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Andrzej Saramowicz

NA RZECZ POKOJU I ZROZUMIENIA
Euro-Mediterranean Abrahamic Fo-

rum skupia organizacje i ludzi z rozma-
itych krajów, którzy pracują na rzecz poko-
ju i zrozumienia w oparciu o wyznawane 
przez siebie religie. W dn. 12-15 maja br. 
odbyło się w Lublinie spotkanie poświe-
cone społecznej odpowiedzialności w tra-
dycjach religĳ nych, zorganizowane przez 
Interfaith Encounter As-
sociation, a sponsorowane 
przez Anna Lindh Founda-
tion. Przybyło na nie około 
sześćdziesięciu wyznaw-
ców religii chrześcĳ ańskiej, 
żydowskiej i muzułmań-
skiej z Egiptu, Jordanii, 
Libanu, Izraela, Maroka, 
Autonomii Palestyńskiej, 
Albanii, Bułgarii, Danii, 
Niemiec, Włoch, Hiszpa-
nii, Wielkiej Brytanii i Pol-
ski. Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele 
UNESCO, liderzy, aktywi-
ści i członkowie społecz-
ności chrześcĳ ańskiej, mu-
zułmańskiej i żydowskiej, 
między innymi dr Alan 

Brill – rabin z USA, dr Wingate z Wielkiej 
Brytanii, ojciec Jacek Prusak, ojciec Tomasz 
Dostatni, dr Maciej Ziemba. 

Uczestników konferencji powitał bur-
mistrz Lublina dr Włodzimierz Wysocki. 
Następnie, po wzajemnych przedstawie-
niu się, nastąpił podział na grupy robocze, 

w których przez trzy dni toczyły się dysku-
sje. Odbyły się również odczyty przedsta-
wicieli trzech wyznań monoteistycznych 
na tematu społecznej odpowiedzialności 
w religii. W piątek, 13 maja, odprawiono 
tradycyjną modlitwę muzułmanów, któ-
rą poprzedziło kazanie wygłoszone przez 
Andrzeja Saramowicza. Wieczorem nato-

miast była żydowska modli-
twa z okazji szabasu.

Na zakończenie konfe-
rencji przedstawiono pod-
sumowanie dyskusji oraz 
propozycje planów regional-
nych. Ostatniego dnia rano 
wszyscy uczestnicy udali się 
do pobliskiego byłego obozu 
zagłady na Majdanu, gdzie 
pomodlono się – po arabsku, 
hebrajsku i polsku – w inten-
cji zamordowanych.

Andrzej Saramowicz

Musa Czachorowski

 POŻEGNANIE IMAMA - POWITANIE IMAMA
22 maja br. w sali konferencyjnej staro-

stwa powiatowego w Sokółce odbyło się 
spotkanie członków Muzułmańskiej Gmi-
ny Wyznaniowej Muzułmańskiego Związ-
ku Religĳ nego w Bohonikach. W jego pro-
gramie były dwa, bardzo istotne dla gminy 
punkty. Pierwszym było uroczyste poże-
gnanie imama Konstantego Szczęsnowi-
cza, który zakończył swą działalność du-
chową na rzecz tutejszych muzułmanów. 
Obowiązki imama przy bohonickim me-
czecie sprawował od roku 
1997, towarzysząc współwy-
znawcom w każdej religĳ nej 
potrzebie. 

Wśród żegnających 
imama Szczęsnowicza byli 
przedstawiciele Najwyższe-
go Kolegium Muzułmań-
skiego Związku Religĳ nego: 
Rozalia Bogdanowicz, Mier-
jema Chalecka-Giembicka 
i Stefan Jasiński. Przekazali 
oni imamowi serdeczne po-
zdrowienia i podziękowania 
za wieloletnią pracę od mu-
 iego Tomasza Miśkiewicza 

oraz całego Najwyższego 
Kolegium. W specjalnym 
piśmie czytamy m.in. Imam 

Konstanty Szczęsnowicz nigdy nie szczędził sił 
i trudu w pełnieniu swej odpowiedzialnej funk-
cji. Odprawiał modlitwy świąteczne, rama-
danowe i piątkowe, udzielał azanów oraz pro-
wadził pogrzeby. Jego postać na stałe wpisała 
się w historię meczetu i gminy i pozostanie na 
zawsze w naszej pamięci. Doceniając wspaniałą 
i oddaną pracę Imama Konstantego Szczęsno-
wicza, przekazujemy Mu wyrazy uznania oraz 
wdzięczności. Niech Bóg obdarzy Pana zdro-
wiem i siłami na dalsze lata życia.

Podziękowania w imieniu członków 
gminy bohonickiej przekazała imamowi 
Szczęsnowiczowi jej przewodnicząca, 
Mirosława Korycka. Były również uści-
ski, piękne bukiety i upominki. Redakcja 
Muzułmanów Rzeczypospolitej przyłącza 
się do najlepszych życzeń dla naszego 
imama.

W dalszej części spotkania dokonano 
wyboru nowego imama. Te zaszczytne i nie-
łatwe obowiązki powierzono Aleksandrowi 

Bazarewiczowi. Nowemu 
imamowi muzułmańskiej 
gminy w Bohonikach pogra-
tulowała przewodnicząca 
Mirosława Korycka. Swego 
młodego następcę uściskał 
także imam Szczęsnowicz. 
Imam Bazarewicz rozpoczął 
wypełnianie posługi odpo-
wiedzialnej, cieszącej się du-
żym szacunkiem; życzymy 
mu serdecznie, aby godnie 
kontynuował dziedzictwo 
tatarskich imamów Rzeczy-
pospolitej. 

Musa Czachorowski
Fot. MGW Bohoniki
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Andrzej Saramowicz 

SPOTKANIE MUZUŁMANÓW 
KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ 

 28 i 29 czerwca 2011 r. w stolicy Repu-
bliki Czeskiej odbyła się konferencja, zor-
ganizowana przez Fundację Anny Lindh 
oraz Institute for International Relations 
w Pradze, której celem było omówienie sy-
tuacji wyznawców islamu mieszkających 
w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Uczest-
niczyli w niej przedstawiciele społeczności 
muzułmańskich Czech, Polski, Słowacji 
i Węgier: Zoltan Sulok - przewodniczący 
Węgierskiej Organizacji 
Muzułmanów, Mohamad 
Safwan Hasna - przewod-
niczący Islamskiej Fundacji 
w Republice Słowackiej, 
Vladimír Sáňka – przewod-
niczący Islamskiej Fundacji 
w Pradze, Alena Chudžíko-
vá z Ośrodka Badań Etnicz-
nych i Kultur w Słowacji, 
oraz Chima Youssef z In-
stytutu Kultury Arabskiej 
w Pradze. Polskę reprezen-
towali: Andrzej Saramo-
wicz z ramienia Muzułmań-
skiego Związku Religĳ nego 
w RP oraz Hayssam Obe-
idat z Ligi Muzułmańskiej. 
Był też Konrad Pędziwiatr, 

koordynator projektu Peace and Develop-
ment Studies w Wyższej Szkole Europej-
skiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

 Pierwszego dnia przedstawiciele czte-
rech krajów przybliżyli historia islamu 
w swoich państwach. Omówione zostały 
również takie kwestie, jak stosunek pań-
stwa do grup wyznaniowych, działalność 
poszczególnych organizacji, działalność 
mediów oraz islamofobia. Mówiąc o roli 

mediów Konrad Pędziwiatr powiedział 
m.in.: „Wierzę, że polskie media odgrywa-
ją bardzo ważną rolę. Zamiast dostarczać 
zrównoważone i rzetelne informacje, me-
dia posługując się stereotypami, jedynie je 
wzmacniając. W ten sposób tworzą nowego 
‘ludowego diabła’ [ang. folk Devil]. W prze-
szłości byli to Żydzi, dziś, kiedy już ich nie 
ma, ich miejsce zajęli muzułmanie”.

 Drugiego dnia konferencji jej uczest-
nicy zostali zaproszeni 
do Parlamentu Republiki 
Czeskiej na spotkanie z se-
natorem Petr Fleischmann, 
koordynatorem i doradcą 
w Komitecie Spraw Zagra-
nicznych, Obronności i Bez-
pieczeństwa. W trakcie spo-
tkania dyskutowano o m.in. 
o emigracji, integracji i asy-
milacji społeczności muzuł-
mańskiej w Europy, a także 
omówiono bieżącą sytuację 
i problemy, z jakimi stykają 
się muzułmanie na naszym 
kontynencie. 

Andrzej Saramowicz

 Z wielkim smutkiem informujemy, że 19 maja b.r. 
odszedł od nas

 prof. KRZYSZTOF GRYGAJTIS
 historyk i politolog, 

wieloletni członek Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
Urodził się 2 listopada 1953 r. w Legnicy. Zajmował się problematyką 
Europy Środkowo- Wschodniej. Pracował w Instytucie Historii PAN, gdzie 
specjalizował się w problematyce osadniczej i w kartografi i historycznej pod 
kierunkiem lwowskich uczniów prof. Eugeniusza Romera. Doktoryzował 
się na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy Dzieje osadnictwa 
tatarskiego na ziemiach polskich, litewskich i ruskich do końca XVIII w. (druk: 
Osadnictwo Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie Litewskim od XIV do XVIII 
w., Rocznik Tatarów Polskich, t. 8, Gdańsk 2003). Rozprawę habilitacyjną 
napisał uczęszczając na seminarium prof. Jacka Sobczaka. Kolokwium 
habilitacyjne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu odbyło się w 2002 r., na podstawie rozprawy Polskie 
idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX w. (Częstochowa 2001).
Od początku związany z Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów, przez wiele 
lat był członkiem Komisji Rewizyjnej. Zainteresowania naukowe przekładały 
się na żywe uczestnictwo w spotkaniach społeczności tatarskiej.
Zapamiętamy Profesora jako zawsze życzliwego i pogodnego człowieka.

 W imieniu Rady Wspólnej – Artur Konopacki – współprzewodniczący 
ze strony muzułmańskiej

Z prawdziwym żalem 
informujemy, że 11 lipca 2011 

roku zmarł w wieku 76 lat

Jan Majewski 
wywodzący się z tatarskiej 

i muzułmańskiej społeczności. 
Pochowany został na mizarze 

w Bohonikach. 
Polecamy go łasce i miłosierdziu 

Najwyższego.
Serdeczne wyrazy współczucia 

synowi, Januszowi Majewskiemu 
z Rodziną
składają

przewodnicząca, zarząd 
i członkowie Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej MZR 

w Białymstoku
przyjaciele i znajomi 
zespół redakcyjny 

Muzułmanów Rzeczypospolitej
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ZAKOŃCZENIE NAUKI RELIGII W GMINIE BOHONICKIEJ…
 5 czerwca 2011 r. w Domu Pielgrzyma w Suchowoli odbyło się uro-

czyste zakończenie nauki religii islamskiej w Muzułmańskiej Gminie 
Wyznaniowej Bohoniki, w roku szkolnym 2010/2011. W uroczystości 
tej, obok dzieci, młodzieży i zainteresowanych rodziców, uczestniczy-
li członkowie zarządu MGW Bohoniki oraz Adam Świerblewski, za-
stępca przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religĳ nego w Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpo-
częła się modlitwą prowadzoną przez imama MGW Bohoniki, następ-
nie przeprowadzono krótki sprawdzian wiedzy nabytej w kończącym 
się roku szkolnym, w formie konkursu, a po rozdaniu świadectw wrę-
czono upominki dzieciom, ufundowane przez Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religĳ nego w RP i zarząd MGW Bohoniki. 
Po części ofi cjalnej uroczystości, wszystkich uczestników ugoszczono 
potrawami kuchni tatarskiej i napojami. Dzieci i młodzież korzystała 
również z możliwości gry w piłkę i w badmintona na terenie ogrodu 
otaczającego Dom Pielgrzyma w Suchowoli. 

Tekst i fot. www.bohoniki.eu

… ORAZ W BIAŁYMSTOKU
 Uroczyste zakończenie nauki religĳ nej 

odbyło się również w Muzułmańskiej Gmi-
nie Wyznaniowej MZR w Białymstoku. 12 
czerwca br. w sali tamtejszego Domu Mo-
dlitwy zebrali się rodzice z dziećmi, m.in. 
Tamara i Raszyd Jabłońscy, Janusz i Edyta 
Majewscy, Felicja i Jarosław Banasiakowie, 
Urszula i Janusz Aleksandrowiczowie, Ewa 
Jakubowska - mama Julii, Ewa Jakubowska 
- mama Karoliny, Alicja i Maciej Jabłońscy, 
Adam Giembicki, Tomasz Chazbĳ ewicz, 
Katarzyna Mrowińska. Zjawili się także 
dziadkowie oraz starsze i młodsze rodzeń-
stwo. Byli nauczyciele religii: Dagmara 
Sulkiewicz, Adam Półtorzycki i Ahmed 
Ismail. Obecny był Mu  i Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasz Miśkiewicz, sekretarz Naj-
wyższego Kolegium MZR Rozalia Bogda-
nowicz oraz przewodnicząca białostockiej 
gminy wyznaniowej Halina Szahidewicz.

 Po powitaniu zebranych dzieci zapre-
zentowały się w recytacji sur Koranu. Na-
stępnie rozdano świadectwa zakończenia 
kolejnego roku nauki religii. W gronie naj-
lepszych znaleźli się m.in. Emilia Muchar-
ska, Dawid Chazbĳ ewicz i Kamil Aleksan-

drowicz. Miłym akcentem było wręczenie 
dzieciom nagród, muhirów z okoliczno-
ściowym napisem upamiętniającym 85-le-
cie MZR, ufundowanych przez Najwyższe 

Kolegium MZR. Sympatyczne spotkanie 
zakończył poczęstunek oraz wspólna mo-
dlitwa.

(ski), fot. Krzysztof Mucharski

Musa Czachorowski

MUZUŁMANIE W POLSCE – MUZUŁMANIE U SIEBIE?
 Powyższe pytanie było tytułem oraz 

myślą przewodnią dyskusji panelowej, 
która odbyła się 13 lipca br. w krakow-
skiej Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. 
Józefa Tischnera. Dr Konrad Pędziwiatr 
zaprosił do niej przedstawicieli rozma-
itych grup społeczności muzułmańskiej 
w Polsce. Znaleźli się w tym gronie: An-
drzej Saramowicz ze Szkoły Nauk Sufi ch, 
Beata Abdallah-Krzepkowska, Urszula 

Chłopicka-Khan, Hayssam Obeidat re-
prezentujący Ligę Muzułmańską w RP 
oraz Musa Czachorowski, członek Naj-
wyższego Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religĳ nego. Spotkanie było czę-
ścią projektu badawczego „Muzułmanie 
w Krajach Wyszehradzkich”, który Wyż-
sza Szkoła Europejska realizuje z part-
nerami akademickimi z Czech, Słowacji 
i Węgier, przy wsparciu fi nansowym 

Fundacji im. Anny Lindh oraz Funduszu 
Wyszehradzkiego.

 Dwustopniowa formuła obejmowała 
dyskusję między uczestnikami, a po prze-
rwie odpowiadanie na pytania prowadzą-
cego oraz publiczności. A pytań nie brako-
wało; we wprowadzeniu dra Pędziwiatra 
zawarły się te najważniejsze: Biorąc pod 
uwagę ponad 600-letnią historię zamieszkiwa-
nia terytoriów polskich muzułmanie powinni 
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się czuć w Polsce „u siebie“, ale czy tak rze-
czywiście się czują? Jaki wpływ na polskich 
muzułmanów mają przekazy medialne, uka-
zujące ich religię i dziedzictwo religĳ ne/kul-
turowe w krzywym zwierciadle? Jakie działa-
nia podejmują, żeby wpłynąć na formę i treść 
przekazów medialnych dotyczących islamu? 
Czy łatwo jest być muzułmani-
nem/muzułmanką i praktyko-
wać islam w dzisiejszej Polsce? 
Jakie są najważniejsze wyzwa-
nia stojące przed polskimi mu-
zułmanami i muzułmankami? 

Zaproszeni goście re-
prezentowali nie tylko 
dwie najważniejsze orga-
nizacje wyznaniowe, ale 
także najliczniejsze sku-
piska wyznawców islamu 
w naszym kraju: pochodze-
nia tatarskiego, arabskiego 
i polskiego – muzułmanów 
z urodzenia i konwertytów. 
Dodatkowo, jedna z muzuł-
manek jest sunnitką, druga 
szyitką. Wszyscy zaś mają 
swe własne doświadczenia związane 
z praktykowaniem islamu w życiu pry-
watnym, społecznym i zawodowym 
w różnych miastach i w odmiennym 
otoczeniu. Ich wypowiedzi można więc 
uznać za charakterystyczne i wiarygod-
ne dla ogólnego obrazu muzułmanów 
w Polsce. W pierwszej części dyskusję 
wzbogacały interesującymi spostrzeże-
niami dwie muzułmanki (konwertytki), 
z Wrocławia i Krakowa.

Ogólnie stwierdzić można, że nasi mu-
zułmanie, niezależnie od pochodzenia, czują 
się u siebie. Polska to kraj, w którym zdobyli 
wykształcenie i pracę, gdzie założyli rodzi-
ny i gdzie pragną żyć. Szanują prawo, któ-
re przecież nie nakazuje im postępowania 
niezgodnego z zasadami islamu. Wielu (być 

może nawet wiekszość) muzułmanów tu się 
urodziło, stąd wywodzą się ich przodkowie, 
innej ziemi nie znają i znać nie chcą. Za mało 
tej normalnej muzułmańskiej codzienności 
w mediach. Prasa, telewizja wciąż posługuje 
się stereotypami, ukazującymi muzułma-
nów jako ludzi zacofanych, nienawidzących 
całego świata, żadnych krwi niewiernych. 
To jest medialne, to się sprzedaje…

Polscy muzułmanie pragną w spokoju 
praktykować swoją religię. Związki wyzna-

niowe, gminy Muzułmańskiego Związku 
Religĳ nego, oddziały Ligi Muzułmańskiej 
organizują wiele spektakularnych imprez, 
które są skierowanie nie tylko do współ-
wyznawców, ale często przede wszystkim 
do osób innych wyznań, zainteresowanych 
poznaniem islamu z wiarygodnych źródeł. 

Mimo pojawiających się 
aktów niechęci, np. opro-
testowanie budowy mu-
zułmańskiego centrum, 
co samo w sobie było nie-
zgodne z polskim prawem 
i Konstytucją, ludzie w za-
sadzie ciekawi są tej mu-
zułmańskiej odmienności. 
Wielokrotnie podkreślają, 
że w islamie podoba się 
im respektowanie wartości 
religĳ nych i rodzinnych. 
Za bardzo istotne uważają 
przywiązanie muzułma-
nów pochodzenia tatar-
skiego do Polski, ich za-
angażowanie w działania 
narodowowyzwoleńcze. 

Być muzułmaninem, muzułmanką 
w naszym kraju to z jednej strony sprawa 
prosta, z drugiej jednak wymagająca sporo 
wysiłku. Przede wszystkim (jak sądzi pi-
szący te słowa) w umiejętnym połączeniu 
codziennego postępowania z zasadami 
wiary. Niewątpliwie jest to temat bardzo 
aktualny, ważny dla całej naszej społeczno-
ści. Warto zastanowić się nad nim w znacz-
nie szerszym gronie.

Musa Czachorowski

Antoni Soduła 
Dedykuję moim Przyjaciołom – Sabie i Mietkowi L. oraz Państwu Profesorostwu: Mohammedowi 
i Kamerzamer – bo dali mi rzecz bezcenną: trzy spokojne dni, podczas których – nie martwiąc się 
o hotele, pieniądze, jedzenie – mogłem zwiedzać jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Ser-
decznie Wam za to dziękuję!

