), zwrócił się do mnie słowami „Pa-
miętaj, bracie, że my jesteśmy stronnikami 
Muawiji”. Wypowiedź ta wzbudziła moje 
ogromne zdziwienie, szczególnie, że jej 
kontekst odnosił się do momentu objęcia 
przez Muawiję godności kalifa.

Warto przypomnieć te okoliczności. 
Muawija (namiestnik prowincji syryjskiej), 
podobnie jak wdowa po Proroku, Aisza 
oraz Talha i Az-Zubayra, nie pogodził się 
z tym, że po śmierci kalifa Osmana, to 
właśnie Ali został przywódcą społeczności 

muzułmańskiej. Wojska Aiszy, pod przy-
wództwem Talhy i Az-Zubayra, w bitwie 
zwanej Wielbłądzią, przegrały ze zwolenni-
kami Alego. Nadal jednak Muawija zgła-
szał swoje pretensje do objęcia władzy nad 
muzułmańską społecznością, dopuszczając 
się także oskarżeń wobec Alego, jakoby ten 
przyczynił się do śmierci Osmana. W koń-
cu, w roku 657 wojska Alego i Muawiji 
stanęły naprzeciw siebie. Po kilku nieroz-
strzygniętych potyczkach, sprawę oddano 
pod osąd arbitrażu, który miał właściwie 
ustalić czy władza Osmana była zgodna 
z zasadami islamu, a tym samym, czy jego 
zabójstwo miało jakiekolwiek uzasadnie-
nie. Ponieważ arbitraż nie przyniósł roz-
wiązania problemu, Muawija w roku 660 
sam ogłosił się kalifem (przypominam, że 
Ali został wybrany do tej godności przez 
muzułmańską społeczność). 

W tak oto podstępny sposób został 
odsunięty od władzy ten, którego sami 

w tramwaju powiedziała (dowiedziaw-
szy się że jestem Polką), że tyle we mnie 
wschodu, w mojej urodzie, że właśnie tak 
powinnam chodzić – w hidżabie. Jednak 
to tylko jedna pani i to z Żoliborza, a wia-
domo Żoliborz jest najświatlejszą dzielni-
cą tego miasta.

W każdym razie, gdy zakładam hi-
dżab, to czuję, że jest on częścią mnie, tak 
jakbym była wciąż gotowa do modlitwy. 
Zbliża mnie do Stwórcy, jest jednoznacz-
ny. Oznacza, że chcę żyć według Jego 
praw i poddawać się Jego woli. Świad-
czy o mojej przynależności i to wyłącznie 
moja decyzja. 

Takie mam doświadczenia i tak to od-
bieram. A tamta mamuśka może to poj-
mować inaczej: jako przymus i ciemnotę. 
Tu znowu ciśnie się na usta to Maciejowe 
(chodzi o Macieja Musę Konopackiego, wie-
loletniego bliskiego znajomego Ajszy - przyp. 
red.) przekonanie, że muzułmanie mają 
zmysł Boga, wyczuwają Go. Jeśli ktoś nie 
czuje Allaha, będzie odbierał hidżab zu-
pełnie inaczej.

kochał nas! A czego chcemy bardziej niż 
miłości od Allaha i Jego wybaczenia?

Podczas spotkania z przyjacielem pa-
miętajmy o dobrych manierach. Allah mówi 
w Qur’anie (2:237): “Nie zapominajcie o szla-
chetności w swoim postępowaniu! Zapraw-
dę Allah widzi dobrze, co czynicie”.

Prorok zachęcał do dawania prezentów 
między przyjaciółmi. Aisza, jego żona, po-
wiedziała: Prorok miał zwyczaj przyjmowania 
prezentów i obdarzania nimi innych. Maszal-
lah, jaki to piękny zwyczaj, prawda? Któż 
nie lubi prezentów? Nie dość, że mamy 

przyjemność w obdarowywaniu kogoś, to 
jeszcze zostaniemy za to wynagrodzeni, 
gdyż naśladując postępowanie Proroka, 
wykonujemy sunnę, za którą mamy wy-
nagrodzenie. Tylko pamiętajmy, że tak jak 
wszystko w naszym życiu, tak i to, powin-
niśmy robić dla Allaha; żeby przypodobać 
się Bogu, a nie ludziom. Liczą się intencje!

Na zakończenie dodam piękny ha-
dis, który wydaje mi się świetnie tłuma-
czyć zasady, według których powinniśmy 
utrzymywać nie tylko nasz związek przy-
jacielski, ale każdy związek międzyludzki. 

Wysłannik powiedział: Wierzący, w ich miło-
ści, łasce i uprzejmości jeden dla drugiego (sobie 
nawzajem), są jak ciało: jeśli jakaś jego (ciała) 
część jest niesprawna, całe ciało wówczas reagu-
je bezsennością oraz gorączką. A także: Żaden 
z was nie jest do końca wierzącym, dopóki nie 
chce dla swego brata tego samego, co dla siebie.

Niechaj więc każdy z was doświadczy 
braterskiej lub siostrzanej miłości w isla-
mie na drodze Allaha.

Tamara Sulkiewicz

Elżbieta Ajsza Shah
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sunnici nazywają ostatnim „kalifem spra-
wiedliwym”, a dla szyitów jest nie tylko 
prawowitym następcą Proroka Muham-
mada, ale także pierwszym z dwunastu 
„wielkich imamów”.

Skromność Imama Alego, dorówny-
wała jego wielkości i dzielności. W istocie 
był sprawiedliwym. Przed bitwą pod Sa-
fijan, wojska Muawiji wyprzedziły wojska 
Alego i zajęły wodopój, od razu odcinając 
od niego ludzi Imama. Gdy natomiast Ali 
ze swoim wojskiem odzyskał dostęp do 
wody, wydał rozkaz, aby mogli także ko-
rzystać z niej jego przeciwnicy. Mając za-
tem do wyboru, czy być stronnikiem Ale-
go, czy Muawiji opowiadam się po stronie 
Pierwszego Imama i czwartego kalifa.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z prze-
wrotności mojego wywodu. Trudno bowiem 

nazwać naszych braci sunnitów „stronni-
kami Muawiji”. Wypowiedź, którą cytuję 
powyżej, jest niczym innym jak „grzechem 
zapalczywej młodości”. Jednak wiąże się 
z tym głębsza refleksja. Chodzi w niej o to, 
by w naszych wypowiedziach, w sposo-
bie spostrzegania naszej islamskiej historii 
(jak byśmy tego nie chcieli, to dla szyitów 
i sunnitów jest ona wspólna), unikać nie 
tyle ocen jednoznacznych, co obraźliwych. 
Nie zbudujemy jedności, ummy, na histo-
rycznej ocenie naszych poglądów, które są 
prawie tożsame, przynajmniej w najważ-
niejszej sferze – dogmatu.

Niech tekst ten zostanie odczytany 
jako próba załagodzenia sytuacji, w któ-
rej niefortunne wypowiedzi mogły urazić 
naszych braci sunnitów. Nie przepraszam 
za poglądy, ale za sposób ich wyrażania, 

zdając sobie jednocześnie sprawę, że nie 
mam przecież prawa do wypowiadanie 
się za całą społeczność szyicką. Czynię to 
z nadzieją, że moja postawa, wypowiedź, 
będzie przykładem dla innych, nie tyl-
ko szyitów (po powrocie z hadżdżu jeden 
z pielgrzymów opowiadał mi jak obraź-
liwie i z jaką wrogością jego sunniccy 
współwyznawcy wypowiadali się na nasz 
temat).

Nie zbudujemy na tym niczego, a prze-
cież tak naprawdę wszyscy należymy do 
tego samego ugrupowania – Stronnictwa 
Allaha!

Rafał Berger
naczelny imam Stowarzyszenia 

Jedności Muzułmańskiej

Marcin Masny

Od dawna zastanawiam się, czy jest 
możliwe odnalezienie słowa, któ-
re połączyłoby wszystkich ludzi 

pragnących powstrzymać i złamać potęgę 
rewolucji. Rewolucja, rebelia negująca ład 
i ludzką wolność (tę realną, ograniczo-
ną) tli się w dziejach od zawsze, ale od 
dwustu lat święci triumfy. Najpierw we 
Francji, potem w całej Europie i Amery-
ce, a teraz na wszystkich kontynentach. 
Czytałem, czytałem, słuchałem mądrych 
ludzi i wreszcie doszedłem do wniosku, 
że rewolucja po stuleciach pracy przygo-
towawczej zaczęła pół wieku temu ude-
rzać w samo centrum ludzkiej cywilizacji. 
Gdzie zatem jest to centrum?

Obecny kryzys ma charakter znacznie 
poważniejszy, niż próby generalne w roku 
1987 czy też na przełomie stuleci, przed de-
kadą. To jest kryzys systemowy. O długich 
cyklach w gospodarce, polityce i – gene-
ralnie – w dziejach cywilizacji musiałbym 
opowiedzieć osobno, a tu przecież nie jest 
na to miejsce. Kryzys jest nieciągłością 
w tendencjach historycznych. Niekiedy 
oznacza ich odwrócenie. Jest momentem 
chaosu, który bywa niszczący, ale bywa 
też twórczy. Jestem pewny, że najbliższe 
lata przyniosą odwrócenie wielu dominu-
jących obecnie w świecie tendencji. Głów-
ne cele rewolucji światowej mogą się ziścić 
dzięki tym szybkim zmianom, ale też może 
być dokładnie na odwrót.