 DWA MECZETY ISFAHANU 
(fragment) 

Kilkadziesiąt kroków 
– i jestem w miejscu, o którym 
marzyłem. Nie tyle o samym 
placu, ile o tych dwóch me-
czetach: Imam i Lutfallach, 
które świat uważa za szczyt 
rozwoju architektury i deko-
racji islamu. Plac jest bardzo 
duży, prostokątny, pośrod-
ku basen z tryskającą wodą.
W czworoboku z każdej stro-
ny znajduje się coś ciekawe-
go. Naprzeciwko Meczetu 
Lu  allach mamy Pałac Kró-
lewski, a na dwóch krótszych 
bokach: Imam Meczet i Wiel-
ki Bazar. Robię zdjęcie spod 
Imam Meczetu: z lewej Pałac 
Królewski, z prawej Meczet 

Lutfallach, w głebi Wielki 
Bazar. Środkiem, między 
ozdobnymi trawnikami, 
pędzą konie z dorożkami, 
pełnymi turystów.

Ile przepieknych rze-
czy tu się znajduje, jakież 
cuda zawarte są w każ-
dym z boków placu. Jeden 
‒ w stronę Imam Meczetu, 
drugi ‒ w stronę Wielkiego 
Bazaru, trzeci ‒ w stronę 
Lutfallach Meczetu, czwar-
ty ‒ Pałacu Królewskiego, 
a piąty ‒ w kierunku „su-
kiennic” – czyli wszystkich 
kramów mieszczących się 
w czworoboku zabudo-
wań Placu Królewskiego! 
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Wyszła zatem jeszcze jedna osobliwość – że 
ten plac ma nie cztery, a pięć stron!

 Jak wiadomo, w latach dwudziestych 
siedemnastego wieku, szach Abbas wybu-
dował Imam Meczet (przecież nie szach 
– on tylko kazał wybudować, miał po pro-
stu ogromne szczęście, że trafi ł na tak dobry 
poziom rzemiosła architektoniczno-deko-
racyjnego, ale jednak umożliwił powstanie 
tego dzieła). Mieści się on na krótszym, 
wschodnim boku placu – dlatego korytarz 
wejściowy z ozdobnej bramy skręca w pra-
wo, by centrum meczetu skierowane było 
na południowy-zachód, w stronę Mekki. 
Ten wymóg spowodował też np. to, że jeden 
z meczetów po obu stronach Tadż-Mahalu 
w Indiach jest tylko dodany – dla symetrii, 
bo mihrab jego wychodzi na wschód. Na-
sze kościoły katolickie też były orientowane 
– prezbiteriami właśnie na wschód. 

Nicolas Bouvier, patrząc 50 lat temu na 
te cudne ściany i kopuły pokryte ceramicz-
nymi kafelkami błękitu i złota, napisał – że 
jak jest silny wicher, to zawsze kilkanaście 
kafl i spada w dół. Teraz na szczęście ten 
proces został zatrzymany, ubytki pokryte, 
meczet wyglada jak nowy! 

Skręt korytarza to jedyne odstepstwo 
od tradycji. Dziedziniec jest prostokątny 
z niedużym basenem (och, jak brakuje tu 
drzewa), otoczony czworokątem zadaszo-
nych korytarzy, które w środku swoich 
ścian też mają ozdobne bramy, wejścia i ko-
puły. Oczywiście centralna część meczetu, 
na wprost wyjścia z bramy, jest największa, 
zdobna parą minaretów, a tuż za tą bramą 
jest ogromna przestrzeń, pokryta tą słyn-
ną kopułą (widoczną też z zewnątrz!). Po 
bokach są inne pomieszczenia – też w tych 
złoto-błękitnych kafelkach, a jeszcze dalej – 

dwa ogrody, których zieloność tak bardzo 
uzupełnia architekturę! Miałem szczęście, 
bo akurat w ogrodzie spotkałem zakocha-
ną parę, proszącą mnie o zrobienie zdjęcia 
– i czerwień szala dziewczyny na tle zieleni 
ogrodu tworzyła jeden akord barw dopeł-
niających, a złoto-błękitny cud architektury 
– drugi, razem tworzący całość! To dowód, 
że meczet jest dalej żywy, z zakochanymi 
parami, z grupkami studentek na dzie-
dzińcu i turystami rozprawiającymi przed 
centralną świątynią. Czasami kilka kobiet 
w czerni ożywia te niezwykłe mury.

Wchodzę przez ozdobny portal. Podzi-
wiałem bramę parokrotnie, wpatrując się 
i w mukarnas, będący – chyba ? – najpięk-
niejszym mukarnasem na świecie ‒ i w płyt-
ki ceramiczne łączące dekoracje i napisy 
koraniczne w jedno – aż się nie chce wie-
rzyć, że ludzie mogli stworzyć taką har-
monię! Idę dalej – teraz już otoczony tym 
pięknem, zakręt korytarza wyprowadza na 
dziedziniec zdobny marmurowymi czasza-
mi. Jest ich kilka w całym meczecie. Precy-
zyjnie rzeźbione w delikatne wzory – jaka 
sztuka! Jaka cierpliwość! Ale nie piękno 
jest ich najwieksza zaletą – trącone wydają 
delikatny dźwięk – zaśpiew! Cudne! 

I teraz z dziedzińca – oszałamiające 
piękno centralnego meczetu z wnętrzem 
pokrytym kopułą! Idąc któregoś dnia ulicą, 
dośc daleko od Placu Królewskiego, zo-
baczyłem tę kopułę poprzez rusztowania 
jakiejś budowli. Jej ogrom, w połączeniu 
z subtelnością złoto-błękitnego wzoru (jak 
też zrealizowano prostokątnymi kafelkami 
te krzywizny?), sprawia niesamowite wra-
żenie – jakbyśmy znaleźli się pod namiotem 
nieba! Kopuły tych meczetów kryją różne 
tajemnice. Ponoć, jak położy się na podłodze 
na środku Lutfallach, wtedy kopuła zaczy-
na spiralnie wirować! Nie odważyłem się 
położyć w pełnym turystów meczecie – ale 

odwiedzając drugi raz Imam Meczet zna-
lazłem w kącie stertę dywanów modlitew-
nych (które rozkładają do modlitw w piątki, 
meczet jest wtedy zamknięty dla turystów), 
położyłem się na nich i zacząłem wpatry-
wać się w kopułę. Najpierw oczywiście nic, 
ale potem kręgi kopuły ożyły i zaczęły spi-
ralnie wirować! Naprawdę! A za chwilę sta-
ło się jeszcze coś ważniejszego – kolory na 
kopule zamieniły się miejscami: niebieskie 
tło stało się żółtawe, a na tym tle wystąpiły 
mocniejsze granatowe punkty – jak gwiaz-
dy! Miałem poczucie, że są to gwiazdy na 
niebie! Jak gdyby kopuła wywróciła się na 
wewnętrzną stronę! Oczywiście – była to 
reakcja oka na wpatrywanie się w skompli-
kowany wzór i powidoki spojówkowe, ale 
wrażenie było niezwykłe. Kilkakrotnie jesz-
cze odwiedzałem Imam Meczet, chłonąc 
jego niezwykły czar.

Wzory rzeczywiście przepiękne, dowo-
dzące najwyższego kunsztu artystów i rze-
mieślników – tak ułożyć kafelki w jedną spój-
ną całość! Zwłaszcza w czaszy kopuły czy 
w mukarnasie. Ale dopiero, gdy do tej złoto-
niebieskiej symfonii wkradał się inny kolor – 
ściany zaczynały żyć! Tu ożywia ją czerwień 
dywanów! A w pełnym blasku słońca ściany 
stawały się szaro-czarne! Teraz zacząłem za-
zrościć mieszkańcom Isfahanu, że mogą to 
cudo oglądać w różnych porach dnia i roku 
– i za każdym razem jest ono inne!

I jeszcze jakże ważne było spotkanie 
i rozmowa z imamem tego Meczetu Kro-
lewskiego (jak go czasem nazywają). Imam 
stał na bocznym dziedzińcu, przed swoim 
pomieszczeniem – to duchowy przywódca 
meczetu i modlitw – taki, jak nasz przeor! 
Pozdrowiłem go, zaczęliśmy rozmowę 
– zaprosił mnie do swego gabinetu, po-
częstował kawą. Pytał, jakiej religii jestem 
i co mnie tu sprowadza. Gdy odparłem, 
że jestem katolikiem, a ten meczet to jed-
na z najpiękniejszych świątyń na świecie 
– rozkrochmalił się zupełnie. Zaczęliśmy 
rozmawiać o chrześcĳ anach i muzułma-
nach, zgodziliśmy się, że wszyscy mamy 
jedną drogę – szukać na niej Boga, że co 
prawda trochę różnimy się od siebie – ale 
tak, jakbyśmy na te samą górę wchodzili 
różnymi stronami. Poglądy dla mnie zwy-
czajne – z niedowierzaniem słuchałem zgo-
dę na nie z ust imama ‒ i rozjaśnialiśmy się 
w uśmiechu! W prezencie dostałem długo-
pis z napisem po persku i angielsku: Dedi-
cation from Naserieh Seminary of Isfahan

 Bardzo to dla mnie cenny upominek! 
 A Meczet Imama kryje w sobie jeszcze 

jedną tajemnicę: dokładnie pod środkiem 
kopuły, jest na podłodze kilka płytek po-
sadzkowych z innego kamienia. Gdy w te 
płytki stukniesz obcasem (ja – parasolem), 
odgłos jakby zwielokrotnionego echa szy-
buje w górę, ku Bogu! Jakby to była nasza 
do Niego modlitwa. Tak też pożegnałem 
Imam Meczet. 

Tekst i fot. Antoni Soduła
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Rashad Eltayeb

SEZON MIGRACJI DO ALLAHA
A ja z mojej strony powtarzam abszyr.1 Ta-

kim radosnym głosem zadzwonił do mnie 
kolega, dodając, że Allah przyjął moją 
prośbę na odbycie hadżdżu i będę w gru-
pie polskich pielgrzymów, którzy za kilka 
dni mają wyjechać do świętych miejsc na 
zaproszenie króla Arabii Saudyjskiej. Wte-
dy usiadłem i zacząłem wspominać moje 
pierwsze głębokie przeżycia związane 
z tradycją hadżdż.

Byłem jeszcze chłopcem, gdy z oddalo-
nego o ok. 200 km internatu w Medani wró-
ciłem na ferie do domu w Chartumie. Przed 
domem stał wielki namiot, przestraszyłem 
się w pierwszym momencie, że ktoś umarł, 
ale obaczyłem, że wszyscy mężczyźni mają 
radosne twarze, śmieją się i głośno rozma-
wiają. Wtedy byłem już pewien, że mamy 
w domu jedno z dwóch radosnych świąt 
albo zaręczyny jednego z moich czterech 
braci, albo ktoś przyszedł poprosić o rękę 
jednej z moich siedmiu sióstr. Chwilę póź-
niej jedna z nich radosnym głosem zawo-
łała, że jutro nasza mama jedzie na hadżdż 
nie sama, ale w grupie ok. 25 kobiet, które 
były już w domu, w towarzystwie męż-
czyzn siedzących w namiocie.

Z samego rana pojechaliśmy wszyscy 
na lotnisko pielgrzymów w Chartumie, 
gdzie czekało ponad 100 tys. osób żegnają-
cych pielgrzymów. Po powrocie do domu 
zaczęliśmy przygotowania do powrotu 
matki z hadżdżu, co miało nastąpić po oko-
ło 30 dniach. Robiliśmy generalne sprząta-
nie połączone z remontem, malowaniem 
i praniem, aby wszystko lśniło na powrót 
Hadżi. Przygotowano też specjalny pokój, 
w którym nasza mama mogłaby przyjmo-
wać gości. Kupiono dużo słodyczy, piekli-
śmy kaak (ciastka). Czekało też kilka bara-
nów… Wszystko na powrót mamy.

Gdy wróciła do domu, nastąpiła wielka 
radość ‒ cieszyli się także sąsiedzi i licznie 
odwiedzający Hadżię goście. Przez kilka 
dni trwała wielka uczta. Zauważyłem, że 
kiedy przyjechały te kobiety, z którymi 
była na hadżdżu, to rozmawiały w naszej 
obecności normalnie o różnych sprawach, 
a później, kiedy poszły do innego pokoju, 
śmiały się i gadały całą noc, ale tylko mię-
dzy sobą i milkły, gdy któraś z moich sióstr 
chciała do nich dołączyć ‒ tłumaczyły, że 
udział w pielgrzymce połączył je szcze-
gólną więzią i ktoś, kto tam nie był i nie 
przeżywał tych cudownych chwil, nie zro-
zumie ich rozmowy… Matka zawsze mi 
powtarzała, że trzeba mieć intencję wyjaz-
du na hadżdż, a kiedyś się on spełni.

Intencję miałem cały czas... Każdego 
roku moim pragnieniem była pielgrzymka. 
Kiedyś będąc w Sudanie, od Ziemi Świętej 
dzieliło mnie tylko Morze Czerwone, a do 

1  Tzn. wspaniałą wiadomość.

Jiddah miałem około pół godziny lotu. Ale 
Allah jeszcze nie zezwolił mi zrealizować 
moich marzeń... On tylko wie dlaczego… 
Ale wierzę, że wszystkim włada i wszystko 
jest w Jego rękach. Mieszkając w Polsce na 
stałe od ponad 30. lat, każdego roku plano-
wałem odbycie hadżdżu. Zawsze jednak coś 
stawało na przeszkodzie: to brak paszportu, 
czasami choroba, a innym razem brak zgo-
dy na urlop. Allah tylko wie dlaczego... 

Rozpocząłem przygotowania i odpo-
wiednie procedury. Uporządkowałem do-
kumenty, niezbędne do odbycia pielgrzym-
ki. Znałem już na pamięć rytuały i modlitwy. 
Znałem duaa, które trzeba mówić wjeżdża-
jąc do Mekki. Wiedziałem, co należy mówić 
po wjeździe do świątyni przez jedną z bram, 
podczas okrążania Kaaby, gdzie wszystkie 
prośby do Allaha są przyjęte. Wszystko 
znałem na pamięć. Tak, wykułem wszystko 
na pamięć i powtarzałem to dziesiątki razy, 
w domu, na ulicy, w autobusie.

I nadszedł ten cudowny 10 listopa-
da 2010 roku ‒ data naszego wyjazdu na 
hadżdż. W środę rano z żoną i synem 
udałem się na lotnisko. Dzień wcześniej 
spotkałem się w Centrum Kultury Islamu 
w Warszawie z niektórymi z pielgrzymów. 
Dowiedziałem się, że nasza grupa liczy 31 
osób. Kilkoro z nich znałem. A na lotnisku 
tysiące osób odlatujących w różnych kierun-
kach. Znałem Fateh, Nagim, Abu Bakr, Kha-
lid, Ryszarda, Michaela, Nazara. Widziałem 
Bronka z Kruszynian, zobaczyłem Dagma-
rę, którą znam od kilku lat z koresponden-
cji między naszą gminą warszawską a NK 
MZR. Reszta tworzyła grupki i podgrupki 
z Białegostoku, Gdańska, Warszawy ‒ wy-
glądało, jakby się przedtem nie znali.

Przy naszym odlocie był obecny Amba-
sador Arabii Saudyjskiej oraz jego zastępca, 
Mu  i RP oraz przewodniczący Ligii Mu-
zułmańskiej i inne osoby. Po załatwieniu 
formalności paszportowych spotkaliśmy 
się w sali tranzytowej. Było kilka grup ‒ su-
dańska, białostocka, syryjska i inne. Więk-
szość pielgrzymów siedziała w milczeniu, 
może zamyśleni, może nie było tematów 
do rozmowy, poza najmłodszym z nas 
Abd Al Rahmanem, najbardziej ruchliwym 
i pełnym energii. Nadszedł wreszcie czas 
odlotu ‒ kierunek ‒ Stambuł.

W samolocie siedzieliśmy osobno, jakby-
śmy jechali na hadżdż nie jako jedna polska 
grupa, ale każdy miał wędrować osobno 
w swoją stronę. Uważam że był to pierwszy 
błąd organizacyjny. Trzeba było przygotować 
ludzi wcześniej i zorganizować kilka wspól-
nych spotkań. Na lotnisku w Stambule za-
częliśmy już tworzyć grupę. Tam otrzymali-
śmy odzież na pielgrzymkę oraz ogłosiliśmy 
naszą intencję na odbycie umry i hadżdż. Już 
na miejscu cały czas powtarzamy duaa.

Na lotnisku dla pielgrzymów w Jiddah 
zacząłem raz jeszcze przypominać sobie to, 
co znałem na pamięć w Warszawie. Modli-
twa… Przygotowanie do spotkania z uko-
chaną Kaabą... Będę chodzić tymi samymi 
uliczkami Mekki, gdzie stąpał Prorok ‒ po-
kój z Nim. Autokar przemierzał wiele mil 
z Jiddah w kierunku Mekki, a moje serce 
biło coraz mocniej. Powtarzam w skupie-
niu duaa ‒ w ostatnim okresie często te 
modlitwy powtarzam i do nich wracam. 
Zbliżamy się do Mekki... Wjeżdżamy. Czu-
ję silne i szybkie bicie serca. 

Po zameldowaniu się w hotelu, rusza-
my natychmiast do Haram, do Kaaby, żeby 
rozpocząć umrę. Rozpoczęliśmy razem ‒ 
tak, razem ‒ ceremonię rytualnego okrąża-
nia Kaaby. Och, Kaabo, tak długo mnie tu 
nie było, tak długo pragnąłem tutaj być... 
Widziałem Kaabę tysiące razy, korzystając 
z różnych kanałów transmitujących stam-
tąd modlitwy. Widok, jaki trudno sobie 
wyobrazić... Widok, jaki trudno opisać.... 
Byłem podekscytowany... Nic nie czułem... 
Patrzyłem tylko zdumiony, nie mogłem 
wypowiedzieć ani jednego słowa... 

Chwała Allahowi, że byłem jednym 
z polskiej grupy. Nie było czego się oba-
wiać w tym miejscu, baliśmy się jedynie 
Boga Wszechmogącego… I nagle zapo-
mniałem słów modlitwy, którą miałem 
w pamięci przez tyle lat i którą przez tyle 
lat powtarzałem ‒ aż do momentu przy-
jazdu do najbardziej świętego miejsca na 
świecie. Tak… Zapomniałem... Dziwne od-
czucia… Nie widzisz nikogo, chociaż ota-
czają cię tłumy… Tysiące osób... Widzisz 
jedynie Kaabę… Dom Allaha...

Po rytualnych okrążeniach Kaaby mo-
dliliśmy się przed świątynią Abrahama. 
Piliśmy wodę ze źródła Zamzam ‒ razem 
‒ jako jedna grupa. Byliśmy w świątyni 
jedną grupą, związaną jak jedna rodzina. 
Tutaj rozpoczęła się nasza przyjaźń… Przy-
jaźń między członkami naszej grupy. Tak, 
byliśmy zintegrowaną grupą pielgrzymów 
‒ i wtedy przypomniałem sobie słowa 
mojej matki (niech Allah ma Ją w opiece) 
o przyjaźni podczas hadżdżu. 

Rashad Eltayeb
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Musa Czachorowski 

 PROLEGOMENA DO MODLITWY
Dobrych książek nigdy za wiele. 

Z przyjemnością więc informuję, że 
ukazała się niedawno jedna z takich 
właśnie dobrych lektur, którą nie-
wątpliwie warto przeczytać, trzy-
mać następnie na podręcznej półce 
i od czasu do czasu sięgać po nią, 
aby odświeżyć swą wiedzę. Tytuł 
owej książki brzmi „Prolegomena 
do modlitwy”, zaś jej autorem jest 
Abu al-Lajs as-Samarkandi, jeden 
z najwybitniejszych przedstawicieli 
szkoły hanafi ckiej, egzegeta Koranu 
i mistyk, zmarły w drugiej połowie 
X wieku. Tłumaczenie dzieła As-
Samarkandiego wyszło spod ręki 
prof. Marka M. Dziekana, specjalisty 
znamienitego nie tylko w zakresie 
języka arabskiego, ale także wiedzy 
o islamie. 

Książka rozpoczyna się wpro-
wadzeniem pióra profesora Dzieka-
na, które składa się z dwóch części. 
Pierwsza zatytułowana jest „Modli-
twa rytualna w islamie (salat)”, dru-
ga zaś – „Abu al-Lajs as-Samarkandi: 
uczony i jego dzieło”. Rozdział ten 
otwiera przed nami szeroki krajo-
braz modlitwy muzułmańskiej; po-
znajemy również As-Samarkandie-
go i dowiadujemy się o samym traktacie, 
wielokrotnie publikowanym w świecie 
muzułmańskim, co niewątpliwie dowodzi 
jego popularności i przydatności. Główną 
część książki stanowi oczywiście „Prole-
gomena do modlitwy”. As-Samarkandi 
opisał właściwie wszystko, co wiąże się 
z modlitwą w islamie. Mamy tu zatem 

potwierdzenie obowiązku modlitwy , 
paragrafy określające m.in. zasady przy-
gotowywania się do modlitwy i jej wyko-
nywania, warunki, obowiązki, zwyczaje 
i dobre obyczaje. Dowiadujemy się m.in. 
o zwyczajach wiążących się z ablucją 
i oczyszczaniem się. Poznajemy też wielo-
rakie aspekty czystości. 

PROLEGOMENA
DO MODLITWY

Abu al-Lajs as-Samarkandi

Ostatnią część publikacji tworzy 
aneks, zawierający wybrane modli-
twy muzułmańskie (w tłumaczeniu 
prof. Dziekana). Mamy więc tu Surę 
Otwierającą, Taszahhud, Kunut, 
Salat al-witr, Salat al-istiska (Modli-
twa o deszcz), Modlitwę o ochronę, 
Chwała Bogu!, Modlitwę nad zmar-
łym, Modlitwę ramadanową (Ta-
rawih) oraz Modlitwę u wejścia do 
Mekki. 

Niewątpliwym walorem „Prole-
gomeny do modlitwy” jest świetne 
i przejrzyste tłumaczenie oraz pięk-
ny, czysty język całości publikacji. 
Dzięki As-Samarkandiemu i prof. 
Markowi M. Dziekanowi otrzyma-
liśmy swoiste kompendium modli-
tewne, którego walorem jest rów-
nież interesująca oprawa edytorska. 
Polecam tę książkę każdemu, kto 
interesuje się islamem i muzułma-
nami. 

Musa Czachorowski 

Abu al-Lajs as-Samarkandi, 
Prolegomena do modlitwy, przekład 
z języka arabskiego i opracowanie 
Marek M. Dziekan, Inicjatywa wy-

dawnicza Çaxarxan Xucalıq, skład i druk 
Agencja Wydawnicza ARGI, Wrocław 
1432/2011, ISBN 978-83-60425-68-8.

PS. Informacje o książce i możliwo-
ściach jej nabycia – pod adresem ahma@
wp.pl

Marek M. Dziekan

O DIALOGU 
CHRZEŚCIJAN I MUZUŁMANÓW

Problematyka dialogu chrześcĳ ańskiego, 
będącego zasadniczą częścią dialogu pomię-
dzy – szerzej pojętymi – cywilizacją islamu 
i cywilizacją Zachodu, w kontekście wyda-
rzeń ostatnich dziesięcioleci okazuje się nie-
zwykle ważna, można nawet zaryzykować 
stwierdzenie, że ważniejsza, niż analogiczne 
procesy zachodzące pomiędzy innymi cywi-
lizacjami i religiami współczesnego świata. 

Praca zbiorowa pod redakcją dr Mag-
daleny Lewickiej i prof. Czesława Łapicza 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu to doskonały przykład odpowiedzi 
na zapotrzebowanie na refl eksję w tym 
zakresie, prowadzoną w rozmaitych kon-
tekstach i z rozmaitych punktów widze-

nia. Obydwoje Redaktorzy książki (będący 
także jej współautorami) są znanymi ba-
daczami, którym sygnalizowana w tytule 
tematyka nie jest obca – mają już określony 
dorobek w tej dziedzinie, co gwarantuje 
wysoką jakość merytoryczną prac wcho-
dzących z skład recenzowanej pracy.

Książka składa się z sześciu rozdzia-
łów, w których zostały omówione rozma-
ite strony dialogu chrześcĳ ańsko-muzuł-
mańskiego, których autorami są znawcy 
tematu z rozmaitych polskich i zagranicz-
nych uczelni i ośrodków naukowych. Na-
leży podkreślić, że wszyscy z nich mają 
w swym dorobku liczne publikacje na 
ten temat, są więc publikowane materiały 
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efektem głębokich przemyśleń ich Au-
torów, a nie doraźnymi uwagami po-
zbawionymi silnych podstaw meryto-
rycznych i doświadczenia badawczego. 
Redaktorom udało się zebrać doskonały 
zespół autorski, reprezentatywny dla 
tematyki podejmowanej w poszczegól-
nych rozdziałów nie tylko od strony 
czysto naukowej, ale także w kontekście 
religĳ nym – mamy tu bowiem zarówno 
chrześcĳ an, jak i muzułmanów, co wyda-
je się wyjątkowo ważne – w ten bowiem 
sposób uzyskujemy wgląd w problema-
tykę z rozmaitych stron, przynajmniej 
teoretycznie (ale w wielu przypadkach 
także i praktycznie) będących przedsta-
wicielem obu stron rzeczonego dialogu.

Jak wspomniałem, praca obejmuje 
sześć części tematycznych. Są to kolejno: 
„Jan Paweł II a dialog chrześcĳ ańsko-
muzułmański” (E. Sakowicz i D. Rud-
nicka-Kassem), Fethullah Gülen a dialog 
chrześcĳ ańsko-muzułmański (J. Caroll 
i A. Kardaš); „Dialog chrześcĳ ańsko-mu-
zułmański w Polsce” (S. Chazbĳ ewicz, 
M. Czachorowski, M. Lewicka); „Dialog 
chrześcĳ ańsko-muzułmański w Wielkim 
Księstwie Litewskim” (A. Konopacki, S. 
Dumin, Cz. Łapicz); „Dialog chrześcĳ ań-
sko-muzułmański na przykładzie Syrii 
i Niemiec” (M. Woźniak, M. Ryszewska) 
oraz „Dialog chrześcĳ ańsko-muzułmański. 
Teksty” (M. Grodzki).

W ten sposób w pracy zostały poruszo-
ne problemy dialogu i porozumienia za-
równo w kontekstach już częściowo w Pol-
sce znanych – mowa tu o myśli Jana Pawła 

II, jak i mniej znanych szerszej rzeszy Czy-
telników (kwestia dialogu w kulturze 
Tatarów polsko-litewskich) czy wreszcie 
praktycznie w ogóle w Polsce nieznanych 
(postać i myśl Fethullaha Gülena oraz tek-
sty z ostatniej części pracy).

Wszystkie zawarte w zbiorze artykuły 
charakteryzują się wysokim poziomem na-

ukowym, który gwarantują zarówno Re-
daktorzy, jak i sami Autorzy i pod tym 
względem trudno byłoby cokolwiek re-
cenzowanej pracy zarzucić, a jednocze-
śnie chciałbym podkreślić wyjątkowe 
znaczenia rozdziału na temat tureckiego 
myśliciela muzułmańskiego Fethullaha 
Gülena – jego idea jest w Polsce niemal 
nieznana, podczas, gdy w islamistyce 
światowej to temat szeroko omawiany 
i analizowany.

Poszczególne artykuły zaopatrzone 
zostały w streszczenia w języku angiel-
skim, zaś poszczególne części, podob-
nie jak tytuł książki, mają swoją wersję 
tureckojęzyczną. Na końcu pracy znaj-
dujemy niezwykle pożyteczne noty 
o autorach artykułów. Myślę, że istotną 
informacją będzie też fakt, że w wyda-
niu książki pomocy udzielił „Dunaj” In-
stytut Dialogu. 

To praca niezwykle ważna i inspi-
rująca dla wszystkich, którym bliskie 
jest chrześcĳ aństwo, islam oraz kwestia 
współistnienia tych religii i kultur.

Marek M. Dziekan

Lewicka M., Cz. Łapicz (red.), Dialog 
chrześcĳ ańsko-muzułmański. Historia, 
współczesność, zagrożenia i wyzwania. 
Christian and Muslim Dialogue. The Past 
and the present, threats and challenges. 
Hristian-Müsülman diyalogu, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2011, 240 s.

Dorota Rudnicka-Kassem

BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II 
I JEGO DIALOG Z WYZNAWCAMI ISLAMU

Jako chrześcĳ anie i muzułmanie musimy 
być ludźmi dialogu… musi [on] oznaczać 
przede wszystkim „dialog życia,” czyli 
wzajemną akceptację, wzajemne poszano-
wanie wolności sumienia i kultu, dziele-
nie się dobrami i współpracę, przez co jako 
wierzący dajemy świadectwo ideałowi, do 
którego wzywa nas Bóg. 1

Liczącą ponad trzynaście stuleci histo-
rię kontaktów pomiędzy chrześcĳ anami 
i muzułmanami dominowały bolesne spo-
ry, konfl ikty zbrojne, wzajemna niechęć 
i wrogość. Pomimo zdecydowanie nega-
tywnego chrześcĳ ańskiego wizerunku isla-
mu, który znaczył tę historię, od czasu do 
czasu pojawiały się w Kościele katolickim 

1  Jan Paweł II, „Musimy być ludźmi dialogu” (Spotka-
nie z muzułmańskimi przywódcami religĳ nymi, Da-
kar, 22 lutego 1992 r.), w: E. Sakowicz, Islam w doku-
mentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), 
Warszawa, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolic-
kiej 1997, s. 174.

gesty i głosy nawołujące do wzajemnego 
poznania, zrozumienia i pojednania. Wy-
siłki ludzi dobrej woli, prekursorów dialo-
gu chrześcĳ aństwo – islam, takich jak św. 
Franciszek z Asyżu, Ramon Lulle, kardynał 
Mikołaj z Kuzy, Louis Massignon, czy ojciec 
Viktor Courtois dopiero w drugiej połowie 
XX wieku zaowocowały stopniową, pozy-
tywną zmiana Kościoła do islamu. Aggior-
namento, duch odnowy, charakteryzujący 
pontyfi katy Jana XXIII i Pawła VI, otworzył 
Kościół na świat i dialog z nowoczesnością. 
Prawdziwym przełomem okazało się jed-
nak wezwanie chrześcĳ an przez Drugi So-
bór Watykański do poszanowania ducho-
wych, moralnych i kulturowych wartości 
w innych religiach, w tym w islamie, co 
znalazło ofi cjalny wyraz w postaci dwóch 
dokumentów: Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele Lumen Gentium nr 16 i Deklaracji 
o stosunku Kościoła do religii niechrześci-
jańskich Nostra Aetate nr 3. Paweł VI prze-

kazał swojemu 
następcy Ko-
ściół otwarty na 
dialog w duchu 
szacunku, zrozu-
mienia i tolerancji dla islam i innych religii. 
Jan Paweł II podjął to wezwanie nadając 
kwestii dialogu z muzułmanami wielowy-
miarowe i uniwersalne znaczenie. 

Pomimo niewielu kontaktów ze świa-
tem muzułmańskim przed objęciem urzę-
du papieskiego, Jan Paweł II przybył do 
Watykanu dobrze przygotowany do dia-
logu z wyznawcami islamu. Po pierwsze, 
Karol Wojtyła znał dobrze dzieła św. Fran-
ciszka z Asyżu oraz św. Tomasza z Akwinu 
i ich rolę w historii relacji chrześcĳ ańsko-
muzułmańskich. Ponadto, przyszły Papież 
był od dawna zafascynowany fi lozofi ą dia-
logu, pracami Martina Bubera, Emanuela 
Lewinasa i Franza Rosenzweiga. Po dru-
gie, jako biskup Wojtyła aktywnie uczest-
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niczył we wszystkich sesjach Drugiego So-
boru Watykańskiego, dlatego dobrze znał 
dokonania Jana XXIII i Pawła VI na rzecz 
zmiany stosunku Kościoła katolickiego do 
religii niechrześcĳ ańskich. Wojtyła był tak-
że członkiem komisji, która przygotowała 
konstytucję Gaudium et Spes, dokument 
poruszający kwestię dialogicznej misji Ko-
ścioła w świecie współczesnym. Po trzecie, 
przyszły Papież miał niezwykły sposób 
kontaktu z ludźmi. Nie ważne jak trudny 
był partner, czy temat rozmowy, Wojty-
ła zawsze był gotów słuchać i pomimo 
trudności potrafi ł znaleźć kompromisowe 
rozwiązanie. Po czwarte, Jan Paweł II po-
chodził z kraju, w którym rdzenni muzuł-
manie – polscy Tatarzy zawsze doświad-
czali tolerancji religĳ nej. Podsumowując, 
kiedy Jan Paweł II objął swój 
urząd w Watykanie miał do 
dyspozycji ofi cjalne dokumenty 
Drugiego Soboru Watykańskie-
go dotyczące dialogu międzyre-
ligĳ nego, a także wyraźny szkic 
drogi dialogu nakreślony przez 
Pawła VI, jego wielką kartę 
dialogu tj. encyklikę Ecclessiam 
Suam i potrzebną instytucję tj. 
Sekretariat dla Niechrześcĳ an. 

Od początku swojego pon-
tyfi katu Jan Paweł II prowadził 
dialog z wyznawcami islamu. 
10 grudnia 1978 roku, zaled-
wie kilka tygodni po wyborze, 
w czasie niedzielnej modlitwy 
Anioł Pański, Papież zaapelo-
wał o pokój w Libanie, nazy-
wając muzułmanów swoimi 
braćmi i siostrami.2 Kilka miesięcy później, 
4 marca 1979 r., Ojciec Święty ogłosił ency-
klikę Redemptor Hominis, w której, nawią-
zując do encykliki Ecclessiam Suam Pawła 
VI, przypomniał dokonania Drugiego So-
boru Watykańskiego w kwestii otwarcia 
Kościoła katolickiego na dialog ze światem 
współczesnym, a zwłaszcza z religiami 
niechrześcĳ ańskimi:

Świadomość - czy raczej samoświadomość 
Kościoła – kształtuje się równocześnie 
w dialogu, który zanim stanie się rozmo-
wą, musi naprzód być skierowaniem wła-
snej uwagi w stronę „drugiego”, tego wła-
śnie, z kim mamy rozmawiać. Sobór 
Watykański II dokonał podstawowej pra-
cy dla ukształtowania samoświadomości 
Kościoła właśnie przez to, że tak trafnie 
i kompetentnie pozwolił nam spojrzeć na 
ten wielki obszar ludzkości, który pokryty 
jest „mapą” różnych religii.3

Nawiązując do problemu kulturowe-
go i religĳ nego pluralizmu, Jan Paweł II 
zwrócił uwagę na szacunek, z jakim Ko-

2 www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/ange-
lus/1978/documents/hf_jp-ii_ang_19781210_en.html 
(dostęp 25 maja 2011).

3  Jan Paweł II Redemptor Hominis, Encykliki I, Wielka En-
cyklopedia Jana Pawła II, no. 39, Warszawa, Edipresse 
Polska S.A., no. 11, s. 5.

ściół katolicki odnosi się do innych religii, 
a zwłaszcza na to, że można w nich odna-
leźć ziarna prawdy:

Słusznie Ojcowie Kościoła widzieli w róż-
nych religiach jakby refl eksję jednej praw-
dy semina Verdi, które świadczą o tym, że 
na różnych wprawdzie drogach, ale prze-
cież jakby w jednym kierunku postępuje to 
najgłębsze dążenie ducha ludzkiego, które 
wyraża się w szukaniu Boga – a zarazem 
w szukaniu poprzez dążenie do Boga – peł-
nego wymiaru człowieczeństwa, pełnego 
sensu życia ludzkiego.4

W swojej encyklice, Redemptor Ho-
minis, poruszając problem dialogu z reli-
giami monoteistycznymi Papież wyraźnie 

powiedział, że Sobór „odniósł się z sza-
cunkiem do wyznawców islamu, których 
wiara chętnie nawiązuje do Abrahama”.5 
Publikacja przez Jana Pawła II tego do-
kumentu była zdecydowanym potwier-
dzeniem jego zaangażowania w kwestię 
dialogu z wyznawcami islamu, a kolejne 
miesiące pontyfi katu przyniosły nowe 
ważne inicjatywy w tym zakresie. 29 li-
stopada 1979 roku, w czasie spotkania 
ze wspólnotą katolicką w Ankarze Ojciec 
Święty powiedział: 

Pozwólcie, ze przypomnę tutaj wobec Was 
słowa Deklaracji Soborowej Nostra Aeta-
te: ”Kościół spogląda z szacunkiem rów-
nież na muzułmanów, oddających wraz 
z nami, cześć jedynemu Bogu, żywemu 
i samoistnemu, miłosiernemu i wszech-
mogącemu Stwórcy nieba i ziemi, Temu, 
który przemówił do ludzi [...]”. I z myślą 
zwróconą nie tylko do Waszych współo-
bywateli, lecz także do szerokiego świata 
muzułmańskiego, ponownie dzisiaj wyra-
żam szacunek Kościoła Katolickiego dla ich 
wartości religĳ nych.6

4  Ibidem
5  Ibidem
6  Jan Paweł II „Przemówienie do wspólnoty katolickiej 

w Ankarze” (29 listopada 1979), w: E. Sakowicz, Islam 
w dokumentach ..., s. 62. 