Amerykańscy republikanie, jeszcze 
przed triumfem elity neokonserwatywnej, 
korzystali z ideowego zaplecza niezwy-
kłego sojuszu, który przypominał czas 
mądrych kalifów. Chrześcijanie wielu de-
nominacji, żydzi, muzułmanie i ateiści 
wspólnie bronili rodziny, nienarodzonych 
dzieci, moralności publicznej. To było la-
boratorium doświadczalne nowej cywili-
zacji, która być może wyrośnie w końcu na 

śwIAT BEZ OJCA

gruzach rewolucyjnego świata XX wieku, 
świata obozów koncentracyjnych, nalotów 
dywanowych i pseudoreligijnych wojen 
prowokowanych przez antyreligijnych cy-
ników ze wschodu i zachodu.

Gdzie jest centrum ludzkiego miasta, 
oblężonego i bombardowanego przez woj-
ska rewolucji? Czy jest nim rodzina? Czy 
jest nim moralność publiczna? Chyba nie. 
Są to bowiem rzeczy ważne, ale nie naj-
ważniejsze.

Żydzi od tysiącleci uważają Boga za 
ojca. Chrześcijanie odnajdują ojcostwo i sy-
nostwo w Bogu samym. Muzułmanie od-
żegnują się od tych koncepcji, lecz w prak-
tyce pielęgnują rodziny oparte na władzy 
i miłości ojca (mimo, że islam bardzo wy-
soko stawia pozycję matki). Tymczasem 
już od XIX wieku ideolodzy rewolucji 
– choćby Marks, Engels, Freud, Bachofen, 
Marcuse – nie ukrywają, że ich celem jest 

zniszczenie ojca i ojcostwa. Ich motywem 
zaś – nienawiść do ojca. Wszystko zatem, 
co prowadzi do destrukcji ojcostwa, jest 
priorytetem rewolucji. Mam nadzieję, że 
Czytelnicy łatwo odnajdą wokół siebie 
niezliczone przejawy tej rebelii przeciwko 
ojcu. Homoseksualizm, aborcja, feminizm, 
poniżanie mężczyzn na każdym kroku – to 
wszystko ma służyć jednemu celowi, który 
otwarcie wskazał Herbert Marcuse. Cho-
dzi o to, żeby wykluczyć „ponowne poja-
wienie się ojca”. Czym jest świat bez ojca? 
Komu taki świat ma być poddany? Dlate-
go programem ludzi myślących na całym 
świecie może być właśnie to, co w „Erosie 
i cywilizacji” wskazał Marcuse: „the re-ap-
pearing of the Father”.

Marcin MasnyUwAgA, 
CZYTELNICY

W związku z dużym zainteresowaniem 
naszym pismem, prosimy o zgłaszanie 
chęci jego nabywania. Dzięki temu bę-
dzie ono mogło bez przeszkód docierać 
do każdego. Uczynić to można następu-
jąco:

- wysyłając maila na adres: mzr@mzr.pl

- pisząc na adres:
Muzułmański Związek Religijny
15-207 Białystok, ul. Piastowska 13 F 

- telefonując na numer:
+48 605 612 137, (85) 732 40 23

Redakcja
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MuzułMańska 
twórczość

Nieczęsto mamy w naszym kraju do czynienia 
z twórczością muzułmanów, z tym większą więc 
przyjemnością informuję o ukazaniu się „Ście-
żek pożegnania” – tomiku wierszy Nagmeldina 
Karamalli. Autor zadebiutował kilka lat temu 
w kwartalniku „As-Salam” (był przedstawiany 
również na Arabii.pl), teraz dojrzała w nim myśl 
o samodzielnej publikacji w języku polskim. Oto 
zbiór wierszy Nagmeldina: oryginalny zapis bar-
dzo poetyckich, jednocześnie duchowych i wręcz 
dotykalnych uniesień. Mam nadzieję, że poeta 
jeszcze wiele razy da nam możliwość obcowania 
ze swoimi zamienionymi w wiersze uczuciami.

Musa Czachorowski

Marek M. Dziekan

otwartość 
na 

znaczenia. 
o poezjowaniu 

nagmeldina 
karamalli

„Ścieżki pożegnania” to pierwszy zbiór 
wierszy Nagmeldina Karamalli tłumaczo-
ny na język polski. Autor, pochodzący 
z Sudanu, od wielu lat mieszka w Polsce 
i w związku z tym należy do niewielkiej, 
ale bardzo ciekawej literacko grupy twór-
ców arabskich zamieszkałych w Polsce, 
tworzącej arabską literaturę współczesną 
na emigracji w naszym kraju, w ten sposób 
włączając się w szeroki i niezwykle bogaty 
nurt arabskiej literatury emigracyjnej.

Poezja Nagmeldina jest zjawiskiem 
bardzo interesującym. Choć poeta tworzy 
w języku arabskim, jego twórczość dość 
daleko odeszła od tradycji poezji tamtego 
obszaru językowego. Jak wielu współcze-
snych twórców świata arabskiego tworzy 
poezję wolną, arabski pozostaje natomiast 
styl jego poezji – niezwykle zmetafory-
zowany. Każde słowo w tych wierszach 
to metafora, której jednego, określone-
go znaczenia trudno by szukać. Wiersze 
Karamalli stanowią nieprzerwane ciągi 
obrazów, które każdy Czytelnik może 
interpretować na swój własny sposób; 
a zatem – można powiedzieć – to „poezja 
otwarta” – otwarta na znaczenia i otwarta 

na odbiorcę, który staje się podczas lektu-
ry współautorem tych wierszy.

Arabskie „drugie dno” wierszy N. Ka-
ramalli dostrzec można dopiero przy ko-
lejnej lekturze, kiedy Czytelnik zdoła już 
okiełznać rozbuchaną wyobraźnię Autora 
i będzie mógł spokojnie dokonać głębokiej 
analizy tych utworów.

Efemeryczna poezja Nagmeldina nie 
ma pretensji do wzorów i zapożyczeń. 
Poeta podąża własnymi ścieżkami, jego 
powroty to powroty być może do dzie-
ciństwa, do ojczyzny, która jednak pozo-
staje bardziej ojczyzną duszy, niż okre-
ślonym miejscem na mapie.

Choć zatem element rodzimy pozo-
staje gdzieś na dalszym planie, twórczość 
sudańskiego poety zyskuje z pewnością 
na uniwersalności. Nie wymaga od Czy-
telnika zbyt głębokiego przygotowania 
z zakresu rodzimej kultury Autora. Jego 
metafora jest wolna, a przynajmniej po-
zwala na to, aby ją swobodnie interpre-
tować. I to niezwykle istotna cecha cha-
rakterystyczna wierszy Karamalli, która 
sprawia, że można się spodziewać szero-
kiego odbioru jego twórczości. Nie jest to 
poezja łatwa, bo nie podpowiada Czytel-
nikowi znaczeń, lecz wystawia go na pró-
bę inteligencji i wrażliwości zarazem. 

To inna, oryginalna twarz współcze-
snej poezji arabskiej, którą polski Czytel-
nik bezwzględnie powinien poznać.

Marek M. Dziekan

Ścieżki pożegnania, Nagmeldin Karamalla
Agencja Wydawnicza ARGI 

Wrocław 2010, ISBN 978-83-60425-52-7

S. Abul Hasan Ali Nadwi

I. Od narodzin do dorosłości
Narodziny dziecka. Kiedy w rodzinie 

muzułmańskiej rodzi się dziecko, jest to 
wydarzenie szczególne. Pierwszy uroczy-
sty obrządek, którym wita się niemowlę 
na tym świecie, odbywa się przy udziale 
starszego, odznaczającego się pobożnością 
członka rodziny lub sąsiada. To on wypo-
wiada pierwsze słowa: do prawego ucha 
dziecka słowa azan, zaś do lewego iqamę. 
Azan oraz iqama są wezwaniem i przypo-
mnieniem o muzułmańskiej modlitwie. 
Chociaż dziecko pozostaje zupełnie nie-
świadome tego obrządku, jego dopełnienie 
jest niezwykle istotne. Według muzułmań-
skiej tradycji pierwsze słowa, jakie dziec-
ko powinno usłyszeć po narodzinach, to 
imię Boga oraz muzułmańskie wyznanie 
wiary. Zwyczaj nakazuje, by z tej okazji 

MUZUŁMANIE. 
wIERZENIA, ZwYCZAJE I TRAdYCJE 

(fRAgMENT)
włożyć w usta niemowlęcia odrobinę dak-
tyla uprzednio przeżutego przez pobożną 
osobę. Obrządek ten, potwierdzony trady-
cją profetyczną, wypełniany jest z intencją 
uświęcenia nowo narodzonego maleństwa.