Wolę kontynuowania i rozwĳ ania 
szczerego dialogu z wyznawcami islamu, 
Papież deklarował wielokrotnie w cza-
sie swoich wystąpień w różnych rejonach 
świata. Podnosząc tę kwestię mówił o pod-
stawach dialogu, jego kierunkach, a tak-
że o konieczności przełamywania wciąż 
istniejących barier i przeszkód. Dla Ojca 
Świętego płaszczyznę porozumienia z wy-
znawcami islamu stanowiła wiara w jedne-
go Boga. Często podkreślał również inne 
elementy, które łączą obie religie. Tak 
mówił do przywódców muzułmańskich 
w Nairobi, 7 maja 1980 roku: 

Kościół katolicki zdaje sobie sprawę z tego, 
że kult oddawany jedynemu, żywemu, ist-
niejącemu, miłosiernemu i wszechmogą-

cemu stwórcy nieba i ziemi jest 
wspólny dla niego i dla islamu 
[...], że wśród różnych łączących 
go z islamem elementów znajdu-
je się cześć oddawana Jezusowi 
Chrystusowi i Jego Niepokalanej 
Matce.[...] Modlitwa, jałmużna 
i post są wysoko cenione w obu 
naszych tradycjach [...]. Nasz 
stosunek wzajemnego szacun-
ku i pragnienie autentycznej 
służby ludzkości pobudzają nas 
do wspólnego angażowania się 
w popieranie pokoju, sprawie-
dliwości społecznej, wartości 
moralnych i wszystkich praw-
dziwych wolności człowieka.7

Podkreślając elementy łą-
czące obie religie, Jan Paweł II 
mówił również otwarcie o istot-

nych różnicach teologicznych i antropolo-
gicznych. Uważał jednak, że różnice te nie 
stanowiły przeszkody w rozwoju szczere-
go dialogu pomiędzy wyznawcami obu 
religii. 19 sierpnia 1985 roku przemawiając 
do młodzieży muzułmańskiej w Casablan-
ce, tak przedstawił tę kwestię: 

Uczciwość wymaga, byśmy uznali 
i uszanowali to, co nas różni. Najbardziej 
istotna różnicą jest oczywiście sposób, 
w jaki patrzymy na osobę i dzieło Jezusa 
z Nazaretu. Wiecie, ze my chrześcĳ a-
nie wierzymy, że Jezus wprowadza nas 
w wewnętrzne poznanie Tajemnicy Boga 
i w Synowską wspólnotę Jego darów tak, że 
uznajemy w nim, głosimy Pana i Zbawcę. 
To są ważne różnice, które możemy przyjąć 
z pokorą i szacunkiem, w duchu wzajem-
nej tolerancji.8 

Jan Paweł II był przekonany, że chrze-
ścĳ anie zaangażowani w dialog muzuł-
manami powinni starać się eliminować 
jednostronne opinie, które mogłyby do-

7  Jan Paweł II, „Do przywódców muzułmańskich” 
(Nairobi, 1980), w: E. Sakowicz, Islam w dokumen-
tach..., s. 78-79.

8  Jan Paweł II, „Wierzymy w Boga, wielbimy Boga, 
szukamy Boga” (Spotkanie Jana Pawła II z młodzie-
żą muzułmańską, Casablanca, 19 sierpnia 1985), 
w: E. Sakowicz, Islam w dokumentach ..., s. 133.
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prowadzić do dominującej pozycji które-
goś z partnerów tego dialogu, a co za tym 
idzie prowadzić do niepotrzebnych niepo-
rozumień. W swoim orędziu na Światowy 
Dzień Pokoju 1 stycznia 1983 roku Papież 
powiedział:

Wydaje mi się rzeczą pożyteczną ukaza-
nie… niektórych szczególnych przeszkód 
w dialogu na rzecz pokoju.… Myślę tu 
o tym, co usztywnia lub uniemożliwia 
normalny proces dialogu. Zaznaczyłem 
już, że dialog bywa uniemożliwiony przez 
powzięte z góry postanowienie nieustąpie-
nia w niczym, przez odmowę słuchania, 
przez roszczenie sobie prawa do bycia sa-
memu wyłączną miarą sprawiedliwości.9

Dialog z wyznawcami islamu ozna-
czał dla Jana Pawła II pozytywne relacje 
w sferze publicznej i prywatnej, obejmo-
wał płaszczyznę naukową i polityczną. 
Najważniejsze było jednak wzajemne po-
znanie i dialog życia. Ojciec Święty mówił 
o tym w Kadunie, 15 lutego 1982 roku, 
zwracając się do ludności muzułmańskiej: 

Możemy zacząć od dialogu, aby poznać 
siebie lepiej, zarówno na płaszczyźnie 
naukowej, jak i w stosunkach osobistych, 
w rodzinie, w miejscu pracy i rozrywki. 
Możemy pogłębiać uczciwość w życiu pry-
watnym i publicznym, rozwĳ ać większą 
odwagę i mądrość w polityce, eliminować 
polityczne antagonizmy i przyczyniać się 
do zniesienia dyskryminacji z powodu 
rasy, koloru skóry, pochodzenia etniczne-
go, religii czy płci. Możemy wspólnie sze-
rzyć zasadę wolności religĳ nej... Możemy 
współpracować na rzecz sprawiedliwości, 
pokoju i rozwoju.10 

Jan Paweł II prowadził dialog z muzuł-
manami z wielkim humanizmem, szcze-
rze i otwarcie. Przyjmował przywódców 
muzułmańskich w Watykanie i spotykał 
się z nimi w czasie swoich pielgrzymek 
do krajów muzułmańskich i niemuzuł-
mańskich. Kiedy sytuacja nie pozwalała 
na ofi cjalne kontakty, Jan Paweł II był za-
wsze gotowy do nieofi cjalnych spotkań. 
Z inicjatywy Ojca Świętego, Papieska 
Rada do Spraw Dialogu Międzyreligĳ ne-
go z jej Sekcją do Spraw Islamu nawiązała 
stosunki z ważnymi międzynarodowymi 
organizacjami muzułmańskimi. Papieska 
Rada upowszechnia naukę o islamie oraz 
dokumentuje ważne wydarzenia związane 
z dialogiem chrześcĳ ańsko-muzułmań-
skim. Jan Paweł II zawsze popierał wszel-
kie wysiłki na rzecz organizowania kon-
ferencji i kolokwiów międzyreligĳ nych. 
Brał aktywny udział w takich spotkaniach 
organizowanych w Rzymie, a do uczestni-
ków innych, mających miejsce w różnych 

9 h  p://www.niedziela.pl/artykul.php?id=11031389530
0003001005006 (dostęp 25 maja 2011).

10 „Zwartości Nigerii sprzyja połączenie sił w imię 
Boże” (Spotkanie Jana Pawła II z ludnością muzuł-
mańską, Kaduna, 15 lutego 1982), w: E. Sakowicz, 
Islam w dokumentach ..., s. 97.

rejonach świata kierował swoje specjalne 
przesłania i pozdrowienia. 

Należy podkreślić, że dla Papieża naj-
ważniejszy były jednak pielgrzymki i spo-
tkania ze zwykłymi ludźmi. W czasie swo-
jego pontyfi katu Jan Paweł II odwiedził 
największe kraje muzułmańskie (Indone-
zję, Bangladesz, Sudan, Maroko, Tunezję, 
Egipt, Syrię, Liban i Jordanię), spotykał się 
również z mniejszościami muzułmańskimi 
na całym świecie.

Przesłanie Ojca Świętego do wyznaw-
ców islamu było zawsze proste i nie zmie-
niło się od czasów przemówienia w Anka-
rze: szacunek, miłość i pomoc dla każdego 
człowieka. Przemawiając do muzułmanów 
w różnych rejonach świata Papież dzielił 
się z nimi swoimi refl eksjami na temat naj-
ważniejszych problemów, próbował pocie-
szyć, zrozumieć, zachęcał do przemyśleń, 
dawał inspirację i nadzieję, próbował po-
móc znaleźć rozwiązanie. 

Jan Paweł II był zawsze gorąco przyj-
mowany przez muzułmanów; wystarczy 
wspomnieć wizytę Ojca Świętego w Ma-
roku 19 sierpnia 1985 roku. Miało wów-
czas miejsce niezwykłe spotkanie Papieża 
z osiemdziesięciotysięczną grupą młodzie-
ży muzułmańskiej na stadionie w Casa-
blance. Jan Paweł II spotkanie to często 
wspominał. Tak napisał o tym w swojej 
książce Przekroczyć próg nadziei: 

Na miano wydarzenia historycznego za-
sługuje niewątpliwie wizyta w Maroku 
na zaproszenie Króla Hassana II. Nie była 
to wizyta grzecznościowa, ale prawdzi-
wie duszpasterska. Niezapomniane było 
spotkanie z młodzieżą na stadionie w Ca-
sablance. Uderzało otwarcie młodych na 
słowo Papieża o wierze w jedynego Boga. 
Było to wydarzenie z pewnością bez pre-
cedensu.11

Dla Jana Pawła II dialog z islamem 
oznaczał także zaangażowanie się w pro-
blemy Bliskiego Wschodu, rejonu najwięk-
szych napięć i konfl iktów politycznych, 
społecznych i religĳ nych. Papież ostro 
przeciwstawiał się przemocy i użyciu siły 
militarnej. Ponad sto trzydzieści razy ape-
lował o pokój w Libanie. Potępiał zarówno 
ataki izraelskie na miasta i obozy palestyń-
skie, jak i palestyńskie ataki terrorystycz-
ne, podkreślając stanowczo, że te działania 
nie służą rozwiązaniu konfl iktu tylko jego 
zaostrzeniu. Jan Paweł II konsekwentnie 
i stanowczo bronił praw człowieka bez 
względu na jego wyznanie, kolor skóry 
czy religię.

Nawoływał do dialogu i porozumienia 
nie bacząc na to, jak trudne były problemy 
i konfl ikty. „Pokój jest jeszcze ciągle moż-
liwy: wojna byłaby zaprzeczeniem huma-
nizmu”12, mówił Ojciec Święty w styczniu 
11 Jan Paweł II, Przekroczyć próg…, s. 83.
12 Jan Paweł II, „Apel o pokój: Dzień modlitwy o pokój 

na Bliskim Wschodzie” (13 stycznia 1991), Islamochri-
stiana, vol. 17/1991, s. 279. 

1991 r., jeszcze przed operacją Pustynna 
Burza. „Wojna nie jest rozwiązaniem”13, 
ostrzegał zaraz po rozpoczęciu działań 
wojennych, apelując o ich przerwanie. Po-
dobne słowa kierował do prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych i całej społeczności 
międzynarodowej przed wojną z Irakiem 
w 2003 roku. 

W maju 2001 roku w czasie pielgrzym-
ki śladami św. Pawła Jan Paweł odwiedził 
Syrię. Wówczas, 6 maja, Damaszek stał się 
miejscem historycznego wydarzenia. Po 
raz pierwszy w historii Kościoła katolickie-
go papież przekroczył próg meczetu. To, 
co powiedział w damasceńskim meczecie 
Omajjadów, z pewnością zapoczątkowało 
nowy etap w rozwoju stosunków pomię-
dzy wyznawcami dwóch największych re-
ligii monoteistycznych:

Pragnę żywo, aby dzisiejsze spotkanie 
w meczecie Omajjadów było znakiem na-
szego zdecydowania dalszego prowadzenia 
dialogu międzyreligĳ nego między Ko-
ściołem katolickim a islamem. Dialog ten 
nabrał większego rozmachu w ostatnich 
dziesięcioleciach. I dzisiaj możemy być 
wdzięczni za przebytą dotychczas drogę… 
Lepsze wzajemne poznanie zapewne będzie 
prowadzić w praktyce do nowego sposobu 
przedstawiania obu naszych religii, nie 
w przeciwstawianiu sobie, jak to zbyt czę-
sto działo się w przeszłości, lecz we współ-
pracy dla dobra rodziny ludzkiej.14

Kiedy zmarł Jan Paweł II, cały świat 
zatrzymał się, muzułmanie także przyłą-
czyli się do wspólnej modlitwy i refl eksji. 
„Jego śmierć to wielka strata nie tylko dla 
Kościoła Katolickiego, ale także dla świa-
ta islamskiego”, powiedział szeik Mu-
hammad Sajjid Tantawi, rektor al-Azha-
ru, najsławniejszego muzułmańskiego 
uniwersytetu w Kairze, który Jan Paweł 
II odwiedził 24 lutego 2000 roku. Stacje 
telewizyjne w krajach muzułmańskich 
przerwały programy, aby przekazać wia-
domość o śmierci Papieża, transmitowały 
uroczystości pogrzebowe, a w studiach 
zaproszeni goście, muzułmanie i chrześci-
janie, w komentarzach i dyskusjach pod-
kreślali zasługi Ojca Świętego w rozwoju 
dialogu międzyreligĳ nego.

Dla świata islamu Błogosławiony Jan 
Paweł II był i pozostanie wielkim autoryte-
tem, człowiekiem, którego wizja porządku 
świata opartego na zasadach moralnych 
i etycznych, budowana w szczerym dia-
logu międzyreligĳ nym, czeka na urzeczy-
wistnienie.

  Dorota Rudnicka-Kassem

13 Jan Paweł II, „Ofi cjalna audiencja: Wojna nie jest od-
powiedzią” (17 stycznia 1991), Islamochristiana, vol. 
17/1991, s. 81.

14 http://papiez.wiara.pl/doc/378612.Przemowienie-
Jana-Pawla-II-do-spolecznosci-muzulmanskiej-
Syrii/2 (dostęp 25 maja 2011)
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Iza Melika Czechowska 

PRZERYWANIE CIĄŻY 
W ŚWIADOMOŚCI MUZUŁMAŃSKIEJ

Jednym z ważnych problemów moral-
nych i życiowych, które co jakiś czas wywo-
łują gorące dyskusje, jest aborcja. Przez część 
ludzi postrzegana przez jako zabójstwo do-
konywane na niewinnej, pozbawionej moż-
liwości obrony ofi erze, przez innych uwa-
żana za jeden z mierników prawa kobiety 
do decydowania o własnym ciele i osobistej 
wolności. Jakkolwiek będziemy starali się 
udowodnić, że poglądy w ocenie tej kwestii 
są nasze i nie zależą od innych, trzeba zdać 
sobie sprawę, że na sposób widzenia aborcji 
(jak i na wiele innych spraw) mają wpływ 
różne uwarunkowania geografi czne, spo-
łeczne i religĳ ne. Zależne jest to bowiem nie 
tylko od poziomu wykształcenia, ale rów-
nież od szerokości geografi cznej, na jakiej 
się wychowaliśmy i na jakiej przyszło nam 
żyć, oraz światopoglądu, jakim nasiąkamy 
od młodości, nawet gdy jesteśmy już zdol-
ni do samodzielnych przemyśleń i poglądy 
przodków modyfi kujemy według własne-
go uznania. 

Zdecydowanie jednak, dla nikogo spra-
wa aborcji nie jest jasna moralnie i zawsze 
pozostaje złem koniecznym, nigdy nato-
miast nie służy uwolnieniu sumienia i życia 
od niechcianego ciężaru i kłopotu. Nigdy 
również nie jest wolna od moralnych kon-
sekwencji dla kobiety, która poddaje się jej, 
jak i dla osoby, która aborcji dokonuje. 

Istnieją pewne różnice w podejściu do 
problemu zależne od tego, czy weźmiemy 
pod uwagę prawo stanowione panujące 
na danym terenie, czy też kierować się bę-
dziemy nakazami religii, którą wyznajemy. 
Trzeba od razu powiedzieć, że prawa te 
i nakazy stoją ze sobą niekiedy w pewnej 
sprzeczności, a w każdym razie wykazują 
istotne różnice. Dlatego każdy, kto styka się 
z aborcją, staje zazwyczaj przed konieczno-
ścią wyboru własnej drogi, która nie łamiąc 
praw ludzkich nie spowoduje jednocześnie 

łamania własnego sumienia. I pozwoli po-
stąpić zgodnie z prawem boskim, danym 
nam wszystkim jako nadrzędne, a przy-
najmniej nie wbrew niemu.

Punktem wyjścia dla jakichkolwiek dy-
wagacji na temat przerywania ciąży są słowa 
Koranu (5:32): „Ten, kto zabił człowieka, który 
nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia 
na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich lu-
dzi. A ten, kto przywraca do życia człowieka, 
czyni tak, jakby przywracał do życia wszystkich 
ludzi.” W ten sposób życie ludzkie uznane 
zostało przez Allaha za absolutnie najwyż-
szą wartość, a jednostka ludzka za nie mniej 
ważną niż cała ludzkość. Dotyczy to, rzecz 
charakterystyczna, zarówno matki, jak i pło-
du na równi. 

Kiedy jednak trzeba dokonać wyboru 
między prawem do życia dziecka lub ko-
biety, gdy wiadomo, że jedno z nich umrze, 
trzeba się zastanowić: czyje życie jest waż-
niejsze? Czyje należy chronić z większym 
zapałem? Czy ktokolwiek – poza Allahem 
– ma w ogóle prawo do decydowania 
o tym? To są właśnie moralne dylematy, 
które targają każdym, kto w kwestii aborcji 
musi zająć stanowisko, czy będzie to kobie-
ta, z różnych przyczyn zmuszona podjąć 
decyzję o zakończeniu ciąży przed czasem, 
czy też lekarz, na którym spocznie obowią-
zek wykonania zabiegu. Ponieważ jednak 
w islamie nikt decyzji nie podejmuje sam, 
tylko zwraca się do uczonych w prawie re-
ligĳ nym o fatwę, ciężar ten musi siłą rzeczy 
dotknąć również ich. 

Wszelkie istotne życiowe decyzje po-
dejmowane są przez wyznawców islamu 
w oparciu o niezobowiązujące prawnie 
orzeczenia uczonych religĳ nych, czyli fatwy. 
Wyrażają one pogląd danego uczonego, na-
leżącego do jednej ze szkół prawnych, ale 
nie są wiążące, dopóki nie zostaną przekute 
w przepisy prawa państwowego. Wydania 
fatwy może zażądać każdy, kto boryka się 
z jakimkolwiek problemem. W zależności od 
szkoły prawa muzułmańskiego, fatwy mogą 
się znacznie między sobą różnić, mimo że 
dotykają tej samej sprawy. Wydawane są bo-
wiem dla indywidualnych przypadków i są 
odpowiedzią na konkretne pytania.

Poszczególne szkoły prawne mają spre-
cyzowane stanowiska w kwestii aborcji. 
W wielkim skrócie można powiedzieć, że 
najbardziej elastyczną jest tu szkołą hanafi c-
ka. Dopuszcza ona aborcję w pierwszych 4. 
miesiącach po zapłodnieniu, np. gdy ciąża 
zagraża zdrowiu i życiu nie tylko kobiecie, 
ale nawet wychowywanym przez nią dzie-
ciom. Ma to miejsce, kiedy kobieta zachodzi 

w ciążę będąc matką karmiącą. Uznaje się, 
że może ją to osłabić tak bardzo, że będzie 
miała problemy z wykarmieniem dziecka, 
czyli narazi jego zdrowie albo nawet życie. 
Inne szkoły są mniej liberalne: malikicka 
zabrania aborcji w ogóle po 40. dniach od 
zapłodnienia, natomiast szafi cka uznaje 
aborcję za zabójstwo na każdym etapie jej 
rozwoju od momentu zapłodnienia.

Zgodnie z zasadami islamu płód ma 
takie same prawo do życia jak jego matka. 
W razie konfl iktu rozwiązaniem jest jedy-
nie szariacka zasada wyboru mniejszego 
zła. Jeśli w grę wchodzi możliwość utraty 
życia przez matkę i dziecko, przynajmniej 
jedno życie trzeba ratować za wszelką cenę 
i pierwszeństwo w takiej sytuacji ma matka. 
Oczywiście po wyczerpaniu wszystkich in-
nych możliwości.1

Fatwy wydawane przez uczonych są bar-
dzo różne, różnie też traktują prawa matek. 
Orzeczenie wydane przez szajcha Muham-
mada ibn Salih al-Uthaymiina2 rozgranicza 
nawet aborcję, której intencją jest pozbycie 
się płodu oraz taką, której zamiarem nie jest 
pozbawienie go życia, bo dokonywana jest 
z innych wskazań. W pierwszym przypad-
ku przerwanie ciąży jest zabronione po tym 
jak zarodek został obdarzony duszą, czyli 
po 120. dniu. Ponieważ zdania uczonych są 
różne (nawet do 120 dnia jedni pozwalają, 
inni zabraniają, jeszcze inni ustawiają gra-
nicę na dniu czterdziestym, a niektórzy za 
barierę ostateczną uważają 80. dzień, gdy 
zarodek przybiera ludzkie kształty), sam 
szajch, autor fatwy, pisze, że najbardziej 
bezpieczne jest dopuszczenie aborcji tylko 
wówczas, gdy matka jest chora i nie może 
donosić ciąży lub ciąża zagraża jej życiu, ale 
do 80. dnia po zapłodnieniu.

W drugim przypadku, gdy intencją nie 
jest pozbawienie płodu życia, również ist-
nieją ograniczenia. Jeśli matka i dziecko nie 
żyją, z oczywistych względów nie usuwa 
się płodu, ponieważ zabieg nie przynosi 
żadnych korzyści, a jest bezczeszczeniem 
zwłok matki. Gdy matka żyje, ale nosi w so-
bie martwy płód, operacja w celu usunięcia 
go jest dozwolona, jeśli nie zagraża życiu 
kobiety. Należy jednak starać się wywołać 
poród drogami natury, zgodnie z wiedzą 
medyczną. Jeśli natomiast matka nie żyje, 
ale dziecko tak, trzeba rozpatrzyć, czy jest 
szansa na jego uratowanie. Dozwolona jest 
wówczas ingerencja operacyjna, gdyż świę-
tość istoty żyjącej jest większa niż martwej, 
a ratowanie przed śmiercią stanowi obo-
wiązek nałożony na nas przez Allaha.
1  Abortion: Islamic views-Internet.
2  www.planetaislam.com
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 W podobnym tonie wypowiada się Ko-
mitet Fatw Arabii Saudyjskiej, który stwier-
dza, że aborcja w żadnym okresie ciąży nie 
jest dozwolona, jeśli nie zaistnieje słuszny 
prawnie powód. Do 40. dni dopuszcza się 
dokonanie zabiegu dla uniknięcia większej 
szkody dla matki. Nie jest jednak możliwy, 
gdy powodem do niego miałaby być obawa 
przed trudnościami w wychowaniu dzieci, 
zapewnieniu im odpowiednich warunków 
życiowych, poziomu edukacji lub uznanie 
przez rodziców, że mają już wystarczająco 
dużo dzieci. Między 40. a 120. dniem abor-
cję może usprawiedliwić jedynie decyzja 
komisji lekarskiej, która stwierdzi, że ciąża 
zagraża zdrowiu matki. Po trzecim etapie 
ciąży, czyli po 120. dniach, przerwanie ciąży 
jest już możliwe jedynie po stwierdzeniu re-
alnego zagrożenia dla życia kobiety, co rów-
nież bezwzględnie musi być potwierdzone 
orzeczeniem komisji lekarskiej.3

 Jak widać, w przytoczonych powyżej 
orzeczeniach podstawowe wskazanie do 
zakończenia ciąży przed terminem stano-
wi zagrożenie dla zdrowia lub życia matki. 
Traktowane jest to na równi z prawem do 
samoobrony, nawet gdy czynnik szkodzący 
nie jest świadomy swojego czynu. Istnieją 
jednak również fatwy, które tego aspektu 
w ogóle nie biorą pod uwagę. Przykładem 
jest fatwa, znajdująca się w zbiorze na stro-
nie internetowej www.central-mosque.com, 
która całkowicie zabrania aborcji nawet 
przed 120. dniem po zapłodnieniu, z wyjąt-
kiem szczegółowo wymienionych sytuacji, 
takich jak gwałt, kontakt seksualny z osobą 
opóźnioną umysłowo, deformacja płodu 
uniemożliwiająca przeżycie poza macicą 
matki (np. anencephalia, czyli bezmózgowie 
oraz deformacje spowodowane wrodzoną 
różyczką).4 Ajatollah Ali Sistani twierdzi na-
tomiast, że deformacja płodu sama w sobie 
nie jest wystarczającym powodem, chyba że 
zagraża życiu matki lub powoduje dla niej 
trudności niemożliwe do zniesienia - i to tyl-
ko do 120. dnia ciąży. Według niego, defor-
macja, która uniemożliwia przeżycie dziec-
ka po urodzeniu nie jest wskazaniem nawet 
przed 120. dniem, co wydaje się słuszne ze 
względu na zawsze istniejącą możliwość 
pomyłki diagnostycznej.5

 To tyle na temat podejścia do tematu 
aborcji stricte religĳ nego. Problem jawi się 
jednak również jako społeczny i medycz-
ny, i pod tym względem nie ma żadnych 
różnic między społeczeństwami państw 
muzułmańskich i z kręgu kultury zachod-
niej. W dużym artykule na temat aborcji 
w państwach Afryki Północnej i Środkowe-
go Wschodu (teren od Maroka do Iranu) au-
torka Leila Hessini6 omawia aspekty praw-
ne, społeczne i medyczne zjawiska w 21. 
krajach, których religią panującą jest islam, 
gdzie jedna na 10 ciąż kończy się aborcją. Są 
3  Ibidem.
4  www.central-mosque.com
5  www.al-islam.org.pl
6 Leila Hessini - Abortion and Islam:Policies and Practice in 

the Middle East and North Africa, h  p://papers.ssrn.com

to państwa o różnym poziomie rozwoju so-
cjalno-ekonomicznego i politycznego.

 Z porównania wynika, że prawo panu-
jące w tych krajach czasem dopuszcza abor-
cję wyłącznie ze wskazań medycznych ze 
strony matki. Niektóre dopuszczają ją, gdy 
doszło do uszkodzenia płodu, tylko w nie-
licznych dopuszczalnym wskazaniem jest 
pochodzenie ciąży z gwałtu. Specyfi ką spo-
łeczeństw muzułmańskich jest całkowity 
zakaz kontaktów seksualnych przed- i po-
zamałżeńskich. Tym samym problem prze-
rwania ciąży nie dotyczy kobiet młodych, 
niezamężnych, ale w szczególności kobiet 
dojrzałych, matek rodzin wielodzietnych, 
dla których jest to ciąża kolejna, do której 
nierzadko dochodzi do po poprzednim 
porodzie, gdy organizm jest wyczerpany 
przebytą niedawno ciążą i karmieniem. 
Ponieważ tylko niektóre kraje dopuszcza-
ją możliwość legalnej aborcji ze wskazań 
zdrowotnych, istnieje oczywiście podziemie 
aborcyjne, gdzie kobiety poddają się zabie-
gom bez dostatecznego zabezpieczenia czy 
zaplecza medycznego lub metodami domo-
wymi, nie zawsze bezpiecznymi dla zdro-
wia i życia. Szacuje się, że około 6% kobiet 
poddających się aborcji nielegalnej umiera 
z powikłań po wadliwie przeprowadzo-
nym zabiegu, a znaczna większość z nich 
wymaga leczenia szpitalnego. Z tego po-
wodu organizacje społeczne bĳ ą na alarm, 
domagając się od rządów pozwolenia na 
wdrożenie programów edukacyjnych, tzw. 
opieki poaborcyjnej, dokumentowania oraz 
prowadzenia dokładnych statystyk dla oce-
ny skali zjawiska i ewidencjonowania liczby 
powikłań. 

 Sytuacji prawnej nie ułatwia brak jed-
nolitego stanowiska szariatu, z uwagi na 
istnienie czterech podstawowych szkół sun-
nickich oraz osobnego podejścia szyickiego. 
Z tego powodu w krajach muzułmańskich 
prawo różni się między sobą tak bardzo, 
że konieczne staje się wydawanie fatw czę-
sto o sprzecznej ze sobą treści. W dodatku 
w większości funkcjonuje podwójny system 
prawny. Świecki - często oparty na prawie 
kolonialnym, regulujący większość proble-
mów oraz religĳ ny - regulujący kwestie ro-
dziny, małżeństwa, rozwodu, rodzicielstwa 
i dziedziczenia. Jedynym państwem regio-
nu, w którym panuje całkowity rozdział 
państwa od religii jest Turcja. Z kolei Iran, 
Arabia Saudyjska i Sudan regulują prawem 
koranicznym wszystkie kwestie prawne, 
włączając w to aborcję.7

 Badania, prowadzone przede wszyst-
kim w Turcji i w Egipcie, wykazały, że pod 
koniec XIX w. aborcja była bardziej akcep-
towana społecznie i legalna w szerszym 
zakresie niż w obecnie.8 W ostatnich latach 
coraz częściej podnoszą się głosy, że wiel-
kim medycznym problemem jest nielegal-
na, niebezpieczna aborcja, a na rządach po-
szczególnych krajów oraz na organizacjach 
7 Leila Hessini, ibidem.
8  Leila Hessini, ibidem.

zajmujących się sprawą planowania rodzi-
ny spoczywa ogromna odpowiedzialność 
zmierzenia się z tymi zjawiskami. Oznacza 
to m.in. dążenie do zmiany prawa tam, 
gdzie to możliwe, ujednolicenie go oraz 
zmniejszenie liczby nielegalnych zabie-
gów i zorganizowanie pomocy dla kobiet. 
W szczególności chodzi o kobiety - ofi ary 
gwałtu. Zdaniem Wielkiego Mu  iego Egip-
tu, kobieta niezamężna, która zaszła w cią-
żę w wyniku gwałtu, powinna mieć moż-
liwość poddania się zabiegowi przerwania 
ciąży oraz odtworzenia chirurgicznego bło-
ny dziewiczej dla przywrócenia dziewictwa 
oraz umożliwienia zamążpójścia w przy-
szłości. Należy się jej więc daleko idąca po-
moc, niezbędna dla jak najszybszego jej po-
wrotu do normalnego życia mimo traumy 
jaką przeszła.9 

 Co prawda, wszystkie te kraje posiada-
ją zapis prawny nakazujący chronić życie 
kobiety, gdy jest zagrożone ciążą, ale już 
warunki aborcji, np. uwzględniające wiek 
płodu, są różne. Stanowi to istotne ograni-
czenie, ponieważ ciężka choroba u kobiety 
może być rozpoznana w każdym - nie tylko 
początkowym okresie trwania ciąży, a jej 
przerwanie można wykonać w najlepszym 
wypadku do 120. dnia, a według niektórych 
granica ta jest znacznie niższa.

 Coraz częściej też jako czynnik, który 
może być wskazaniem do aborcji niechcia-
nej ciąży uznaje się zdrowie psychiczne 
kobiety ciężarnej, nie zaś wyłącznie zdro-
wie fi zyczne czy zagrożenie dla życia mat-
ki. Najwcześniej, bo w 1971 r., w Jordanii 
wprowadzono zapis prawny, uwzględnia-
jący zaburzenia psychiczne i emocjonalne 
spowodowane ciążą jako powód do prze-
rwania ciąży.10 Trzeba jednak pamiętać, że 
wciąż istnieją państwa, w których próby 
wprowadzenia bardziej liberalnego prawa, 
pozwalającego choćby na aborcję w stanie 
zagrożenia życia matki, są torpedowane 
przez czynniki religĳ ne. Tak było w 2005 r. 
w Iranie, gdzie podjęty przez parlament za-
miar nowelizacji prawa został zablokowany 
przez Radę Strażników Islamu.11

 Jak widać, problem niechcianej 
z różnych powodów ciąży istnieje zarów-
no w krajach muzułmańskich, jak i w eu-
ropejskich. Ma ten sam wymiar, toczą się 
takie same dyskusje. Tak samo angażują się 
w nie czynniki świeckie i religĳ ne. Zmienia 
się prawo, tworzone są ustawy, a wszystko 
dzieje się tak, jakby aborcję można było zli-
kwidować jedynie za pomocą zakazów, nie 
zaś szerokiej akcji uświadamiającej. Tak jed-
nak nie jest. Nigdzie bowiem, wbrew temu 
co niektórym ludziom się wydaje, nikt nie 
traktuje aborcji jako sposobu regulacji 
przyrostu naturalnego czy jednej z metod 
antykoncepcji. Jest ona zjawiskiem dotyka-
jącym kobiet dojrzałych, mających już dzie-
ci. U kobiet młodych, niezamężnych ciąża 

9  Leila Hessini, ibidem.
10 Leila Hessini, ibidem.
11 Leila Hessini, ibidem.
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częściej bywa wynikiem gwałtu, a więc 
przestępstwa. Jeszcze inną sytuacją jest cią-
ża zaplanowana, chciana, gdy okazuje się, 
że dziecko urodzi się ciężko uszkodzone, 
obarczone wadami. I wreszcie – choroba 
kobiety uniemożliwiająca donoszenie cią-
ży, zagrażająca jej życiu czy uniemożliwia-
jąca leczenie, rokujące wyzdrowienie pod 
warunkiem wczesnego dokonania aborcji. 
Podjęcie jakiejkolwiek decyzji przez matkę, 
mającą do wyboru zabicie świeżo poczęte-

go dziecka lub osierocenie tych, które już 
posiada, zawsze jest wielką tragedią

 Decyzje takie nigdy nie są proste. Na 
szczęście, stanowisko islamu w wielu kwe-
stiach już dziś jest dość elastyczne i nie 
zabrania, jednoznacznie i kategorycznie, 
przerwania ciąży, gdy istnieją rzeczywiste 
wskazania. Miejmy nadzieję, że w pań-
stwach, gdzie nie wszystko układa się zgod-
ne z oczekiwaniami, w niedalekiej przyszło-
ści również nastąpią zmiany na lepsze. Nie 

chodzi przecież o to, aby aborcja stała się 
powszechna, ale żeby kobieta była bezpiecz-
na, a zapewnienie dostępności środków an-
tykoncepcyjnych i wdrożenie programów 
edukacji zdrowotnej mogło wyeliminować 
nielegalną aborcję i ograniczyć zabieg rze-
czywiście do przypadków, gdy nie można 
było przewidzieć wpływu ciąży na zdrowie 
i życie matki. 

Iza Melika Czechowska

Andrzej Saramowicz

DUCHOWY WYMIAR RAMADANU
Religia islamu, podobnie jak wszystkie 

jego praktyki, posiada dwa wymiary: naukę 
wiedzy zewnętrznej (al’ilm az-zahir) oraz we-
wnętrznej (al’ilm al-batin). Pierwszy reprezen-
towany jest przez szariat, drugi przez tasałuf. 
Podobnie jak człowiek stanowi jedność du-
szy i ciała, islam również nie ogranicza się do 
swojej zewnętrznej formy. Stanowi bowiem 
religię ‘środka’, której ideałem jest zachowa-
nie równowagi pomiędzy stroną wewnętrz-
ną i zewnętrzna. Ten ideał, pozornie łatwy 
w zrozumieniu, nigdy nie był prosty w re-
alizacji, ponieważ w historii islamu niejedno-
krotnie miały miejsce tendencje do przewagi 
formy nad treścią lub odwrotnie.1

Święty Koran mówi o trzech aspektach 
wiary: islamie, czyli poddaniu się, imanie 
- wierze i ihsanie – cnocie dobroci. „Pewne-
go razu spytano Proroka, czym jest religia 
(ad-din). Odpowiedział, że składa się ona 
z trzech elementów: islamu, imanu i ihsanu, 
przy czym pierwszy z tych terminów posłu-
żył za nazwę całej tradycji religĳ nej. Każdy, 
kto przyjmie religię i poddaje się woli Bożej, 
nazywany jest muslimem, jednakże nie każdy 
muzułmanin (muslim) to mumin (posiadający 
głęboką wiarę) i nie każdy sam siebie określa 
tym mianem. Iman jest wyższym stopniem 
uczestnictwa w religii, zakładającym inten-
sywną wiarę i przywiązanie do Boga. Ihsan 
– oznacza jeszcze głębsze przeniknie do 
wnętrza objawienia dzięki tej ‘cnocie dobro-
ci’, którą nie wszyscy są obdarzeni.”2

1 Na przykład skrajności w podejściu do religii pomię-
dzy zahirami i batinami. Istnieje anegdota o dwóch mo-
dlących się wiernych, ilustrująca te tendencje. Pierw-
szy z nich głęboko pogrążony był w modlitwie, drugi 
zaś (zahir) wpatrywał się w stopę modlącego się przed 
nim ‘batina’, z wyraźną oznaką zdegustowania. Zaraz 
po modlitwie podbiegł do niego i powiedział: „Bracie, 
podczas modlitwy cały czas obserwowałem jak nie-
właściwie układałeś swoją prawą stopę! Czyżbyś nie 
wiedział jak się modlić?” „Sądzę, iż wiem jak należy 
się modlić, bracie”, odpowiedział ‘batini’. „Byłem tak 
pogrążony w modlitwie, iż nie bardzo wiedziałem co 
robi moja stopa. Moje serce skierowane było ku Bogu 
Najwyższemu, więc już mniej dbałem o moją nogę. 
Ale ty, bracie, jeśli jak mówisz, też uczestniczyłeś 
w modlitwie, to powiedz, czy modląc się, kierowałeś 
swoją uwagę i swoje serce ku Bogu, czy tylko ku mojej 
stopie. Bo jeśli podczas modlitwy moja stopa intereso-
wała cię bardziej niż kaaba twojego serca, to myślę, że 
twoja modlitwa została zmarnowana, a ty przegapiłeś 
okazję, aby przez kilka chwil znaleźć się blisko Boga.”

2 Seyyed Hossein Nasr, Idee i wartości islamu, Warsza-

Pytany o sens ihsanu, Prorok odparł, że 
ihsan oznacza, że: „wielbisz Boga tak, jak-
byś go widział, a jeśli Go nie widzisz, to On 
widzi ciebie” (al-ihsan an tabud Allah ka’an-
naka tarahu fa-in lam takun tarahu fa-innahu 
jaraka). Można uznać, iż w pewnym sensie 
ihsan jest ideałem, do którego powinien 
dążyć każdy muzułmanin. Wspominanie 
Boga (zikr) w każdej naszej myśli i czynie 
jest szeroko pojętym szariatem, w którym 
zawsze znajduje się miejsce również dla 
duchowej introspekcji. Spełnianie wszyst-
kich obowiązków religĳ nych jest więc for-
mą wspominania Boga, bowiem w islamie 
wszystko rozpoczyna i robi się w imię 
Boga: bismillahi ar rahmani ar rahim. 

Uważa się ogólnie, iż ascetyzm nie jest 
typowy dla islamu, jednak post miesiąca ra-
madan posiada pewne jego cechy. Co więcej, 
post (saum) stanowi jeden z pięciu fi larów 
wiary dorosłego wierzącego muzułmanina. 
Czym jest więc ramadan i jaki ma cel?

Ramadan to dziewiąty miesiąc kalen-
darza muzułmańskiego, w którym dorosły, 
cieszący się zdrowiem muzułmanin pości 
od świtu do zachodu słońca. Miesiąc upa-
miętnia objawienie Świętego Koranu, któ-
re Prorok Mohammad otrzymał podczas 
Nocy Przeznaczenia (Lajlat Kadr). Święty 
Koran (2:185) mówi: To jest miesiąc rama-
dan, w którym został zesłany Koran – droga 
prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej, 
i rozróżnienie.3 Kogo z was zastanie ten mie-
siąc, to niech pości w tym czasie. A ten, kto jest 
chory lub w podróży, to przez pewną liczbę in-
nych dni. Bóg chce dać wam ulgę, a nie chce 
dla was utrudnienia; chce, żebyście dopełnili tę 
liczbę i żebyście głosili wielkość Boga za to, że 

wa 1988.
3 Z powodu braku rozróżniania pomiędzy tym, co jest 

zakazane a tym, co dozwolone, jaźń cielesna (nafs-i 
ammara), zwana czasem jaźnią deprawującą, jedząc 
i pĳ ąc działa wedle swoich zachcianek, co będzie szko-
dliwe dla zdrowia fi zycznego i życia duchowego. Ta 
jaźń nie będzie posłuszna sercu ani duszy. Nie uznając 
żadnych zasad będzie władać człowiekiem i kierować 
nim w każdą stronę. Jednak w czasie Ramadanu nafs 
przyzwyczaja się do postu, samodyscypliny i uczy się 
posłuszeństwa. Kiedy nafs nauczy się porzucać jedze-
nie, które jest normalnie dozwolone, wtedy zdobędzie 
umiejętność słuchania rozsądku i religii, aby uniknąć 
tego, co niedozwolone. Tak więc nafs nie będzie starać 
się korumpować duchowego życia człowieka.

On poprowadził was drogą prostą. Być może, 
będziecie wdzięczni!

Post poprzez wieki był dyscypliną 
duchową dla wielu społeczności, o czym 
przypomina sam Koran (2:183): O wy, któ-
rzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak 
został przepisany tym, którzy byli przed wami 
– być może, wy będziecie bogobojni.