Narodziny dziecka są dla rodziny 
muzułmańskiej wydarzeniem niezwykle 
radosnym, które uświetniają zwykle róż-
norodne ceremonie uwarunkowane przez 
lokalne tradycje, a także społeczny i eko-
nomiczny status rodziny. Krewni składają 
rodzicom okolicznościowe życzenia. Zwy-
czaj praktykowany przez muzułmanów 
z Indii, ale rzadko występujący w krajach 
arabskich czy u innych muzułmanów, 
to podarowanie dziecku i jego rodzicom 
śpioszków oraz wszelkich akcesoriów nie-
zbędnych przy opiece nad niemowlakiem. 
Prezent ofiarowany zostaje przez najbliższą 

rodzinę, zwykle od strony matki. Zwyczaj 
ten występuje w różnych wersjach na tere-
nie całego kraju.

Tradycja ‘aqiqah. Innym zwyczajem 
towarzyszącym narodzinom dziecka jest 
golenie główki niemowlęcia oraz złoże-
nie ofiary z żywych zwierząt. Ceremonię 
tę, zwaną ‘aqiqah, wykonuje się siódmego 
dnia po przyjściu dziecka na świat. Jeśli 
z jakichś przyczyn uroczystość nie mogła 
odbyć się w danym terminie, powinno 
się ją odprawić 14 dni po narodzinach lub 
w innym czasie wyznaczonym przez wie-
lokrotność liczby 7 dodanej do daty uro-
dzin. Jeśli niemowlę jest chłopcem, składa 
się ofiarę z dwóch kóz, zaś gdy dziewczyn-
ką – z jednej. Mięso rozdawane jest krew-
nym, a także ubogim. Członkowie rodziny 
są często zapraszani na poczęstunek do 
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domu szczęśliwych rodziców. Aqiqah nie 
jest zwyczajem obowiązkowym ( fard) ani 
koniecznym (wajib), ani też bezwzględ-
nym obowiązkiem spoczywającym na 
rodzicach. Można zrezygnować z tej ce-
remonii, jeśli sytuacja finansowa rodziny 
na nią nie zezwala.

Indyjscy muzułmanie często zaprasza-
ją na uroczystość ‘aqiqah rodzinę i przyja-
ciół. Na miejsce przybywa również fryzjer, 
który uroczyście obcina dziecku włoski. 
Biednym rozdawana jest jałmużna, którą 
stanowi srebro odmierzane miarą wagi 
włosów dziecka lub ich potencjalną war-
tością. Praktyka ta jest kontynuacją czy-
nów Proroka (pokój z Nim), który również 
rozdawał jałmużnę w ten sposób. U nie-
których muzułmanów ceremonii ‘aqiqah 
i innych o podobnym charakterze dokonu-
je fryzjer rodzinny należący do kasty niż-
szej, a pełniący usługi wobec kasty wyż-
szej. Podczas wszelkich radosnych świąt, 
w tym także ‘aqiqah, fryzjer otrzymuje 
wynagrodzenie przez cały przebieg uro-
czystości. Pieniądze pod różnymi pretek-
stami daje mu najbliższa rodzina i krewni. 
Zarobek w tym dniu stanowi jego główne 
źródło utrzymania.

Nadanie imienia. Zwykle niemowlę 
otrzymuje imię podczas ceremonii ‘aqiqah. 
Za wybór imienia odpowiedzialny jest 
starszy członek rodziny albo też znany ze 
swej pobożności sąsiad. Czasami rodzice 
lub członkowie rodziny sami wybiera-
ją imię dla swej pociechy. Muzułmanie 
indyjscy nadają swoim dzieciom imiona 
arabskie czy, jak ktoś woli, imiona, które 
informują również o przynależności do 
religii. Muzułmańscy uczeni w piśmie 
uważają, że praktyki te z psychologicz-
nego punktu widzenia mają znaczenie 
dobroczynne i podkreślają ich wagę dla 
kształtowania muzułmańskiej tożsamości. 
Surowo krytykują przy tym chińskich mu-
zułmanów, którzy nadają swoim dzieciom 
imiona bez związku z religią. Nie ma jed-
nakże nakazu religijnego ograniczającego 
wybór imienia dla dziecka. 

Chętnie wybierane są takie imiona, 
które wykazują jedność z Bogiem oraz 
podporządkowanie się Mu. Z tego powo-
du ogromna ilość muzułmańskich imion 
w Indiach, a także w innych krajach is-
lamskich, zawiera przedrostek ‘abd (sługa), 
który wyraża jeden z Boskich atrybutów, 
na przykład Abdullah, Abdur Rahman, 
Abdul Wahid, Abdul Ahad, Abdus-Samad, 
Abdul Aziz, Abdul Majid, Abdul Majeed 
itd. Wykluczone jest nadawanie imion, 
które mają związek z pojęciami, takimi jak 
duma czy nieposłuszeństwo. Imiona, typu 
Malik-ul-Muluk (Król Króli) czy Szahen-
szah (Cesarz) ocenia się krytycznie.

Imiona proroków i ich towarzyszy. 
Oprócz wspomnianych wyżej imion 
z przedrostkiem ‘abd, wielu muzułmanów 
nadaje swoim dzieciom imiona umiłowane-
go Proroka (pokój z Nim), jego znamienitych 

towarzyszy oraz członków jego rodziny. 
Inny powód wyboru takiego imienia to 
dodatkowe błogosławieństwo i niejako 
uświęcenie dziecka. W Indiach, niektóre 
dwuczłonowe imiona zawierają imię Mu-
hammad albo Ahmad; czasem dziecku 
nadawane są oba - Muhammad Ahmad; 
czasem rodzice preferują pierwsze z nich, 
Muhammad, jako podstawowe, nawet je-
śli niemowlęciu nie nadano tego imienia 
podczas ceremonii ‘aqiqah. Często więc 
spotykamy się z imionami w rodzaju Mu-
hammad Sa’id, Muhammad ‘Aziz, Muham-
mad Husain. Popularne są również imiona 
członków rodziny Proroka i jego towarzy-
szy. Dziewczynki zwykle otrzymują imio-
na żon i córek Proroka (pokój z Nim).

Interesującą cechą imion muzułmań-
skich jest to, że Prorok (pokój z Nim) przy-
należał do rodu potomków Ismaila z rasy 
semickiej, z którą muzułmanie zawsze 
związani byli religijnie i emocjonalnie. 
Jednakże pomimo, iż pochodzili od jed-
nego przodka, Sema, Izraelici i Ismailici 
żywili wobec siebie wrogość. Do dziś wi-
dać skutki owych postaw, które ukształ-
towały późniejsze stosunki między Ży-
dami i Arabami. Pomimo wzajemnych 
konfliktów, muzułmanie nie wyparli się 
imion proroków Izraela. Muzułmańskie 
wyznanie wiary głosi bowiem, by czcić 
każdego zesłanego przez Boga proroka. 
Ma to zapobiegać prześladowaniom na tle 
rasowym, które wywoływane były przez 
wrogie sobie od pokoleń i nienawidzące 
się narody. W Indiach, tak jak i w krajach 
arabskich oraz w całym muzułmańskim 
świecie, żyją tysiące osób, które otrzymały 
imiona wywodzące się od proroków naro-
du izraelskiego, np. Is’haq (Isaac) i jego po-
tomni: Yaqub (Jakub), Yusuf (Józef), Da’ud 
(Dawid), Sulaiman (Salomon), Musa (Moj-
żesz), Harun (Aaron), Isa (Jezus), Zakariy-
ya (Zachariasz), Yahya (Jan) (pokój z Nimi). 
Imiona kobiece to Maryam (Maria), Safura 
(Safira) i inne.

Imiona nieodpowiednie. Muzułma-
nie indyjscy rozpowszechnili używanie 
pewnych szczególnie ważnych dla siebie 
imion, związanych czy to z kultem lokalnej 
osobistości, czy też z bezprawnym odda-
waniem czci świętym. Te popularne imio-
na mają się często nijak do wiary w Boską 
jedność i potęgę. Jeden z najważniejszych 
postulatów wiary muzułmańskiej głosi 
bowiem, że tylko Bóg jest Dawcą wszel-
kich środków egzystencji człowieka, to 
On obdarza potomstwem oraz przebacza 
grzechy. Jednakże wiele imion indyjskich 
muzułmanów przypisuje Boskie atrybuty 
świętym i oddaje cześć osobom związa-
nym z otoczeniem Proroka (pokój z Nim). 
Przykładami nieodpowiednich imion są 
m.in.: Salar Bakhsh, Madar Bakhsh, Qu-
alandar Bakhsh, Sabir Bakhsh, ‘Ali Bakhsh, 
Husain Bakhsh, ‘Abdul Husain, i in. 

Inną znaczącą cechą imion indyjskich 
muzułmanów jest ich dwuczłonowość, 

np.: Muhammad Hasan, Mahmud Hasan, 
Usman Ahmad, Ali Murtaza. Z kolei imio-
na arabskie są jednoczłonowe. Jeżeli Ara-
bowie mają imiona złożone, pierwszy ich 
człon stanowi imię nadane podczas ceremo-
nii ‘aqiqa, zaś drugie to imię ojca, nazwisko 
(laqab) lub ród. W Gudżaracie, Maharastrze 
oraz niektórych południowych prowin-
cjach Indii w dwuczłonowych imionach 
muzułmańskich na drugim miejscu wystę-
puje imię ojca. W południowych Indiach, 
zarówno Hindusi, jak i muzułmanie mają 
nazwiska, np.: Deshmukh, Modak, Tankar 
itp., które oznaczają ich przynależność do 
rodzinnej wioski, miasta lub zawód/zajęcie, 
uprawiane przez ich pradziadów w czasach 
książąt indyjskich jeszcze przed nadejściem 
imperium brytyjskiego.