Dla muzułmanów post ramadanu jest 
szczególnie ważny z kilku powodów. Sta-
nowi okres wzmożonego błogosławieństwa 
(baraka), jakie spływa na tych, którzy do-
browolnie poddają się woli Boga (muslim). 
Uważa się, że w pierwszej dekadzie miesią-
ca wierny doświadcza Boskiego miłosier-
dzia, w drugiej Jego przebaczenia, a w trze-
ciej wolności od wiecznego potępienia. Noc 
Przeznaczenia, nieparzysty dzień pod 
koniec postu, jest szczególnie ważny z po-
wodu Łaski Najwyższego, dlatego zachęca 
się wiernych do zwiększonego duchowego 
zaangażowania w praktykę modlitwy.

Wśród niemuzułmanów istnieje przeko-
nanie, iż Ramadan oznacza tylko rodzaj po-
stu, czyli powstrzymywanie się od jedzenia 
i picia. Taki stereotyp bywa potwierdzany 
przez samych muzułmanów, dla których Ra-
madan to tylko modlitwy, jałmużna, post, brak 
współżycia intymnego czy przerwa w paleniu 
tytoniu od świtu do zachodu słońca, a potem 
nieumiarkowane objadanie się. Ramadan jest 
jednak czymś więcej, aniżeli powstrzymywa-
nie się od rzeczy zakazanych lub rzeczy zwy-
kle dozwolonych. To okres wewnętrznej dys-
cypliny, wewnętrznej walki (czyli właściwie 
rozumiany dżihad) ze słabościami charakteru. 
Wielu ludziom znane jest doświadczeniu 
głodu. Jednak, aby umieć znieść długotrwałą 
głodówkę z cierpliwością, należy nauczyć się 
samodyscypliny i surowego stylu życia. Ra-
madan daje możliwość takiego treningu, po-
legającego na wielogodzinnym poście, który 
staje się wtedy prawdziwym lekarstwem na 
niecierpliwość i brak wytrzymałości, przyczy-
ny wielu ludzkich nieszczęść.

Jest to czas, kiedy poprzez modlitwy 
i wewnętrzną dyscyplinę wierny może 
uwolnić się spod panowania dominującej 
cielesnej jaźni nafs-i ammara. Podczas postu 
traci ona swoją iluzoryczną moc nad czło-
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wiekiem. Wysłannik Boży relacjonuje: „Bóg 
zapytał kiedyś nafs: ‘Kim Ja jestem, a kim 
jesteś ty?’ Nafs odpowiedziała: ‘Ty jesteś Ty, 
a ja jestem mną.’ Jakkolwiek by Bóg nie do-
świadczał nafs, zawsze otrzymywał tę samą 
odpowiedź. Wreszcie Bóg poddał ją głodowi 
i kiedy ponownie zadał to pytanie, otrzymał 
odpowiedź: ‘Ty jesteś Wszechmogący Pan, 
a ja jestem bezradnym 
sługą.’”

Nafs nie uznaje nad 
sobą pana i uzurpuje so-
bie tę rolę. Jednak post 
może złamać opór jaźni 
i wykazać jej bezsilność. 
Ostatecznie, nafs sama 
poddaje się Bogu i staje 
się muslimem.

Rada trzynasto-
wiecznego mistyka 
z Delhi, Nizamuddina 
Auli: „Jedz mniej, mów 
mniej, śpĳ  mniej” – ma 
szczególne zastosowa-
nie podczas Ramadanu, 
chociaż Nizamuddin ra-
dził stosować ją zawsze. 
Mistycy muzułmańscy 
od dawna rozumieją, iż 

charakterystyczną cechą nafs jest nadmier-
ne spanie, obżarstwo i gadatliwość. Aby 
więc ujarzmić nafs, należy opanować te trzy 
przypadłości. Ramadan jest ku temu dosko-
nałą okazją.

Podczas Ramadanu powstrzymujemy 
się nie tylko od jedzenia, picia, ale również 
przed nadmiernym rozmawianiem na try-

wialne tematy, słuchaniem lub oglądaniem. 
Mamy w tym okresie również sposobność, 
aby oczyścić nasze serca ze wszystkiego 
oprócz Boga. Takie jest znaczenie ubóstwa 
(fakir – ubogi) w sensie duchowym – serce 
prawdziwie wiernego jest ubogie, bo nie 
ma w nim nic, tylko Bóg. Serce nie pożą-
da niczego prócz Jedynego. Fakir jest więc 

najbogatszy, bowiem 
wyzbywszy się wszyst-
kiego, zyskał Wszystko. 
Aby coś zyskać, należy 
najpierw coś dać, czego 
symbolem jest jałmużna, 
ważny element w religii 
islamu i Ramadanie. 

Wreszcie Ramadan 
to czas refl eksji. Refl ek-
sji nad sensem życia, 
celem dla którego czło-
wiek został stworzony. 
To sposobność do zasta-
nowienia się kim jeste-
śmy, dokąd idziemy i co 
oznacza dla nas bycie 
muzułmaninem.

Andrzej Saramowicz

DZIESIĘĆ RZECZY, KTÓRE ODDALAJĄ CZŁOWIEKA OD ISLAMU
(Według szajcha Muhammada ibn Sulejmana at-Tamimiego)

1.  Dodawanie Bogu współtowarzyszy
Bóg mówi w Qur’anie: Zaprawdę, bóg nie przebacza tego, żeby Mu 
dodawano współtowarzyszy, lecz On przebacza, komu chce, inne prze-
winienia. Ale kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten zabłądził błądze-
niem dalekim (4:116), oraz: Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: Za-
prawdę, Bóg – to Mesjasz, syn Marii! A Mesjasz powiedział: Synowie 
Izraela! Czcĳ cie Boga, mojego Pana i waszego Pana! Oto, zaprawdę, 
kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogro-
du! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie 
będą mieli żadnych pomocników! (5:72).
Dotyczy to również oddawania czci komukolwiek innemu niż 
Bóg, na przykład dżinom czy mogiłom.

2. Kto ustanawia między Bogiem a sobą pośrednika, do którego 
się modli; u którego szuka wsparcia i na którym polega, to z 
własnej woli wyrzeka się islamu.

3. Ten, kto politeistów nie uważa za niewierzących albo nie do-
strzega błędów ich niewiary, czy też nawet traktuje tę drogę za 
właściwą, sam staje się niewierzącym.

4. Jeżeli ktokolwiek wierzy, że inne przesłanie oprócz nauki Pro-
roka jest lepsze lub bardziej jednolite, staje się niewierzącym. 
Dotyczy to także tych, którzy ludzkie albo inne prawo stawiają 
ponad szari’ą.

5. Niewierzącym staje się ponadto ten, kto nie akceptuje czegokol-
wiek z tego, co Bóg objawił ludziom za pośrednictwem Proroka.

6. Kto się wyśmiewa lub w inny sposób szydzi z Proroka, jest 
niewierzącym. Wynika to ze słów sury Skrucha: A jeśli ich za-
pytasz, to oni z pewnością powiedzą: Myśmy tylko tak rozmawiali i 
żartowali. Powiedz: czy wyśmiewacie się z Boga, z Jego znaków i z 
Jego Posłańca? Nie usprawiedliwiajcie się! Staliście się niewierny-
mi, choć przedtem uwierzyliście. Jeśli My przebaczamy pewnej gru-
pie spośród was, to ukarzemy inną grupę za to, że byli grzesznikami. 
(9:65, 66).

7. Inną formą niewiary jest praktykowanie magicznych rytuałów. 
Kto zajmuje się nimi, znajduje w nich przyjemność i zaintereso-
wanie, staje się niewierzącym.

8. Niewierzącym jest również ten, który pomaga niewierzącym 

i wspiera niemuzułmanów w nieprzyjacielskich działaniach 
przeciwko muzułmanom. 

  Bóg mówi w Qur’anie: O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za 
przyjaciół żydów i chrześcĳ an; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. 
A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. 
Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych! 
(5:51).

9. Jeśli sądzi ktoś, że szari’a nie obejmuje wszystkich ludzi i nie 
nadaje się do kierowania wszelkimi sprawami, to on sam jest 
niewierzącym.

10.Niewierzącym jest i ten, który odwraca się od islamu, nie dotrzy-
muje jego postanowień i nie uczy się islamu sam ani tez nie prze-
kazuje go ludziom. Bóg rzekł: Kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli 
ten, który został napomniany przez znaki swego Pana, a potem odwrócił 
się od nich? Zaprawdę, zemścimy się na grzesznikach! (32:22).

  Nie ma żadnej różnicy w tym, czy człowiek dopuści się poda-
nych wyżej rzeczy z powagą czy niepoważnie, alb o ze strachu. 
Wyjątkiem jest tylko przypadek, gdy zostanie do tego zmuszo-
ny siłą. Wymienione dziesięć punktów należy do bardzo nie-
bezpiecznych występków. Muzułmanin winien strzec się ich za 
wszelka cenę. Uciekamy się pod Bożą ochronę przed tym, co owe 
występki powoduje i prowadzi do kary w Dzień Ostateczny.
Sześć rodzajów obłudy

Kto dopuści się któregoś z wymienionych typów obłudy w stosunku 
do wiary, będzie w Dzień Zmartwychwstania najniższym z niskich:
1. Odrzucenie lub niewiara w Proroka.
2. Zaprzeczanie lub odrzucanie czegokolwiek, co Prorok głosił, 

robił czy nauczał.
3. Nienawiść w stosunku do Proroka.
4. Nienawiść i odraza do tego, co Prorok wygłaszał i dokonywał.
5. Zadowolenie z tego, gdy wiara Proroka jest poniżana, ciemię-
żona lub osłabiana.

6. Smutek lub złość, kiedy religia Proroka zwycięża albo wzmac-
nia swoją pozycję.

 (www.muslim-inform.cz)
 Tłum. Musa Czachorowski

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO 

Z OKAZJI RAMADANU 

ŻYCZY SWYM CZYTELNIKOM REDAKCJA „MRZ”
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Selim Chazbĳ ewicz 

MIŁOSIERDZIE
Boskie miłosierdzie jest również konse-

kwencją miłosierdzia ludzkiego uczynio-
nego drugiemu człowiekowi. Jeden z hadi-
sów mówi, iż Hazrat Abu Zahr przekazał, że 
Prorok Muhammad (pokój z Nim) powiedział: 
Był pewien wielbiący wśród Bani Israil, który 
wielbił Allaha w klasztorze przez sześćdziesiąt 
lat. Jednego dnia przyszedł wielki deszcz i cała 
okolica pokryła się zielenią. Kiedy spojrzał na 
wzgórze swej samotni pomyślał – czyżby nie 
zejść do doliny i recytując słowa Allaha zebrać 
więcej cnót? Zszedł więc na dół ze wzgórza. 
Zabrał ze sobą dwa kawałki chleba. Po drodze 
spotkał kobietę, rozmawiał z nią, a kobiecie się 
to podobało. Nagle objął i posiadł kobietę, po 
czym zapadł w drzemkę. Następnie zszedł do 
jeziora, aby się wykąpać, a żebrak poprosił go 
o wsparcie. Zakonnik dał mu kawałki chleba 
i wkrótce umarł. Jego sześćdziesiąt lat uwielbie-
nia i modlitwy zważone zostały przeciw zabro-
nionemu stosunkowi z kobietą, a grzech okazał 
się cięższy. Na szali jego cnót położono dwa ka-
wałki chleba, one to przeważyły i człowiek ten 
osiągnął zbawienie. 

Jałmużna więc, pojmowana bardzo 
szeroko, jest jedną z podstaw miłosierdzia. 
My dajemy jałmużnę i my też ją otrzy-
mujemy. Od innych i od Najwyższego. Tą 
jałmużną od Niego jest Boskie Miłosier-
dzie, okazywane pomimo popełnianych 
przez ludzi grzechów, pomimo niewiary. 
Miłosierdziem może być również sama 
miłość, uczucie, którym wierny darzy swe-
go Stwórcę i które zostaje mu z powrotem 
przekazane jako akt łaski , czy też miłosier-
dzia. Miłość do Stwórcy w skrajnym przy-
padku prowadzi albo do zatracenia swego 
Ja – aktu nazywanego przez sufi ch fana, 
albo do samoidentyfi kacji z absolutem, jak 
w wypadku Al Halladża. Dążenie do Jed-
ności, jak pisał Al Halladż, jest drogą cier-
nistą i ciężką, na końcu której uświadamia-
my sobie, że On to Ja, że jest Jedność, która 
jest Światłem. Z tej perspektywy wszystko 
jawi się obszarem miłosierdzia, jest, o czym 
już wspominałem, objęte aktem miłosier-
dzia boskiego z tej racji, że jest. 

Koran ujmuje miłosierdzie w dużej mie-
rze jako swego rodzaju relację zwrotną, to 
znaczy otrzymujemy miłosierdzie przede 
wszystkim wtedy, kiedy sami je odczuwamy 
wobec innych. Miarą miłosierdzia jest jał-
mużna, rozumiana bardzo szeroko, a także 
zaufanie do Allaha, będące swoistą miarą 
natężenia wiary. Sura 55 Koranu, pt. „Miło-
sierny” (Ar- Rahman), wylicza akty stworze-
nia świata przez Boga jednocześnie sugeru-
jąc, że akt stworzenia nie był jednorazowy, 
że jest to raczej proces dziejący się ciągle 
i permanentnie: On każdego dnia tworzy jakieś 
dzieło.1 W tym rozdziale Koranu znajduje się 

1 Koran 55:30, przekład Józef Bielawski , Warszawa 
1986, s. 641.

również opis piekła i raju, co w nawiązaniu 
do jego tytułu, że miłosierdzie jest nie tyle 
aktem co stanem duszy odpowiadającej na 
intencję Stwórcy, stanem zawierającym w so-
bie potencjalność dobra i zła, a jednocześnie 
poza nie wykraczającym w tym sensie, że 
miłosierdzie boskie ustawia nas niejako po-
nad szalę wagi dobrych i złych uczynków. 

W rozdziale 92 „Noc” (Al-Lajl) Kora-
nu mowa jest o miłości Boga: Lecz zostanie 
odsunięty od niego bogobojny, który daje swój 
majątek, by się oczyścić. On nie wyświadcza 
nikomu dobrodziejstwa, po to by otrzymać na-
grodę, lecz jedynie z tęsknoty do oblicza swego 
Pana – Najwyższego! On z pewnością będzie 
zadowolony.2 Bezinteresowna miłość Boga 
jest tematem mistycznej, klasycznej poezji 
muzułmańskiej tworzonej przez sufi ckich 
poetów. Wyraża ona tęsknotę za Najwyż-
szym lepiej niż niejeden traktat religĳ ny. 
Sehabi Asterabadi, zm. w 1010 roku hi-
dżry, pisał:

Patrząc na miłość wieczności pić wino,
Duszę tyś darował, w tobie ją zatrzymaj,
Mówisz: gdy ją znajdę w tej chwili umrę rad,
Wieczna prawda – kto cierpienie trzyma.3

W większości poetyckie teksty sufi ch 
mówią właśnie o miłości do Najwyższego 
i o zatraceniu się w niej. Wielki sufi cki, tu-
recki poeta Yunus Emre pisał:

Ja go chciałem i znalazłem
Jeślim jest nim, gdziem się podział?
Nie odróżnię mnie od niego
Raz się stałem nim, mój bracie

Ukochany ze mną razem
Na włos nawet obcy nie jest
Na co długa droga zda się?
Druha tu znalazłem, bracie4

Widać więc wyraźnie utożsamienie 
się podmiotu lirycznego z Ukochanym, 
tj. Bogiem. Podmiot liryczny wyraża sa-
mego poetę, jego stanowisko jest tożsame 
ze stanowiskiem autora. W tym wypadku 
miłosierdzie boskie przejawia się w przy-
jęciu daru miłości ze strony człowieka 
i oddaniu go w takim stopniu, że kocha-
jący może bez przeszkód utożsamić się 
z obiektem swojego uczucia. Człowiek 
obdarzony boskim miłosierdziem sam jest 
miłosiernym dla wszystkich istot żywych. 
Tego typu miłosierdzie jest charaktery-
styczne dla poezji i fi lozofi i Dżalaluddni-
na Rumiego, twórcy bractwa mevlevich. 
Zarówno sam Dżalaluddin, jak i jego syn 
Sultan Veled byli autorami wierszy, w któ-

2 Op. cit. 92:17-21, s. 725.
3 Kralovstvi lasky (Ruba’ĳ at),Trebic 1992, s.31, przekład 

polski S. Chazbĳ ewicz.
4 Yunus Emre, Płonę, idę…, Hymny, tłumaczenia z tu-

reckiego Antoni Sarkady, Poznań 2002, s. 64.

Każdy wierzący muzułmanin rozpo-
czyna swoją wypowiedź od słów Bismillahi 
rahmani rahim, co oznacza – W Imię Boga 
Litościwego, Miłosiernego. Bóg jest więc 
miłosierny, okazuje to miłosierdzie nie 
tylko w stosunku do ludzi ale wszelkich 
istot żywych. Miłosierdzie, to okazywa-
nie łaski istocie proszącej – człowiekowi, 
zwierzęciu, roślinie, duchowi, każdemu, 
kto o to prosi słowem, gestem lub zacho-
waniem. W odpowiedzi tworzy się stan 
łaski, który w języku arabskim można ująć 
słowem – rahmat. Ma to miejsce wówczas, 
gdy prośba wywrze wrażenie, gdy pojawi 
się żal i współczucie. Żal i współczucie po-
jawić się może u drugiego człowieka lub 
też u każdej innej istoty, która słyszy, wi-
dzi i odbiera prośbę i która intencjonalnie 
przyjmuje ją; u której prośba owa wytwa-
rza żal i chęć pomocy, litość i współczucie. 

W tym sensie rahman oraz rahim to 
zrozumienie wielkich i niezliczonych po-
trzeb wszystkich stworzeń kierowanych 
do Tego, który nie odczuwa potrzeb oraz 
niezmierzona łaska Boga, który zaspokaja 
potrzeby świata przez się stworzonego. 

W pojęciu rahman mieści się też rozu-
mienie zwielokrotnienia cechy zawartej 
w pojęciu rahmat, a więc oznacza to, że ła-
ska Boga obejmuje cały świat bez wyjątku. 
Można śmiało uznać, że łaska i miłosier-
dzie Stwórcy są tak wielkie, niezmierzone, 
że sam już fakt istnienia wystarczy, by ich 
doznać. Tak więc możemy konstatować, że 
Bóg zsyła nam swoją łaskę i miłosierdzie, 
a nie dobro czy też zło. Charakter Boskiego 
Miłosierdzia jest stały. Można rozróżniać 
miłosierdzie wszechogarniające i takie, 
którym objęci są ci spośród sług Bożych, 
którzy wybrali drogę prawą poprzez wiarę 
i dobre czyny. Człowiek jest wobec tego je-
dyną istotą stworzoną, zobowiązaną przez 
swego Stwórcę do służby Bożej, odpowia-
da więc wobec Niego za nałożone na nią 
obowiązki i konieczności. Miłosierdzie 
Boże jest w tym wypadku rezultatem wy-
wiązania się z tych nałożonych obowiąz-
ków. A jeśli istota człowiecza nie wywią-
że się z nich? Również jest objęta Bożym 
Miłosierdziem jak każde stworzenie. Zaś 
pojęcie rahim będzie w tym wypadku uści-
śleniem tegoż do ludzkich istot – sług Naj-
wyższego wypełniających nałożone nań 
obowiązki. 
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rych miłość boska równa była prawie Jego 
miłosierdziu, zaś objawiało się ono po-
przez przyjęcie daru ludzkiej miłości i li-
tości dla cierpienia człowieka kochającego 
swego Stwórcę. Wspomniany Yunus Emre 
ujął to w ten sposób:

I móc swoją jaźń zmyć z siebie
I odczuć móc twoje czucie5

 Miłosierdzie jest darem. Darem Naj-
wyższego dla nas, ludzi, ale też darem 
człowieka dla drugiego człowieka. Moż-
na je również określić jako sposób walki 
z sobą samym. Walki o drugie Ja, to, wobec 
którego się otwieramy, to, które nas ocze-
kuje i to, które obawia się w nas i od nas 
ucieka. Relacja Ja i Ty jest drogą miłosier-
dzia, wyjściem naprzeciwko komuś, kto 
próbuje porozumieć się z nami. Wydaje 
się to być bliskie zarówno interpretacji mi-
stycznego judaizmu – chasydyzmu Mar-
tina Bubera, jak i sufi zmu Dżelaluddina 
Rumiego. Gdybyśmy jednakże głębiej po-
szukali fi lozofi cznych inspiracji Bubera, 
zwłaszcza w niemieckiej fi lozofi i, wtedy 
otrzymamy odczytanie przesłania sufi zmu 
poprzez fi lozofi ę Fichtego, jego koncepcji 
– Ja ludzkiego, które również może być 
wstępem do rozumienia miłosierdzia, jako 
stanu zrozumienia Innego, jego akceptacji 
i wybaczenia. Miłosierdzie, jako zdolność 
wybaczania, jest pochodną miłości, zaś 
miłość to zatracenie swego Ja osobowego 
w Innym, w Oceanie, w Nieistnieniu. Na 
ile myśl sufi cka jest zbliżona w tym aspek-
cie do buddyzmu? Na ile miłosierdzie jest 
współczuciem lub lepiej współ-czuciem, 
jakby napisał Norwid. Miłosierdzie, bę-
dące aktem łaski Najwyższego, jest z kolei 
pojęciem wspólnym dla religii Abrahamo-
wych. 