Imiona pochodzenia indyjskiego 
i inne. W Indiach wiele jest także imion 
rdzennie hinduskich pochodzących z ję-
zyka urdu, z perskiego oraz z lokalnych 
dialektów. Łatwo odróżnić je od bardziej 
popularnych imion muzułmańskich, 
z którymi się łączą. Tak skomponowane 
imiona to Bunyad Husain, Gulzar ‘Ali, Al-
lah Diya, Barkhurdar, ‘Umar Daraz Beg. 
Lokalnie istnieją nadal imiona takie jak 
Hubdar Khan, Umrao Mirza, Amir Baz 
Khan, Baz Mir, które poza pewnymi re-
gionami w Indiach nie występują nigdzie 
indziej na świecie. Trudno też określić do 
końca ich pochodzenie.

Oprócz właściwego imienia, które na-
daje się człowiekowi, istnieje zwyczaj sto-
sowania innych, których używają znajomi 
i krewni. Czasami imiona te stają się tak 
popularne, że nawet najbliżsi przyjaciele 
zapominają o tym, które zostało pierwot-
nie nadane człowiekowi. Najczęściej okre-
ślenia te są pieszczotliwymi zdrobnienia-
mi nazw zwierząt, których używa rodzina 
na określenie swojego pupila, a także skró-
ty od długich imion. Skróty te występują 
najczęściej w regionie Oudh, szczegól-
nie w mieście Lucknow i okolicach. Są to 
np. Naushah Mian, Piare Mian, Basawan 
Mian, Banney Mian, Ji Mian, Naqqan Sa-
hib, Kabban Sahib itp.

Obrzezanie. Innym zwyczajem kon-
tynuującym tradycję Abrahama jest ob-
rzezanie dziecka po ‘aqiqa, czyli khatnah. 
Arabowie zawsze przestrzegali khatnah. 
Ceremonię tę kontynuował także Prorok 
(pokój z Nim). Zwykle zabieg ten był wyko-
nywany przez fryzjera, lecz w dzisiejszych 
czasach obrzezanie odbywa się w znacznie 
lepiej wyposażonych szpitalach. Obrzęd 
khatnah uważany jest za święto rodzinne, 
w którym uczestniczy zarówno bliska ro-
dzina, jak i krewni oraz przyjaciele.

 Ceremonia Bismillah. Skoro tylko 
maluch zacznie mówić i rozumieć rzeczy, 
zaprasza się starszą pobożną osobę, by sym-
bolicznie zainicjowała proces uczenia się 
dziecka. Zwyczaj ten, znany jako Bismillah, 
wyznacza czas, od którego zaczyna się edu-
kacja. W zamożnych rodzinach obchodzi się 
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go uroczyście i z wielką pompą. Ceremonię, 
nazywaną także tasmia khwani i mastab nashi-
ni, dokonuje się, gdy od narodzin dziecka 
upłynie cztery lata, cztery miesiące i czte-
ry dni. Trudno stwierdzić, czy wymagany 
wiek dziecka ma jakieś znaczenie nume-
rologiczne i jakie jest pochodzenie tego 
zwyczaju, wiadomo jednak, iż nie jest on 
nakazem religijnym.

Nauczyciel, który prowadzi ceremonię 
inicjacyjną, prosi dziecko o powtórzenie 
słów Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim (W imię 
Allaha Litościwego, Miłosiernego) i wówczas, 
po odmówieniu modlitwy o błogosławień-
stwo Boże w procesie zdobywania wiedzy, 
oficjalnie uczy dziecko kilku wersów z ele-
mentarza koranicznego. W Indiach jest to 
książka Qa’ida Baghdadhi. Kiedy ceremonia 
się kończy, wszyscy obecni proszą o bło-
gosławieństwo Boże dla dziecka, potem 
gościom rozdawane są słodycze i napoje.

Początek nauki o islamie i Koranie. 
Oprócz tasmia khwani, są jeszcze dwie cere-
monie dotyczące edukacji dziecka, rzadko 
obecnie wykonywane ze względu na zmia-
ny w systemie kształcenia. Jedna z nich 
odbywa się, gdy dziecko zaczyna czytać 
Koran. Z tej okazji dziecko powtarza 5 wer-
setów Koranu, które jako pierwsze zostały 
objawione Prorokowi (pokój z Nim) i mają 
ważne znaczenie odpowiednie dla tej okazji. 
Oto one: Głoś! w imię twego Pana, który stwo-
rzył! Stworzył człowieka z grudki krwi zakrze-
płej! Głoś! Twój Pan jest najszlachetniejszy! Ten, 
który nauczył człowieka przez pióro; nauczył 
człowieka tego, czego on nie wiedział.” (96:1-5)

Zakończenie czytania Koranu. Dru-
gim ważnym momentem w edukacji dziec-
ka jest dzień, gdy przeczyta ono cały Koran. 
Jest to zwykle skromna ceremonia, podczas 
której rozdaje się obecnym słodycze i napo-
je orzeźwiające. Nauczyciel otrzymuje pre-
zent w postaci ubrania lub pieniędzy. Cere-
monia ta nazywana jest nashrah. 

Wskazówki dotyczące higieny osobi-
stej. Muzułmanie uczeni są od najmłod-
szych lat, by dbać o czystość swojego 
ciała i odzieży. Gdy rozpoczną formalną edu-
kację, każdorazowo po skorzystaniu z toalety 
zachęcani są do mycia swoich części in-

tymnych. Nacisk rodziców na rytualne 
podmywanie się dziecka umacnia w nim 
przekonanie o potrzebie czystości, także 
i tej duchowej. Przestrzeganie tego zwyczaju 
często jednak zależy od otoczenia, wykształ-
cenia rodziców i postępowania nauczycieli. 
Religijni rodzice są zwykle bardziej konse-
kwentni w przestrzeganiu zwyczaju i ucze-
niu go dziecka.

Wskazówki dotyczące modlitwy. Dzieci 
uczone są także, jak wykonywać poprawnie 
wudu’ - czyli rytualną ablucję, która koniecz-
na jest przed każdą modlitwą. Chłopcy już 
od najmłodszych lat zabierani są do mecze-
tu na modlitwę ze swoimi ojcami. Jest to dla 
nich okazją do nauki, w jaki sposób się mo-
dlić oraz jak rozwijać w sobie przyzwycza-
jenie i potrzebę modlitwy. Tradycja Proroka 
(pokój z Nim) wskazuje, iż dziecko winno być 
uczone sposobu, w jaki należy się modlić, gdy 
osiągnie wiek 7 lat, i należy je upominać, jeśli 
nie nauczyło się tego po osiągnięciu 10 lat.

Nauka etykiety i dobrych manier. 
W społeczności muzułmańskiej odpo-
wiedzialność za małe dzieci spoczywa 
w największym stopniu na ich matkach. 
Wykształcona i kulturalna matka zawsze 
kontroluje zachowanie swoich dzieci oraz 
uczy ich zasad grzeczności i dobrych ma-
nier, zgodnie z poglądami religijnymi. 
Mówi dzieciom, by każdą dobrą w skutkach 
czynność, na przykład picie, jedzenie, po-
danie dłoni wykonywały prawą ręką, lewa 
służy bowiem do mycia części intymnych. 
Gdy chcą napić się wody, mówi się im, by 
usiadły i piły wodę trzema oddzielnymi 
łykami. Uczy się je, by pierwsze pozdra-
wiały starszych; wypowiadały Alhamdu 
lillah, gdy kichną; mówiły Bismillah rozpo-
czynając posiłek i składały podziękowanie 
Bogu, gdy skończą. To matki pilnują, aby 
dzieci uczyły się na pamięć niewielkich 
fragmentów Koranu, a także codziennych 
modlitw i suplikacji. Na matkach spo-
czywa odpowiedzialność za rozbudzenie 
w dziecku ducha prawdziwej wiary, pra-
wości, obowiązkowości przez przekazy-
wanie im opowieści o prorokach i wyda-
rzeniach związanych z historią islamu. 
Celem każdej muzułmańskiej matki jest 
wychowanie dziecka na dobrego człowie-

ka i pobożnego muzułmanina. Dlatego 
też w rodzinach muzułmańskich rodzice 
mają nie tylko uczyć dziecko o Bogu i re-
ligii, upominać je zgodnie z muzułmański-
mi normami moralnymi, ale także przeka-
zywać dobre maniery, do których należy 
uprzejmość i grzeczność oraz głosić wiedzę 
o prawach i obowiązkach w stosunków do 
innych muzułmanów. 