Czy miłosierdzie jest w islamie wyni-
kiem miłości, czy też sprawiedliwości sze-
roko pojętej, jako miłosierdzie w rozumie-
niu wybaczenia, zdolności do niego. Pojęcie 
sprawiedliwości zawiera bowiem w sobie, 
w polu semantycznym, również wybacze-
nie jako część szeroko pojętego poczucia 
sprawiedliwości. Miłość zaś, jest z defi nicji 
również wybaczeniem, litością i przyjęciem 
na siebie części lub całości cierpienia Innego, 
Tego, który nie jest mną. Taką miłość znaj-
dziemy w poematach Dżelaluddina Rumie-
go, Sułtana Veleda i całego szeregu poetów 
bractwa mevlevi oraz innych sufi ch. 

Rumi pisał:

Bóg stał się wszystkim.
Obdarzył tego poetę dobrocią.
Wszystko, czego dotykam i widzę, 
    staje się ogniem miłości.
O ukochana, bądź właśnie taka dla mnie.

Koran natomiast tak ujmuje sprawie-
dliwość, litość, miłosierdzie i miłość: Zna-
mieniem Jego jest, że stworzył z was samych 
żony wasze, abyście byli przychylni do nich 
5 J. w., s. 35.

i kierowali się miłością i miłosierdziem. Są 
w tym naprawdę znaki dla myślących.6 Czy 
czynicie dobro jawnie lub w tajemnicy, czy 
przebaczacie zło – zaiste Bóg jest Łaskawy 
i Wszechpotężny.7

Dalej w Koranie istnieje wyraźna za-
chęta do przebaczenia innym zła, które 
nam uczynili: (Wieczną nagrodę uzyskają 
ci), którzy unikają grzechów wielkich i czynów 
sromotnych oraz przebaczają w gniewie. Za-
płatą za zło jest taka sama ilość zła. Lecz kto 
przebacza i wnosi zgodę, ten znajdzie dla siebie 
u Boga nagrodę, albowiem On nie lubi ludzi 
nieprawych. Cierpliwość i przebaczenie jest 
najważniejszą podstawą religii.8 

Tak więc widzimy, że Koran włącza 
do miłosierdzia również cierpliwość jako 
cnotę, razem z litością, zdolnością do prze-

baczania, łaskawością i dobroczynnością. 
To wszystko jest również częścią miłości. 
A czym jest miłość sama? Miłość mistycz-
na to pragnienie całkowitego oddania się 
Bogu, zaufania, zwierzenia bez reszty i dą-
żenia oraz identyfi kacji z obiektem miłości. 
To dążenie do zatopienia się w Bogu, zatra-
cenia granicy Ja, by stać się Ty, rezygnacja 
z samoidentyfi kacji na rzecz identyfi kacji 
z obiektem uczucia, ekstatyczne dążenie 
do przekroczenia granicy, która jest tuż, 
ale której nie da się przekroczyć. Rodzi to 
cierpienie wielokroć opisywane w poezji. 
Warto przy tym zaznaczyć, że większość 
poezji wyrażającej tęsknotę do Boga jako 
Ukochanego obiektu ludzkiej miłości po-
wstało w perskim i tureckim, a nie arab-
skim kręgu kultury islamu. Można więc 
mówić o etnicznym i klimatycznym oraz 
geografi cznym podziale tradycji mistycz-
nych w obrębie tej samej religĳ nej cywili-
zacji oraz duchowości. 

6 Koran 30:20, [w:] Wersety z Koranu [tłumaczył dr Ja-
kub Szynkiewicz], Sarajewo 1935, s. 103.

7 Koran 4:148, [w:] Wersety… op. cit., s. 105.
8 Koran, 42: 35-41 [w:] j. w .

Geografi a mistyczna kieruje nas na 
południe i południowy wschód Europy. 
Tu również istnieje muzułmańska kultura 
i jej tradycyjne wątki, jednakże w pogra-
nicznej przestrzeni katolicyzmu, prawo-
sławia, buddyzmu i szamanizmu. W dużej 
mierze są one odpryskami kultury osmań-
skiej, są też jednak i wyłącznie lokalne 
tradycje. Za takie możemy uznać kulturę 
muzułmańską Bośni, Krymu, Dobrudży, 
Powołża, Kaukazu, a także maleńką en-
klawę muzułmańską polsko-litewskich 
Tatarów. Mistyka tych muzułmańskich 
grup i wspólnot nieco inaczej ujmuje po-
jęcie miłosierdzia – bardziej zbliżone do 
chrześcĳ ańskiego rozumienia tej cnoty, 
jako pochodnej miłości bardziej niż spra-
wiedliwości, jak chce klasyczna, sunnicka 
doktryna islamu. Aczkolwiek, również 
w islamie, zwłaszcza w nurcie sufi ckim 
– mistycznym, wynikłym na gruncie sun-
nizmu, miłosierdzie także wynika z miło-
ści, bezinteresownej miłości Boga przez 
człowieka i na odwrót. 

 W większości jednak, miłosierdzie jest 
pochodną sprawiedliwości w klasycznej 
interpretacji Koranu i Sunny, to znaczy 
dokonanej przez twórców czterech szkół 
– mazhabów prawa i teologii muzuł-
mańskiej. Duże znaczenie miłosierdzia, 
jako cnoty wynikłej z miłości, można też 
zauważyć w szyizmie, zwłaszcza w jego 
mistycznych interpretacjach – w szyickim 
sufi zmie oraz w iluminizmie muzułmań-
skim, który w świecie sunnickim został 
praktycznie zniszczony i wykorzeniony, 
jednakże istnieje do dziś w szyickiej dok-
trynie. Najwyższy, będąc Światłem Świa-
teł, emanuje również miłość jako zasadę 
kosmiczną, a miłosierdzie jest hipostazą 
Najwyższego bytu. Odwołania do wspo-
mnianej formy miłosierdzia, jako zasady 
nieczynienia zła, przypominają jego bud-
dyjskie rozumienie. 

Podstawowa różnica pomiędzy isla-
mem a chrześcĳ aństwem, różnica wer-
tykalna w ujęciu soteriologicznym, ro-
zumienie zbawienia jako sumy dobrych 
czynów, a nie aktu zawierzenia Zbawi-
cielowi, również w innym kontekście 
ustawia miłosierdzie. To ostatnie jest 
w islamie pojmowane przede wszystkim 
jako zdolność do wybaczania i litości, nie 
zaś akt miłości będący konsekwencją za-
wierzenia Zbawicielowi. W tym ostatnim 
sensie, chrześcĳ ańskim, ujmują miłosier-
dzie, jak wspomnieliśmy, kierunki mi-
styczne i gnostyczne w islamie. Rozumie-
nie miłosierdzia jako cnoty współczucia 
zbliża z kolei do buddyjskiego podejścia. 
Nie jest bowiem miłosierdzie rozumiane 
wszędzie jednakowo, a różnice kulturowe 
w jego ujmowaniu, są jak różnorodność 
kwiatów w ogrodzie świata stworzonym 
przez Wielkiego Ogrodnika.

Selim Chazbĳ ewicz
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Mustafa Switat

WIELKODUSZNOŚĆ W ISLAMIE 

 Wielkoduszność (po arabsku samaha) to 
termin muzułmański oznaczający hojność, 
szczodrość - czyli bezgraniczny podaru-
nek, to czułość i elastyczność w rzeczach 
i postępowaniu (kontaktach międzyludz-
kich) bez oczekiwania czegokolwiek w za-
mian – zarówno w kwestii zapłaty, jak i od-
wzajemnienia w działaniu. 

Wszechmogący Allah(SŁT)1, ustanowił pra-
wa (szaria’at al-islam) na rzecz skierowania 
wszystkich stworzeń na dobrą drogę (pro-
wadzenie wszystkich światów - al-a’alamin 
- dobrą drogą) realizacji uwzględnionych 
interesów prawnych. Jego celem jest zabez-
pieczenie konieczności, potrzeb, polepsza-
nia społeczeństw i ludzkości w obecnym 
i w przyszłym życiu. Allah(SŁT) jest Wszech-
mogący i nie potrzebuje żadnych stworzeń 
(al-chalq), chociaż ustanowił dla nich to sta-
łe „prowadzenie” na dobrą drogę (al-huda) 
i napełnił ich wielkodusznością, darmowym 
i bezgranicznym podarunkiem. Widać w tym 
szczególną szczodrość Allaha(SŁT). 

Z tego powodu wielkoduszność stała 
się nieodłączną, realną cechą islamu, która 
w pełni go charakteryzuje. Utożsamiana jest 
z jego nacją, cywilizacją i historią, nie będąc 
tylko kwestią ideałów, podlegających bun-
towi w zakresie ich stosowania. Kluczowym 
zagadnieniem jest tu przedstawienie zna-
czenia wielkoduszności w islamie poprzez 
pryzmat reguł, zasad i podstaw - opisując 
ich zastosowanie w historii i cywilizacji mu-
zułmańskiej, zatem celem tego opracowania 
jest prezentacja wielkoduszności jako cechy, 
która narodziła się wraz z pojawieniem się 
islamu, stając się dla niego charakterystycz-
ną (nie ma sobie podobnej poza islamem).

Islam ukazał nowe, bezprecedensowe, 
międzynarodowe ludzkie postawy, kładąc 
nacisk na fakt, że Allah(SŁT) Wszechmogący 
jest Bogiem światów - nie zaś Bogiem tylko 
i wyłącznie jednego narodu czy jednej na-
cji. Islam podkreśla także, iż człowiek, któ-

1 Subhanahu Ła Taa’ala – Chwała Bogu Najwyższemu.

rego Allah(SŁT) z szacunku natchnął życiem, 
czyniąc go „boskim” – Adam - jest ojcem 
wszystkich ludzi.

I oto powiedział twój Pan do aniołów: „Ja 
stwarzam człowieka z suchej gliny, z ufor-
mowanego mułu. A kiedy go ukształtu-
ję harmonĳ nie i tchnę w niego z Mojego 
ducha, to padnĳ cie przed nim, wybĳ ając 
pokłony!” (15:28-29)

Dlatego szacunek boski wobec wszyst-
kich ludzi:

My obdarzyliśmy szlachetnością synów 
Adama. My nosiliśmy ich na lądzie i na 
morzu. My zaopatrzyliśmy ich wspaniały-
mi dobrami. My wyróżniliśmy ich wielkim 
wyróżnieniem ponad wielu spośród tych, 
których stworzyliśmy. (17:70)

oznacza szacunek nieograniczony do jed-
nego narodu albo do synów jednej religii 
wśród innych religii, bądź do jednej cywi-
lizacji pośród pozostałych. Islam zakazuje, 
aby różnice pomiędzy stopniami zbliżania 
się do Allaha(SŁT) Wszechmogącego były 
owocem cech rasistowskich (dyskrymina-
cji), ale uczynił te różnice owocem dla udo-
stępnionych zasad islamu, według których 
drzwi są otwarte dla każdego człowieka. 

Bogobojność i nakaz czynienia dobrego 
(al-amr bil maa’ruf) oraz zakaz czynienia złe-
go (al-nahi a’an al-munkar) są zasadami dobra 
w życiu doczesnym i przyszłym. Islam nie 
zmonopolizował ratunku dla ludzi wyzna-
jących jedną religię w stosunku do innych 
religĳ nych doktryn, objawionych przez po-
selstwa niebieskie w ramach religii monote-
istycznych. Wskazuje, iż ci, którzy nie wierzą 
w jedynego Boga i niewidzialny świat, nie 
czynią dobra i odchodzą od boskiego prze-
słania nie równają się z tymi, którzy wierzą 
w monoteizm, niewidzialny świat, dzień 
ostateczny, dzień sądu ostatecznego, odwza-
jemnienie i czynią dobro w swoim ziemskim 
życiu, według dowolnej prawdziwej boskiej 
religii.

Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy 
wyznają judaizm, chrześcĳ anie i sabejczycy, 
i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostat-
ni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają 
nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadne-
go lęku, i nie będą zasmuceni! (2:62)

Islam odrzucił wszystkie tezy fi lozo-
fi czne stwierdzające, iż przemoc i rozlew 
krwi są popędem i skłonnością leżącą 
w naturze człowieka. Stwierdził, iż walka 
jest wyjątkiem, a nie podstawą, jest odchy-
leniem od natury cechy wrodzonej, przy-
pisanym i narzuconym człowiekowi i znie-
nawidzonym przez niego, gdy dorasta do 
prawdziwego poziomu człowieczeństwa. 
Ta bezprecedensowa prawda jest wspo-
mniana w Koranie: 

„Przepisana w5am jest walka, chociaż jest 
wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt 
do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra. Być 
może, kochacie jakąś rzecz, choć jest dla was 
zła. Bóg wie, ale wy nie wiecie!” (2:216)

Także tradycja Proroka(S)2 wskazuje na 
tą koraniczną prawdę. 

Islam osiągnął w tym niepowtarzalnym 
kierunku poziom, na którym obowiązu-
je sprawiedliwość wobec tych, którzy mu 
zaprzeczali, a także w stosunku do tych, 
z którymi walczy się, odpierając ich atak:

Miesiąc święty za miesiąc święty. Rzeczy 
święte podlegają talionowi. A jeśli kto od-
nosi się wrogo do was, to i wy odnoście się 
wrogo do niego, podobnie jak on odnosi się 
wrogo do was. I bójcie się Boga! I wiedzcie, 
że Bóg jest z bogobojnymi! (2:194)

Islam ustanawiał wyjątkowe zasady 
dla armii muzułmańskiej w historii wojen, 
morale której zawierało etykietę traktowa-
nia człowieka, zwierzęcia, rośliny i rzeczy 
nieorganicznych. Ponieważ „stworzenia 
naturalne” to istoty żywe, wychwalające 
stwórcę, i pomimo, że nie znamy języka 
w którym to czynią, stosunek muzułmań-
ski do nich jest nacechowany braterskością, 
przychylnością, nie zaś wyższością zwy-
cięstwa, chęcią zniszczenia czy wyzysku. 

Islam zdefi niował też przyczyny 
i powody stosowania (potrzeby i wyjątku) 
walki, ograniczając je do dwóch okoliczno-
ści: 1) odpieranie ataku przeciwko religii 
– aby wyzwolić sumienie, aby religia Alla-
ha(SŁT) była jasna i widoczna, a Jego słowo 
decydujące. Wolność ta ma być dostępna 
dla wszystkich – ludzie mogą dokonać 
wyboru dowolnej religii, mają prawo po-
zostawać w swojej wierze, a jeśli wybraliby 
islam – byli by pod jego ochroną, bo mają 
takie same prawa i obowiązki jak muzuł-
manie; 2) odpieranie ataku przeciwko oj-
czyźnie, bo ojczyzna jest kolebką ustalenia 
religii (determinuje religię), celem walki 
jest powstrzymanie tych, którzy wypędza-
ją muzułmanów ze ich ojczyzny lub przy 
tym pomagają. 

Jednakże i ta nawet walka - wyjątko-
wa, narzucona, znienawidzona, ma pro-
wadzić do prostowania stosunków i re-
alizacji sprawiedliwej równowagi. Celem 
konfl iktu ma być osiągniecie płaszczyzny 
współistnienia, a nie pokonanie i likwida-
cja jednej ze stron. Pluralizm, odmienność 
i zróżnicowanie są boskimi tradycjami, są 
one niezastąpione, bo zasadą muzułmań-
ską jest zachowanie pluralizmu oraz reali-
zacja równowagi i współistnienia między 
skłóconymi stronami (bez konfl iktu, bo 
konfl ikty są drogą do zniszczeń, a brak 

2 Salla-l-llahu alajhi wa salam (Niech Bóg mu błogosła-
wi i obdarzy go pokojem, Pokój z Nim).
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konfl iktów to droga do życia i polepszenia 
życia). 

Islam stał się taki nawet wobec tych, któ-
rzy czcili bożki lub wierzyli w inne doktry-
ny religĳ ne – do ich doktryn dodał jedność 
boską dla wszystkich światów i wszystkich 
stworzeń, wiarę we wszystkie boskie księgi 
oraz wszystkie proroctwa i poselstwa, które 
je poprzedzały i wszystkie doktryny boskie, 
które następowały od czasów Adama do 
czasów Proroka Muhammada(S). 

Jedność religii w aspekcie historii ludz-
kiej czyni wszystkich proroków dziećmi jed-
nego ojca – jedna religia czyni ich doktryny 
zróżnicowanymi w obrębie jednej religii. 

Ich matki –> ich doktryny –> liczne
Ich ojciec –> ich religia –> jeden
Prorok(S) potwierdził tę prawdę w ha-

disie: „Prorocy są dziećmi różnych matek, 
ich matki są liczne [w sensie doktryn] i ich 
religia jest jedna”. W Koranie także jest 
wspomniana ta kwestia:

Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli w to, 
co im zostałozesłane od ich Pana. Wszyscy 
uwierzyli w Boga i w Jego aniołów, w Jego Księ-
gi i w Jego posłańców. My nie czynimy różnicy 
między żadnym z Jego posłańców! Oni powie-
dzieli: „Usłyszeliśmy i posłuchaliśmy! Twoje 
przebaczenie! Panie nasz! Do Ciebie zmierza 
wędrowanie!” (2:285)

W tym zakresie wielkoduszności mu-
zułmańskiej islam obejmuje wszystko – 
uczynił wiarę uniwersalną wobec wszyst-
kiego, co zostało objawione przez niebo 
w całej historii ludzkości. 