Ceremonia zakończenia postu. Rozah, 
czyli inaczej saum, jest nakazem religijnego 
prawa wobec każdego dorosłego muzuł-
manina pod warunkiem, iż pozostaje on 
w zdrowiu fizycznym oraz psychicznym. 
Jednakże odpowiednio zachęcone przez 
rodziców i krewnych dzieci, zarówno 
chłopcy, jak i dziewczynki, poszczą razem 
ze starszymi. Mali chłopcy, którzy często 
potajemnie obserwowali rodziców, rozpo-
czynają swój pierwszy saum w wieku 10–11 
lat. Jest to również okazją do świętowania 
– krewni i przyjaciele rodziny oraz koledzy 
chłopca, którzy także pościli, zaproszeni są 
na specjalną uroczystość. Ceremonia rozah 
kusha’i stanowi okazję do przygotowań koń-
czącego post posiłku – iftari, spożywanego 
zaraz po zachodzie słońca. Nawet ludzie 
niezamożni czynią szczególne przygotowa-
nia do tego święta. Niestety, w niektórych 
miejscach ceremonia ta stała się zwykłą 
uroczystością dla krewnych i znajomych, 
zatracając swoje pierwotne znaczenie.

Dwa podstawowe nakazy religijne, mo-
dlitwa i post, są obowiązkowe dla wszyst-
kich osób dorosłych, będących w pełni 
sił fizycznych i psychicznych. Kolejnym 
obowiązkiem muzułmanina, opisanym 
w tekstach prawniczych, jest pielgrzymka 
do Mekki (hadżdż) oraz jałmużna dla ubo-
gich (zakat). Nabycie w wieku dziecięcym 
umiejętności rozróżniana czynów dobrych 
od zakazanych sprawia, że w wieku póź-
niejszym człowiek zdaje sobie sprawę ze 
swoich przewin i rozumie, że za zło, będące 
odstępstwem od Boskich nakazów, prędzej 
czy później zostanie ukarany.

 S. Abul Hasan Ali Nadwi
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Barbara Chamot

Jak to możliwe, że system finansów 
islamskich z powodzeniem i bez kry-
zysu rozwija się równolegle do świec-

kiego systemu finansowego, w którym 
napęczniały bańki spekulacyjne, a pie-
niądz stał się bardziej związany z wirtu-
alnym światem niż realnym PKB? Sfor-
mułowanie „finanse arabskie” stanowi 
pewien skrót myślowy, budzący emocje 
podobne do tych, jakie wywoływały nie-
gdyś egzotyczne detale przywoływane 
w felietonach Ryszarda Kapuścińskiego.

Błędem jest jednak kojarzenie tego 
typu transakcji finansowych, zgodnych 
z Koranem, tylko ze światem arabskim. 
Chociaż wypada stwierdzić, że pierwszy 

bank islamski powstał właśnie w tym regio-
nie, a dokładniej w Dubaju już w 1975 r. 

Ogromny potencjał
Rynek finansów islamskich pod wzglę-

dem wielkości aktywów jawi się jako mar-
gines stanowiący zaledwie 1 proc. global-
nego rynku. Z drugiej strony, jego potencjał 
wynika z napływu kapitału w ostatnich 10 
latach, w zadziwiającym, bo aż 20-proc. 
tempie. Stoi to w jawnej sprzeczności z sza-
cunkami potencjału ekonomicznego krajów, 
w których dominuje islam, który czasami 
ocenia się na zaledwie 8 proc. globalnego 
PKB. Warto jednak pamiętać, że w krajach 
Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej 
zlokalizowane jest aż 60 proc. światowych 
zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. 
A przecież surowce te, to od zawsze najważ-
niejsi reżyserzy rynku aktywów regionu. 

Gulf Cooperation Council
Na głównych eksporterach ropy i gazu 

ciążyły znaczące długi wypracowane na sku-
tek spadających cen ropy na rynkach świato-
wych w latach 90. W krajach GCC (ang. Gulf 
Cooperation Council) oznaczało to bliźniacze 
deficyty - zarówno finansów publicznych, 
jak i na rachunkach obrotów bieżących. 

Dopiero w 2000 r. zła passa została po-
konana. Na skutek znaczących wzrostów 
cen ropy, bliźniacze deficyty zamieniły się 
w nadwyżki - najpierw na rachunku ob-
rotów bieżących (np. skumulowana nad-
wyżka na rachunku obrotów bieżących 
krajów GCC wynosiła w 2007 r. 200 mld 
dol., w 2008 r. 280 mld dol., a w 2009 r. 
spadła do zaledwie 50 mld dol.), aż wresz-
cie w nadwyżki budżetowe w kasie nie-
zbyt dużych, ale szybko bogacących się 
państw GCC (w 2007 r. skumulowana 
nadwyżka na rachunku obrotów bieżą-
cych miała rozmiary równe 25 proc. PKB, 
zaś skumulowana nadwyżka sektora fi-
nansów publicznych to było aż 17 proc. 
PKB, w 2008 r. wynosiły odpowiednio: 26 
proc. i 27 proc., w 2009 r. odpowiednio: 

ok. 5 proc. i 5 proc., projekcja na 2010 r. to: 
14 proc. PKB dla skumulowanych nadwy-
żek na rachunku obrotów bieżących kra-
jów GCC i 10 proc. PKB skumulowanych 
nadwyżek budżetowych). 

Niższe, realne stopy procentowe
Stanowiło to istotny impuls rozwoju 

rynku finansów islamskich, gdyż nadwyż-
ki pieniądza musiały być jak najszybciej 
lokowane i zazwyczaj, choć nie w każdym 
przypadku, poza granicami kraju. Działo 
się tak, gdyż rodzime gospodarki eksporte-
rów dosyć efektywnie chłonęły inwestycje. 
Poza wyraźną nadpłynnością oraz towa-
rzyszącym jej znaczącym wzrostem re-
zerw walutowych w bankach centralnych, 

pojawia się jeszcze jeden czynnik wyraźnie 
sprzyjający finansom islamskim. 

Były nim zdecydowanie niższe niż 
wcześniej realne stopy procentowe na ryn-
ku globalnym. Wiadomo, że region zyski-
wał na rosnącej cenie ropy. Ale ta sama dro-
żejąca ropa wywoływała szoki inflacyjne 
w importujących ją krajach, których banki 
centralne grały na silne osłabienie dolara. 
Nie było to trudnym zabiegiem, gdyż do-
syć dobrze pamiętamy, że realne stopy na 
rynku globalnym, szczególnie w świecie 
zdominowanym przez dolara, znacząco 
obniżyły się po 2003 r. 

Finanse islamskie to świat egzotyczny 
dla nas, ponieważ uznaje stopę procentową, 
zwaną z arabskiego riba, za grzech główny 
zaraz po niedopełnieniu obowiązku postu 
w Ramadanie albo wręcz modlitwy. Pod-
czas gdy koszt alternatywny inwestycji 
zgodnych z Koranem zmniejszył się, mu-
zułmańskim inwestorom zaczął klarować 
się zdecydowanie łatwiejszy wybór. 

Nadpłynność gazowo-naftowa
Przypomnieć trzeba także o tym, że 

wspomniana wcześniej nadpłynność była 
spowodowana tylko po części znaczącym 
wzrostem cen ropy na rynkach światowych, 
ale jej rozmiary wynikały także z faktu, że 
kursy walutowe większości producentów 
ropy i gazu ziemnego były sztywno powią-
zane z dolarem. Wówczas tempo wzrostu 
nominalnych cen ropy przekładało się bez-
pośrednio na zmiany skali nadpłynności 
(znacząca inflacja w regionie pojawia się 
dopiero po 2006 r.). Dlatego boom przenosi 
się na wszelkie inwestycje pozwalające za-
gospodarować efektywnie nadwyżki. Zyski 
osiągnięte z takich inwestycji, ulokowanych 
w krajach Zatoki Perskiej, były w niewielkim 
stopniu obciążone ryzykiem kursowym, 
gdyż kursy walut krajów regionu były nie 
tylko sztywno powiązane z dolarem, lecz 
także miały pewne pokrycie w znaczących 
rezerwach dolara zgromadzonych w ban-
kach centralnych.

Na przykład od początku 2007 r. do 
końca 2008 r. najsilniejszy wzrost rezerw 
walutowych nastąpił w Arabii Saudyjskiej, 
która powiększyła swoje zasoby nawet 
o 225 mld dol., natomiast w fazie kryzysu 
od połowy 2008 r. korekta rozmiarów re-
zerw sięgnęła poziomu -70 mld dol. Dodat-
kowo, zyski wypracowane w inwestycjach 
w regionie w wielu przypadkach były na-
prawdę nisko opodatkowane (Arabia Sau-
dyjska, Kuwejt, Katar) albo wcale (ZEA). 

Zerowe oprocentowanie dochodów
Tutaj pojawia się nowy wątek, a miano-

wicie poza szczególnie korzystnym obniże-
niem realnych stóp procentowych, znaczą-
co łagodzącym rezygnację z ribą, bardzo 

atrakcyjne jest umiejscowienie transakcji 
finansowych, zgodnych z Koranem, w kra-
ju o niskim albo wręcz zerowym opodatko-
waniu dochodów. Dlaczego? Odpowiedź 
jest prosta, gdyż kolejnym grzechem, któ-
rego muzułmanin ma się wystrzegać, jest 
ignorowanie potrzeb słabszych, biednych 
albo potrzebujących. 

Jak widać, islam to jednak życiowy sys-
tem wartości, bo promuje wypłacanie jał-
mużny. Raz do roku należy odprowadzić 
blisko 2,5 proc. zysków wypracowanych 
z posiadanych aktywów. W związku z tym 
powstaje quasi-podatek, zwany z arabskie-
go zakat. Niedopełnienie obowiązku zapła-
ty zakatu jest grzechem tej samej rangi co 
zaniechanie wcześniej wspomnianego po-
stu, modlitwy lub posługiwanie się ribą. 

Uprzywilejowane ZEA
Z racjonalnego punktu widzenia, łatwiej 

jest zapłacić zakat wtedy, gdy płaci się zniko-
me podatki od zysków kapitałowych, a naj-
łatwiej z pewnością, jeśli nie płaci się żad-
nych innych podatków oprócz zakatu. ZEA 
miały dosyć długo uprzywilejowaną pozy-
cję w świecie finansów islamskich, bo był 
to najpopularniejszy raj podatkowy. Z po-
dobnego powodu na popularności szybko 
zyskiwały także Kajmany i Cypr. Jednak od 
niedawna, tj. od 2007 r., Malezja zdecydowa-
ła się na dosyć twórcze posunięcie. 

Rząd tego kraju we współpracy z tam-
tejszym bankiem centralnym doszedł do 
wniosku, że zyski z transakcji finansowych 
zgodnych z islamem warto zwolnić z podat-
ku, gdyż są obciążone obowiązkiem zapłaty 
zakatu. Taki impuls fiskalny odebrał zna-
czącą część rynku dotkniętemu kryzysem 
Dubajowi oraz sprawił, że pretendujący do 
tytułu stolicy finansów islamskich Singapur 
zyskał zupełnie wcześniej niespodziewane-
go przeciwnika w Kuala Lumpur. 

Tymczasem stopy procentowe na 
rynkach globalnych były obniżane pod 
hasłem walki. Świat arabski to nie tylko 

MIędZY RIBą, ZAkATEM A kORANEM
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monumentalne nowoczesne budowle, 
ale i system finansów oparty na zasadach 
zgodnych z obowiązującą religią, a przez 
to bardzo rygorystyczny i nieulegają-
cy tendencjom spekulacyjnym, znanym 
świeckiej finansjerze z Nowego Jorku, 
Londynu czy Berlina z recesją w krajach 
rozwiniętych, presja inflacyjna zamieniła 
się w ryzyko deflacji, a realny wymiar 
stopy procentowej oscylował właśnie na 
poziomie zdecydowanie niskim bo mak-
symalnie 1-2 proc. 

Życiowy sens zadatku dla biednych
Zasady płynące z Koranu są w wymia-

rze ekonomicznym podobne do tych, któ-
rych doczekała się, lepiej znana nam, teoria 
ekonomii Kyenesa. Trafnym przykładem 
jest życiowy sens zadatku dla biednych 
i potrzebujących. Zasada zapisana w Kora-
nie jest następująca - nie można obciążyć 
takim podatkiem wszystkich dochodów 
wypracowanych w ciągu roku (u muzuł-
manów chodzi o rok księżycowy), gdyż 
należy najpierw odliczyć od takiego do-
chodu kwotę niezbędną na przeżycie, tzw. 
z arabskiego nisab. 

Ekonomia jak u Keynesa
Dosyć podobnie do Koranu, choć zu-

pełnie niezależnie, myślał Keynes. Jego 
zdaniem w makroekonomii należy respek-
tować różnicę pomiędzy konsumpcją au-
tonomiczną, niezależną od dochodu, oraz 
konsumpcją wynikającą z faktu, że dochód 
fluktuuje powyżej poziomu niezbędnej 
konsumpcji. W ekonomii keynesowskiej 
jest tak, że teoretycznie powinny pojawiać 
się przynajmniej dwie kategorie dochodów 
- pierwsza kategoria dochodu zwolnione-
go z opodatkowania (na podobieństwo ni-
sabu), bo przeznaczonego na zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb podatnika, oraz dru-
ga kategoria dochodu opodatkowanego, 
ale dopiero od kwoty przewyższającej ele-
mentarne potrzeby. 

Bez kreowania wirtualnych wartości
Nie było dziełem przypadku, że oczy fi-

nansjery światowej zwróciły się ku rynkom 
operującym instrumentami finansowymi 
typu „islamic finance” właśnie w pierw-
szych dniach kryzysu finansowego we 
wrześniu 2008 r. Powód był bardzo poważ-
ny, bo tylko ten rynek operuje instrumen-
tami finansowymi pozbawionymi możli-
wości kreowania wirtualnych wartości bez 
realnego pokrycia. Precyzyjnie sprawę uj-
mując - nie ma możliwości, aby na jakąkol-
wiek skalę wyemitowano w tym systemie 
transakcję bez pokrycia. Przytoczę tutaj, że 
już w 2008 r. wartość aktywów banków is-
lamskich regionu Zatoki Perskiej stanowiła 
850 mld dol., i miały one realne pokrycie 
najczęściej w nieruchomościach, czasami 
złożach naturalnych ropy czy gazu. 

Wycena według Koranu
Jak to jest możliwe, że system finan-

sów islamskich rozwija się równolegle do 
systemu finansowego, w którym napęcz-
niały bąble spekulacyjne i pieniądz stał się 

bardziej związany z wirtualnym światem 
niż realnym PKB? Powód jest prosty, jeśli 
uwolnimy się od stopy procentowej, to bę-
dziemy musieli jednak wprowadzić jakiś 
koszt kapitału. 

Pytanie sprowadza się zatem do tego, 
jak należy wyceniać koszt kapitału na takim 
rynku, skoro ma być on odizolowany od np. 
oprocentowania papierów skarbowych rzą-
du amerykańskiego oraz kiedy za bench-
mark nie może posłużyć stopa procentowa 
rynku międzybankowego albo nawet refe-
rencyjna stopa procentowa banku central-
nego? Odpowiedź jest właśnie kwintesencją 
wyceny wartości w myśl zasad zapisanych 
Koranie. Jeśli użyczamy swojego kapita-
łu, to musimy na nim zarobić wprost pro-
porcjonalnie do zyskowności określonego 
przedsięwzięcia. 

Pieniądz musi mieć pokrycie
Oprócz tego, że musimy być w pełni 

świadomi, w co inwestuje się nasze pienią-
dze, to koszt kapitału ma być taki, żeby pie-
niądz miał swoje pokrycie i nie dochodziło 
do nadużyć niesprawiedliwych z punktu 
widzenia obu stron transakcji. Dyscyplina, 
jaką wprowadza w tym zakresie Koran, jest 
zgodna z teorią ekonomii, ale odbiega od 
praktyk stosowanych na rynkach finanso-
wych od czasu upadku Systemu z Bretton 
Woods (1944) oraz zniesienia przez Nixona 
wymienialności dolara na złoto (1971). 

Quasi-podatek, który nie jest podatkiem
Egzotykę finansów islamskich może-

my poznać na przykładzie najprostszej 
transakcji finansowej - kredytu na zakup 
jakiegoś samochodu, niech będzie, że naj-
lepszego w swojej klasie w 2010 r., który 
mamy spłacić za dwa lata. Aby transakcja 
była zgodna z Koranem, rozliczając zakup 
takiego samochodu za nie swoje pieniądze, 
musimy zrobić dwie rzeczy: najpierw zre-
zygnować z jakiejkolwiek stopy procento-
wej, co wydaje się szalenie atrakcyjne na 
pierwszy rzut oka, a potem niestety musi-
my sobie wyobrazić położenie osoby, która 
nam właśnie wypożycza swoje pieniądze 
na nasz samochód, wiedząc, że nie otrzyma 
z tego tytułu żadnego oprocentowania. Jak 
pogodzić takie przeciwstawne interesy?

Transakcje sekurytyzowane
Prawo islamskie, zwane szarijatem, 

poza zakazem posługiwania się stopą 
procentową, wspomnianą wcześniej ribą, 
wprowadza nakaz realnej wyceny warto-
ści. Realna wycena samochodu jest możli-
wa, jeśli uwzględnimy koszt alternatywny, 
czyli spłacimy dokładnie tyle, ażeby osoba, 
która nam użyczyła swoich pieniędzy na 
zakup naszego samochodu, mogła sobie 
kupić za dwa lata najlepszy samochód w tej 
samej klasie. W międzyczasie musimy jesz-
cze zapłacić dodatkowy zadatek równy 2,5 
proc., żeby osoba, która odniosła korzyści 
z użyczenia nam pieniędzy, mogła jeszcze 
uszczęśliwić najbardziej potrzebujących ta-
kim quasi-podatkiem dla najbiedniejszych. 

Straty rozliczane symetrycznie
Nietrudno sobie wyobrazić rzeczywistą 

skalę ryzyka takich kontraktów, przecież, 
jeśli okaże się, że np. samochody potanie-
ją w ciągu dwóch lat, to będziemy spłacać 
odpowiednio tyle, żeby można było kupić 
taki tańszy, ale przecież nie gorszy z tego 
powodu samochód. 

Zaistniałe straty w transakcjach zgod-
nych w Koranem są rozliczane symetrycz-
nie, tzn. dwie strony transakcji dzielą się 
stratami wprost proporcjonalnie do udzia-
łów, korygowanych systematycznie kwo-
tami spłaconego już kapitału (udział osoby, 
która zakupiła samochód) oraz kwotami 
kapitału pozostałego do spłacenia (udział 
osoby, która użyczyła swoich pieniędzy 
na zakup samochodu). Strona użyczająca 
swoich pieniędzy nie jest typowym wie-
rzycielem, bo partycypuje aktywnie w pra-
wie własności samochodu. Oznacza to, że 
rynki finansowe typu islamic są rynkami 
transakcji głównie sekurytyzowanych.

Poza znaczącą przewagą transakcji se-
kurytyzowanych, kolejną cechą islamskich 
rynków finansowych jest kompletny brak 
możliwości kreowania transakcji wirtu-
alnych, bez pokrycia. Obecny jest na nich 
też zakaz spekulacji, która kwalifikuje się 
jako zachowanie niemoralne. Nie ma na-
wet cienia przesady w stwierdzeniu, że 
żadna transakcja niezgodna z Koranem nie 
przejdzie przez sito tzw. scholars, którymi 
są znawcy prawa islamskiego, opiniujący 
każdą transakcję pod względem jej zgod-
ności z religią muzułmańską.

Jak to możliwe, że system finansów 
islamskich z powodzeniem i bez kryzysu 
rozwija się równolegle do świeckiego sys-
temu finansowego, w którym napęczniały 
bańki spekulacyjne, a pieniądz stał się bar-
dziej związany z wirtualnym światem niż 
realnym PKB? 

Jesienią 2008 r., gdy na świecie rozpo-
czynał się kryzys, w bankach islamskich 
nie było toksycznych aktywów, które po-
ciągnęły rynki finansowe w dół. Nie mogło 
być MBS (ang. Mortgage Based Securities), 
bo hipoteka w kształcie nam współczesnym 
opiewająca na stopę procentową jest zaka-
zana w Koranie. W bankach islamskich nie 
mogło także być CDS (ang. Credit Default 
Swaps), bo nie można w islamie traktować 
ryzyka niewypłacalności partnera jako to-
war na sprzedaż. Zakaz posługiwania się 
riba był o tyle zbawienny, że w przypadku 
dziesięciu największych banków islam-
skich widać wyraźnie, że kryzys był dla 
nich mniej dotkliwy na przykładzie wyce-
ny rynkowej aktywów.

Jeśli porównamy straty sektora banko-
wości konwencjonalnej, to wyniki banków 
islamskich na przykładzie dziesięciu naj-
większych są wręcz spektakularne.

– Średni udział aktywów banków islam-
skich w aktywach bankowych ogółem to 
23 proc. – taka jest wielkość aktywów ban-
ków z regionu GCC. Popularność banków 
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islamskich jest w zasadzie wypadkową spe-
cyfiki rynku oraz w dużym stopniu PKB per 
capita. Największy udział mają banki islam-
skie w Arabii Saudyjskiej, bo ich aktywa sta-
nowią prawie 35 proc. rynku. W Bahrajnie 
i Kuwejcie udział banków islamskich w biz-
nesie bankowym w ogóle sięga ok. 29 proc. 
Zupełnie inaczej sprawa wygląda w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich, w których 
aktywa banków islamskich stanowią zaled-
wie 13,5 proc., zaś w Katarze to tylko 11 proc. 
MFW ma podstawy do tego, by twierdzić, że 
ryzyko bankowe było o tyle podobne w ban-
kach islamskich i w bankach konwencjonal-
nych w czasie kryzysu, o ile najgroźniejszym 
wymiarem ryzyka stawało się w obydwu 
grupach banków ryzyko kredytowe. 

– Jednak trzeba w tym miejscu powtó-
rzyć za MFW, że właśnie Katar i ZEA lo-
kowały fundusze islamskie w sektorze nie-
ruchomości, a dokładniej w budownictwo. 
Pomimo spektakularnych sukcesów, jakie 
ten sektor osiągnął, bo wszyscy pamiętamy 
uroczystości otwarcia Burj-Al-Khalifa (bu-
dynek o wysokości 828 m powstał w ciągu 
5 lat) w Dubaju (04.01.2010 r.), ceny nieru-
chomości spadły jednak na tyle wyraźnie, 
że spadki wartości aktywów nie ominęły 
ani banków tradycyjnych, ani islamskich, 
szczególnie odbijając się na sektorze ban-
kowości zgodnym z Koranem. Poza kraja-
mi GCC (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, 
ZEA, Kuwejt i Oman) ubodzy krewni GCC 
znad Zatoki Perskiej, tj. Jemen i Jordania, 
dysponują także pokaźnym rynkiem ban-
kowości islamskiej – w Jemenie skala ak-
tywów banków islamskich to zaledwie 10 
proc. ogółu, zaś w Jordanii aż 30 proc. War-
to zauważyć, że w latach 2003-2008 średnie 
tempo przyrostu aktywów w bankach is-
lamskich w krajach GCC sięgało aż 44 proc. 
Na przykład w Emiratach tempo przyrostu 
sięgnęło 60 proc. (lata 2002-2008).

W czasie kryzysu wskaźnik adekwatno-
ści kapitałowej w bankach zlokalizowanych 
aż w pięciu z sześciu krajów tworzących 
GCC, był zawsze wyższy w bankach islam-
skich niż ogólnie w całym sektorze banko-
wym. Ale tutaj, musimy wspomnieć, że 
tylko w Emiratach wskaźnik adekwatności 
kapitałowej w islamskim sektorze banko-
wym był o 3 pkt. proc. poniżej średniej dla 
całego sektora bankowego. W grupie krajów 
GCC wskaźnik adekwatności kapitałowej 
w bankach islamskich wyniósł 19,8 proc., 
podczas gdy ten sam wskaźnik dla całego 
sektora wynosił 15,7 proc. Zmiany w zy-
skach, pomimo ich znaczącego spadku o 6,6 
proc., w bankach islamskich były jednak 
w regionie nieporównywalnie łagodniejsze 
niż ogólny spadek zyskowności banków 
o 14 proc. Stopa zwrotu z aktywów w ban-
kach islamskich (ROA) w 2008 r. wynosiła 3,2 
proc., podczas gdy stopa zwrotu z aktywów 
sektora bankowego ogółem wyniosła 2,3 
proc. W rejonie GCC wyraźnie niekorzyst-
ne dla bankowości typu islamic okazały się 
inwestycje w sektorze nieruchomości i wła-
śnie zaangażowanie tych banków w tym 

sektorze było zdecydowanie silniejsze niż 
banków konwencjonalnych.

– Można pokusić się nawet o twierdze-
nie, że prognozy o ekspansji banków inwe-
stycyjnych w rejony rynków emerging po-
twierdzają porównania wyników banków 
z krajów Emerging Europe, które średnio 
oferują 6,5 proc. ROE w 2008 r., podczas gdy 
w Arabii Saudyjskiej ROE sektora bankowe-
go ogółem sięga 35 proc., w Emiratach 21 
proc., Bahrajnie 17 proc., Katarze 21 proc.

– Dodatkowo, kryzys wywołał wzrost 
zainteresowania instrumentami typu fixed 
income, najlepiej z gwarancją całkowitego 
pokrycia w aktywach trwałych. Fixed inco-
me jest zdecydowanie bardziej potrzebne 
dzisiejszym inwestorom niż instrumenty 
typu equity. Instrumenty finansowe pozwa-
lające partycypować z kapitale własnym 
spółek notowanych na giełdach w obliczu 
recesji wiązały się ze znaczącym ryzykiem 
transmisji strat na spadek wartości kapitału 
akcyjnego. Tutaj ujawniły się preferencje in-
westorów o najbardziej mobilnym kapitale, 
bo pozyskanym od indywidualnych klien-
tów globalnych funduszy inwestycyjnych. 
Sprostać takim oczekiwaniom mogły tylko 
i wyłącznie transparentnie sekurytyzowane 
transakcje wbudowane w emisje Sukuk. 

– Medialnie Sukuk kojarzy się głównie 
z emisjami obligacji z Dubaju, które budziły 
najwięcej wątpliwości na kilka tygodni przed 
datą wykupu 19 grudnia 2009 r. Powód był 
prozaiczny – cały rynek wiedział, że zabez-
pieczeniem tejże emisji były nieruchomości 
zlokalizowane w mieście, w którym na sku-
tek globalnego kryzysu finansowego ceny 
nieruchomości spadły o 50 proc. Budziło to 
słuszne obawy, że inwestorzy mogą zostać 
przywołani do roli pożyczkodawcy ostatniej 
instancji i z tego powodu mogli otrzymać 
znacząco mniej kapitału niż się spodziewali. 
Dobre imię tamtych Sukuk ocalił zaprzyjaź-
niony z Dubajem emirat Abu Dhabi, który 
spłacił zobowiązania Dubaju wobec inwe-
storów.

– Jednak Sukuk to także spektakularne 
sukcesy emisji malezyjskiego przedsiębior-
stwa w rękach państwa zwanego Petronas, 
które wyemitowało papiery dłużne warto-
ści 4,5 mld dol. we wrześniu 2009 r. Emisja 
długu przebiegała według następującego 
schematu: 1,5 mld dol. to były środki pozy-
skane w drodze emisji Sukuk, zaś pozostała 
część to były konwencjonalne obligacje kor-
poracyjne. Konwencjonalne obligacje kor-
poracyjne mają termin zapadalności w 2019 
r. i są oprocentowane 5,25 proc. w skali 
roku. Obligacje typu Sukuk-Ijarah o zapa-
dalności w 2014 r. stanowiły pozostałą część 
emisji na kwotę 1,5 mld dol. i miały typowe 
dla branży petrochemicznej zabezpieczenie, 
a mianowicie w złożach ropy oraz w przy-
szłych należnościach Petronas powstałych 
w transakcjach sprzedaży ropy. Petronas 
odkryło zalety w pozyskiwaniu kapitału na 
rynku globalnym, gdyż wyemitowane Su-
kuk zostały uplasowane zarówno na Bursa 

Malaysia, Luxembourg Stock Exchange, 
jak i prowadzonym przez Luxembourg 
Stock Exchange, EURO MTF Market.

– Istotą każdej obligacji Sukuk-Ijarah jest 
to, że instrumentem bazowym staje się nie 
tylko wydzielona część majątku trwałego, 
lecz także generowane przez w taki spo-
sób wydzielony majątek wszelkie dochody. 
W drodze emisji Sukuk-Ijarah finansuje się 
długoterminowe, zazwyczaj 2-3 – letnie pro-
jekty inwestycyjne. Ponieważ jest to instru-
ment finansowy najpopularniejszy w sekto-
rze wydobycia i przetwórstwa paliw, rynek 
ten podlega najsilniej wpływom cen ropy 
i gazu.

– Trzeba mieć na uwadze, że Sukuk 
jako narzędzie sekurytyzacji aktywów 
może dotyczyć aktywów trwałych (emisje 
długoterminowe), tzw. Sukuk-Ijarah stano-
wią blisko połowę rynku Sukuk sięgające-
go dzisiaj prawie 20 mld dol., chociaż w fa-
zie największego rozkwitu islamic finance 
w 2007 r. sięgał blisko 30 mld dol. Inny 
Sukuk, odpowiednik krótkoterminowych 
papierów dłużnych pozwalających pozy-
skać dodatkowy kapitał obrotowy, to tzw. 
Al-Salam Sukuk, których zabezpieczeniem 
jest majątek obrotowy emitenta. 

– Jednak najwięcej nadziei upatruje 
się w transakcjach Sukuk, które podlegają 
twardym zasadom symetrycznego podzia-
łu zysków i strat zwanych Mudaraba Sukuk 
oraz Musharaka Sukuk. Symetria podziału 
zysków i strat polega na tym, że w transak-
cji proporcje udziału w zyskach i stratach są 
określone z góry w kontrakcie. Musharaka 
działa na podobieństwo joint venture, gdzie 
podział zysków i strat wynika ze skali udzia-
łów. Mudaraba jest o tyle egzotycznym kon-
traktem, że uczestnicy kontraktu nie muszą 
być jednocześnie udziałowcami, ale może 
się zdarzyć, że jeden z kontrahentów podej-
muje decyzje o alokacji nie swoich funduszy 
i dzięki temu wypracowuje dla siebie pre-
mię od wypracowanych zysków albo party-
cypuje w stratach. Wspomniana właściwość 
Sukuk, polegająca na możliwości podziału 
strat, jest superdyscyplinująca z punktu 
widzenia wszystkich partnerów transak-
cji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że islamic 
finance osiągnęło spektakularne sukcesy 
dzięki kryzysowi. Największym sukcesem 
był fakt, że wszystkie indeksy rynku islamic 
oscylowały zawsze kilka punktów powyżej 
indeksów rynków konwencjonalnych. Nie-
mniej jednak ważnym sukcesem było to, że 
dotychczas mało popularne, wręcz elitarne 
instrumenty finansowe, o których jeszcze 
w latach dziewięćdziesiątych mówiło się 
w kategorii „good but less profitable” uzy-
skały należną im estymę. Z drugiej strony 
jednak, finanse islamskie przypomniały 
nam smutną prawdę ekonomii klasycznej, 
że pieniądz został wynaleziony tylko po to, 
ażeby być neutralnym dla gospodarki. Jest 
to możliwe tylko wtedy, kiedy nadamy mu 
funkcję rozliczeniową, transakcyjną.

Chyba żadnemu inwestorowi nie chce 
się już wierzyć w siłę pieniądza bez pokry-
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Bismillaahi rrahmaani rrahiim
Informujemy ze smutkiem, że 10 października 2010 roku zmarł nagle

adam szahidewicz
muzułmanin z godnego tatarskiego rodu, 

cichy i dobry, życzliwy ludziom oraz światu. 
Był człowiekiem skromnym, nierzucającym się w oczy. 

Cenił rodzinę i przyjaciół, lubił spędzać czas z hodowanymi przez 
siebie pszczołami. Chętnie pomagał przy organizowaniu wielu 

przedsięwzięć Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w Białymstoku. 

Znaliśmy Go i ceniliśmy m.in. właśnie za tę spokojną naturę. 
Będzie nam brakowało Jego obecności 
nie tylko na piątkowych modlitwach. 

Bóg mówi w Koranie: 
Potem zostaniecie sprowadzeni do Tego, 

który zna, co skryte i jawne. (62:8)
Adam Szahidewicz jest już przed obliczem Najwyższego. 
Niechaj pozostanie na zawsze w naszej dobrej pamięci.

Serdeczne wyrazy współczucia Małżonce, Halinie Szahidewicz 
oraz całej Rodzinie składają:

Mufti RP Tomasz Miśkiewicz 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP 

Przyjaciele i znajomi

Wyrazy głębokiego 
współczucia Małżonce, 

Halinie Szahidewicz oraz całej 
Rodzinie, z powodu śmierci

adama szahidewicza
składa

Prezes i Rada Centralna 
Związku Tatarów 

Rzeczypospolitej Polskiej

••
Wyrazy szczerego współczucia 

i żalu żonie, 
Halinie Szahidewicz 

oraz Rodzinie 
z powodu śmierci

adama szahidewicza
składają członkowie 

Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej Bohoniki

cia. A przecież widać wyraźnie, że można 
w myśl zasad Koranu kreować dodatkowy 
pieniądz, jeśli tylko taka emisja ma realne 
uzasadnienie swojej dochodowości. Smut-
ne, ale prawdziwe jest to, że żaden z twór-
ców teorii ekonomii sprzed czasów Wiel-
kiego Kryzysu nie miał śmiałości żeby 
twierdzić, że ekonomicznie nieuzasad-
nione są emisje deficytów czy to budże-
towych, czy to długów przedsiębiorstw, 
w warunkach niepełnego wykorzystania 
możliwości produkcyjnych. Problem po-
legał tylko i wyłącznie na tym, że w teorii, 
takie emisje miały pozyskiwać kapitał na 
kolejne inwestycje generujące wzrost czy 
to PKB, czy to wzrost wartości przedsię-
biorstwa.

– Zatem nieprawdą jest twierdzenie, 
że system stworzony w ramach islamic 
finance jest oparty na chęci unikania egzo-
tycznych grzechów. Dokładnie takie same 
motywy wykazują uczestnicy rynku finan-

sowego opartego na konwencjonalnych 
transakcjach. Motywy kontroli poziomu 
ryzyka oraz świadomość realnego wymia-
ru alokacji środków finansowych domi-
nują w świecie finansjery doświadczonej 
pokusami nadużycia hedgingu kreujące-
go pieniądz bez pokrycia. Takie motywy 
w najbliższej przyszłości zadecydują nie 
tylko o kierunku rozwoju rynku finansów 
islamskich, ale być może wpłyną na trwa-
łą zmianę systemu rynku konwencjonal-
nych instrumentów finansowych. Jednym 
z niedocenionych konkurentów konwen-
cjonalnych instrumentów finansowych 
pozostaje wciąż Takaful (rynek o rozmia-
rach nieprzekraczających 5 mld USD), 
który jest specyficznym, bo zgodnym 
z Koranem zabezpieczeniem kontraktu, 
mogącym stawić czoła konwencjonalnym 
instrumentom pochodnym.

– Jako ciekawostkę można przytoczyć, 
że w dyskusji na forum G-20 powoływa-

no się wielokrotnie na wymiar tzw. social 
responsibility rynków finansowych. Wia-
domo, że kreowaniu wartości społecznej 
odpowiedzialności zawieranych transak-
cji finansowych nikt się nie podda z nie-
przymuszonej woli, ale architekci global-
nego systemu finansowego zdają sobie 
sprawę z potrzeby ograniczenia i kontroli 
spirali nakręcającej emisje bez pokrycia, 
która zyskała miano gorszego zła niż na-
wet nieopodatkowane zyski kapitałowe. 
Coraz częściej na forum międzynarodo-
wym przytaczane są przykłady konstruk-
cji transakcji zgodnych z Koranem, żeby 
unaocznić właśnie te wady, jakie posiada 
konwencjonalny system finansowy.

Barbara Chamot
(Przedruk z Gazety Finansowej, 

www.gf24 z 25.06.2010 r., 
za zgodą Redakcji i Autorki)