Islam nie zakazuje tym, którzy są wy-
znawcami innych doktryn, aby sądzili się 
według zasad zesłanych przez Allaha(SŁT), 

nawet podkreślał i nakazywał, aby tak wła-
śnie czynili. Osiągnął bowiem na drodze 
szczerości i bezstronności, obiektywizmu 
i sprawiedliwości, poziom nielekceważe-
nia drobnych różnić między pozostałymi 
doktrynami religĳ nymi. Nie uogólnia re-
guł, zasad czy cech charakterystycznych 
dla wszystkich ludzi Księgi: 

Oni nie są jednakowi. Wśród ludu Księgi jest 
naród stojący mocno: oni recytują znaki Boga 
czuwając nocą i wybĳ ają pokłony. (3:113)

Umacnia jedynie podstawę (zasadę) „bez 
jej upowszechniania”, a to w wersecie: „Oni 
nie są jednakowi”. (3:113). Nie zatrzymał się 
wszakże na tym wyjątkowym aspekcie wiel-
koduszności u drugiego wierzącego w „reli-
gie niebieskie” (ludzi Księgi, czyli chrześcĳ an 

i żydów), tylko poszerzył ten aspekt na wie-
rzących w religie zwyczajowe3 – traktując ich 
w czasie istnienia państwa muzułmańskiego 
według zasad dla ludzi Księgi. 

Aby zdać sobie sprawę z doniosłości tego 
nowego muzułmańskiego aspektu łaskawo-
ści i wielkoduszności, którym islam zapo-
czątkował prawdziwą historię wielkodusz-
ności w procesie ludzkim, jego prawach, 
fi lozofi ach i cywilizacjach, należy zwrócić 
uwagę na rzeczywistość – islam uznaje, 
przyjmuje i pozwala praktykować oraz kul-
tywować innym swoją wiarę i przekonania 
nie tylko dlatego, że jest to dozwolone i sta-
nowi prawo tego człowieka – bo abstrahując 
od powyższego, jest to przede wszystkim 
obowiązek muzułmanina i warunek dosko-
nalenia się wiary muzułmańskiej.

Powyższa zasada dotyczy również czło-
wieka, który z muzułmaninem „wymieni się” 
uznaniem za uznanie i przyjęciem za przyję-
cie, także wobec osoby, która odrzuciła islam 
i nie wierzy w jego podstawowe elementy. 
Takie stanowisko islamu jest wyjątkowe, 
tworzy istotę monoteistycznej religii, istotę 
jednej nacji - daje bowiem wolność kultywo-
wania obrzędów nawet tym, którzy być może 
zaprzeczają islamowi, ale jest to warunkiem 
udoskonalania się wiary muzułmańskiej i is-
lamizacji państwa muzułmańskiego. 

Czy wobec tego istnieje w historii światów, 
cywilizacji, nacji, doktryn, kultur, różnych 
fi lozofi i – przed islamem i po islamie – wiel-
koduszność podobna do tej, która zaczęła się 
w islamie i którą on scharakteryzował?

Mustafa Switat
(Inspiracja: Mohammed Emarah, Al-Samaha Al-Islamiy-
ah (Wielkoduszność muzułmańska), Wydawnictwo 

3  Np. buddyzm, hinduizm.

Hesham Ezzat Mohammed

BEZDOMNOŚĆ – PRZYCZYNY I SPOSOBY JEJ 
ROZWIĄZANIA W ŚWIETLE ISLAMU

Stosy książek, artykuły w gazetach, sta-
tystyki pokazują jak bolesne jest zjawisko 
bezdomności, w efekcie którego ponad sto 
milionów ludzi, spędza dzisiejszą, wczoraj-
szą i kolejną noc pod gołym niebem, lżejszą 
- latem i okropną - zimą. Nie dziwi bieda 
i bezdomni w Afryce, ale niezrozumiałym 
jest tak wielu bezdomnych w krajach, w któ-
rych roczny dochód narodowy przekracza 
160 miliardów dolarów. 

 Rzecz jednak nie w pieniądzach: chodzi 
o sprawiedliwość i miłosierdzie. Jeśli społe-
czeństwo ma problem z miłosierdziem, pie-
niądze są bezużyteczne. Przypominam sobie, 
co powiedział Lee Atwater - doradca ds. bez-
pieczeństwa kilku prezydentów Stanów Zjed-
noczonych: „Moja choroba pomogła mi do-
strzec, że to, czego brakuje w społeczeństwie, 
jest tym, czego brakuje we mnie”. Ludzie mają 

skłonność do niewspółodczuwania z innymi 
ich trosk, dopóki sami nie mają podobnych. 
Zapomniawszy kluczy do mieszkania i czeka-
jąc w nocy przy minus dwudziestu stopniach 
na jakąkolwiek pomoc, przypomnielibyśmy 
sobie o tych, którzy większość swojego nie-
szczęśliwego życia spędzają bez żadnego klu-
cza. Taśma wspomnień powraca, gdy obser-
wuję, jak niektórzy „szczęściarze” w ładnych 
ubraniach, przyjemnie pachnący, z pieniędzmi 
w portfelu zachowują się opryskliwie wobec 
bezdomnych, pozbawionych życiowego celu 
ludzi. Przypominam sobie, co powiedział Nie-
tzsche: „Słabi, chorzy, niezdolni do pracy mu-
szą zniknąć, czyniąc w ten sposób rasę ludzką 
silniejszą i zdrowszą”. Czy ci „szczęściarze” 
myślą tak samo? Czy wydaje im się, że są wol-
ni od takich zmartwień? Czy komukolwiek 
na świecie może wydawać się, że jest wolny 
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od takich zmartwień? Siedem stopni w skali 
Richtera może zmienić połowę populacji tego 
kraju w bezdomnych. Ci biedni ludzie nie wy-
brali sobie takiego życia, jak twierdzą niektó-
rzy, ale to każdy z nas popchnął ich do tego 
przez własne ego i brak troski. 

Historia pokazuje, że jakakolwiek wspól-
nota lub cywilizacja, która wykreśla moral-
ność ze swojego słownika wartości, musi ulec 
zniszczeniu. Moralność jest naszą nieodłącz-
ną częścią; oderwanie jednej pociąga za sobą 
resztę - nie ma sprawiedliwości bez miłosier-
dzia, nie ma braterstwa bez poświęcenia, nie 
ma hojności bez altruizmu, nie ma współczu-
cia bez miłości, nie ma brania bez dawania, 
nie ma moralności bez wiary w Boga. 

 Statystyki pokazują, że od trzystu tysię-
cy do pół miliona spośród czterdziestu milio-
nów polskich obywateli jest czasowo lub na 
stałe bezdomnych; większość z nich spędza 
noce, śpiąc w miejscach nienadających się do 
zamieszkania. Kategoryzowanie przyczyn 
bezdomności, analizowanie każdej z osobna, 
by znaleźć mechanizm ich redukcji, zwykle 
okazuje się zupełnie nieefektywne, ponie-
waż wyliczenie tych przyczyn, zaczynając od 
przemocy domowej, utraty pracy, uzależnie-
nia od alkoholu i narkotyków etc. prowadzić 
będzie tylko do wymieniania niezliczonych 
problemów, które miały miejsce w historii. 
Żadne społeczeństwo nie jest od nich wolne, 
ale powstaje pytanie – czy zgadza się na ich 
zwiększenie lub zmniejszenie? 

Jedną z głównych przyczyn tego, że bez-
domni pozostają bez celu w alkoholowym 
uzależnieniu, jest trwanie społeczeństwa 
w jego przywiązaniu do usprawiedliwiają-
cej picie „pięknej tradycji” i niemożliwość 
jej porzucenia lub choćby znacznego ograni-
czenia. Zamiast tego mamy ułatwianie kup-
na trucizny, w efekcie zupełne zrujnowanie 
życia i odebranie im jakiejkolwiek woli, by 
zmienić ich aktualną sytuację. Pamiętam ar-
tykuł z New York Times o tuzinie bezdom-
nych mężczyzn z Polski, z domu pomocy 
społecznej św. Łazarza, którzy na podwórzu 
byłej fabryki traktorów budowali statek, aby 
popłynąć nim w rejs dookoła świata. Wy-
obraźmy sobie, czy wpadliby na taki pomysł 
lub chcieliby w ogóle wykonać tak spektaku-
larną pracę, gdyby oprócz bycia bezdomny-
mi byli też uzależnieni od alkoholu.

Historia jest pełna odważnych ludzi, ta-
kich jak w Stanach Zjednoczonych, którzy 
zdali sobie sprawę z ogromnego niebezpie-
czeństwa płynącego z alkoholu we wszystkich 
aspektach życia. W roku 1919 udało się im 
ustanowić prawo zakazujące sprzedaży i im-
portu alkoholu w celu ochrony biednej mniej-
szości i młodzieży. Pomimo niepowodzenia 
eksperymentu i zniesienia tego prawa w 1933 
roku, historia nigdy nie zapomni inicjatywy 
ludzi, którzy chcieli ocalić swój naród. 

Kolejną ukrytą przyczyną bezdomności 
jest cudzołóstwo, zastąpione mniej dosad-
ną defi nicją, zgodnie z którą, osoby takie 
są w „związku pozamałżeńskim”, „mają 

chłopaka lub dziewczynę”. Te słowa są miłe 
i dogodne dla systemu laickiego, ale jedno-
cześnie negatywnie doświadczające i nie-
sprawiedliwe dla potomstwa, dla kolejnych 
pokoleń. W samej tylko Europie jedno na 
troje nowo narodzonych dzieci pochodzi ze 
związków pozamałżeńskich. W wielu przy-
padkach kończą się one separacją i ucieczką 
ojca od jego obowiązków względem swego 
dziecka i rodziny, co z kolei doprowadza nie-
które z porzuconych dzieci na ulicę i skutku-
je nową defi nicją samotnej matki. To nowe 
pokolenie porzuconych, wzrasta w gniewie 
na społeczeństwo, które nie chroniło ich od 
bezdomności, ale poprzez media i w każdy 
możliwy sposób promowało „związki po-
zamałżeńskie”, „posiadanie chłopaka lub 
dziewczyny”. Dlatego jest surowo zakazane 
w Świętym Koranie: „I nie zbliżajcie się do 
cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny 
i jakże to zła droga!” (Al-Isra 32) 

W Świętym Koranie rozważamy, jak Bóg 
wyróżnił ludzkość, zobowiązując każdego 
do pomocy swemu bratu w utrzymaniu ta-
kiego poziomu życia, który go nie upokarza: 
“My obdarzyliśmy szlachetnością synów 
Adama. My nosiliśmy ich na lądzie i na mo-
rzu. My zaopatrzyliśmy ich wspaniałymi 
dobrami. My wyróżniliśmy ich wielkim wy-
różnieniem ponad wielu spośród tych, któ-
rych stworzyliśmy”. (Al-Isra 70) Równość 
wszystkich ludzi przed Bogiem została także 
stwierdzona słowami Proroka Muhamma-
da: „O ludzie! Zaprawdę wasz Pan jest jeden 
i wasz ojciec jest jeden. Wszyscy należycie do 
jednego rodu Adama, a Adam został stwo-
rzony z gliny. Zaprawdę najszlachetniejszy 
z Was według Allaha jest ten, kto jest naj-
pobożniejszy. Nie ma wyższości Araba nad 
nie-Arabem jak tylko w pobożności”. Te war-
tości zapoczątkowały stopniowe zniesienie 
niewolnictwa i równe traktowanie bogatych 
i biednych, nie zaś traktowanie biednych lub 
bezdomnych jak obcych.

Miłosierdzie i solidarność między ludź-
mi jest czymś z czym się rodzimy, co tkwi 
w naszej przyrodzonej biologicznej naturze. 
Negatywne doświadczenia mogą je usunąć 
albo wartościowe nauczania - wzbogacić. 
Islam tak wzbogaca te wartości w sercach 
i umysłach ludzi, że islamskie miasta stały 
się jak naczynia wypełnione miłosierdziem 
i wzajemną miłością, ponieważ ludzie po-
znali tyle nauk ze Świętego Koranu i sunny 
Proroka Muhammada, które motywowały 
ich do miłosierdzia i wzajemnej miłości. Na-
uczanie ukazało im wartość braterstwa, kiedy 
Prorok Muhammad powiedział: „Człowiek, 
który zrywa więzy braterstwa nie wejdzie do 
Raju”. Dzięki temu rozwinięto system opieki 
nad rodziną i rodzicami, zajęto się ludźmi 
starymi. Pierwsze nauki Proroka Muham-
mada po przybyciu do Medyny dotyczy-
ły nie tyle odbudowy miasta, kierunków 
przyszłej polityki zagranicznej, lecz kwestii 
o wiele prostszych, bo solidarności, dziele-
nia się i miłosierdzia. Nakazał on: „O ludzie! 
Przekazujcie (pozdrowienie) salam, dawajcie 

pożywienie (potrzebującym), pielęgnujcie 
więzy braterstwa i módlcie się w nocy, gdy 
inni śpią, a wejdziecie do Raju w pokoju”.

W ramach walki z ubóstwem i bezdom-
nością, wprowadzono zakat, trzeci rytualny 
fi lar islamu, czyli innymi słowy opodat-
kowano odpowiednie kategorie obywateli 
opłatami fi skalnymi na rzecz osób ubogich. 
Za panowania kalifa Omara bin Abd El Azi-
za, który zaledwie 2 lata władał najwięk-
szym imperium w całej historii, w państwie 
trudno było w ogóle spotkać ludzi ubogich, 
do czego przyczynił się wdrożony przez nie-
go sprawny system poboru zakatu. 

Nauki Proroka Muhammada stworzyły 
grunt do rozwoju międzyludzkiej solidar-
ności. Głosił: „Wierzący są dla siebie jak bu-
dowla, której poszczególne elementy wspie-
rają się nawzajem”. Jednocześnie stanowczo 
przestrzegał przed obojętnością na los sąsia-
dów: „Nie wierzcie temu, kto spał syty, a wie, 
że jego sąsiad głoduje”.

Ibn Hazm, naukowiec z Andaluzji napi-
sał w jednym ze swoich dzieł: „W każdym 
regionie ludzi zamożnych zachęca się, żeby 
pomagali ludziom ubogim, a sułtan (władca) 
im to nakazuje. Tak więc, ubodzy i potrzebu-
jący powinni otrzymać pożywienie niezbęd-
ne do życia, odzienie na zimę I na lato, które 
ochroni ich przed deszczem, latem, słońcem 
i wzrokiem przechodniów”. Solidarność 
taka znalazła wielkie uznanie w oczach Pro-
roka Muhammada. Stwierdził on: „Kiedy 
ludziom z plemienia Ash’ari skończyły się 
zapady żywności podczas dżihadu, lub za-
częły się wyczerpywać zapadu pożywienia 
ich rodzinom w Medynie, wzięli on wszel-
kie pozostałe zapasy w jedno prześcieradło 
i rozdzielili pomiędzy siebie w równych 
udziałach, mierząc swoje udziały miską. Są 
oni więc ze mnie, a ja jestem z nich”.

Zasada solidarności jednoczyła nie tylko 
muzułmanów, ale obejmowano nią też inne 
społeczności zamieszkujące terytorium pań-
stwa islamskiego. Kiedy Omar ibn Al-Cha-
tab, trzeci kalif, zobaczył starego żydowskie-
go żebraka proszącego o jałmużnę, zaprosił 
go do swojego domu i nakazał wypłacać mu 
stałe miesięczne utrzymanie, mówiąc: „Na 
Allaha, nie bylibyśmy sprawiedliwi, gdy-
byśmy zjedli jego potomstwo i zostawili go 
samego sobie w starości. Miłosierdzie jest dla 
ubogich i potrzebujących, a ubogimi są mu-
zułmanie, a ów jest jednym z potrzebujących 
spośród ludzi Księgi, chrześcĳ an i żydów”. 

Prorok Muhammad uczył muzułmanów 
miłosierdzia nawet w postępowaniu ze zwie-
rzętami: „Kiedy pewien wędrowiec poczuł 
pragnienie, zszedł do studni, aby zaczerpnąć 
wodę. Gdy wracał, dostrzegł dyszącego psa, 
który był tak spragniony, że jadł muł. Wędro-
wiec powiedział: ‘Ten [pies] cierpi pragnienie 
tak samo jak ja’. [Zaczerpnął więc ze studni] 
napełnił wodą swój but, przytrzymał go zęba-
mi, wspiął się i napoił psa. Allah podziękował 
mu za [dobry] uczynek i przebaczył mu”. 
Ludzie spytali Proroka: „O uczniu Allaha! 
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Czy jest dla nas nagroda za opiekę nad zwie-
rzętami?” Odpowiedział: „Tak, jest nagroda 
za pomoc każdemu zwierzęciu”. I przekazał 
też: „Spragniony pies biegał wokół kamiennej 
studni, kiedy zobaczyła go prostytutka z ży-
dowskiego plemienia Bani. Opuściła swoją 
skórzaną skarpetę do studni, nabrała wody 
i napoiła psa. A grzechy jej z tego powodu 
zostały jej odpuszczone”. Prorok Muhammad 
przestrzegł muzułmanów przed okrucień-
stwem: „Allah nie okaże miłosierdzia nikomu, 
jak tylko tym, którzy okazują miłosierdzie in-
nym”. Czynił to również poprzez ukazywa-
nie błogosławieństw, jakich ludzie dostępują 
dzięki pomaganiu innym: „Przyprowadźcie 
mi swoich słabych, otrzymujecie zwycięstwo 
z ich powodu”, i w podobny sposób naucza 
Święty Koran: „Przeto sieroty - nie uciskaj! 
A żebraka - nie odpychaj!” (93:9-10).

Zjawisko bezdomności występowało też 
w państwie muzułmańskim, kiedy w po-

czątkowym okresie muzułmanie z Mekki 
uciekając przed prześladowaniami ze strony 
swoich pobratymców, schronili się w Medy-
nie. Każdy z mieszkańców Medyny przyjął 
jednego z wygnańców jako brata i dzielił 
z nim swój dobytek, aż nie stało już nikogo, 
kto mógłby ich przygarnąć pod swój dach. 
Niektórzy więc z nowo przybyłych ubogich 
imigrantów przebywali w meczecie i nazwa-
no ich ludem Saff a. W tamtych czasach, we-
dle przekazu, Fatima, najukochańsza córka 
Proroka, poprosiła o służącą. Prorok jednak 
odmówił jej: „Na Allaha, nie dam ci i nie zo-
stawię ludu Saff a z żołądkami zapadniętymi 
z głodu”. Troszczył się o nich, wysyłał im 
zaopatrzenie i nakazał swoim towarzyszom 
dzielenie się z nimi pożywieniem. 

Musimy pamiętać, że bezdomność 
występująca w każdym kraju, zwłaszcza 
w państwach zamożnych, stanowi ucisk ca-
łego społeczeństwa wobec jednostek, za które 

każdy ponosi część odpowiedzialności. Pro-
rok Muhammad powiedział: „Jeśli ktokol-
wiek z miasta umarł z głodu, wszyscy miesz-
kańcy miasta winni są jego rodzinie Diaa, 
odszkodowanie za morderstwo”, czyli uznał 
taką sytuację za zamierzone morderstwo du-
szy poprzez zaniedbanie jej potrzeb. A jeśli 
uświadomimy sobie, że ludzie owi są przez 
nas uciskani, musimy obawiać się ich gniewu, 
gdyż jak mówił Prorok Muhammad: „Oba-
wiajcie się przekleństwa człowieka uciskane-
go, nie ma bowiem zasłony pomiędzy jego 
wołaniem a Allahem”. Dodał również: „Próśb 
trzech kategorii ludzi nigdy nie odrzuca [Al-
lah]: człowieka poszczącego, aż nie przerwie 
on postu, sprawiedliwego władcy i człowieka 
uciskanego. Prośby ich trafi ają do niebios, któ-
rych wrota są dla nich otwarte, a Allah mówi 
im: Przysięgam na swój honor, że wysłucham 
waszych [próśb] nawet poniewczasie”.

 Hesham Ezzat Mohammed

Andrzej Saramowicz 

SUFICKA IDEA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
SPOŁECZNEJ W ŚWIETLE KONCEPCJI 
„JEDNOŚCI W RÓŻNORODNOŚCI”

Poznaj siebie, a poznasz również Boga. – sufi ckie powiedzenie.

Pośród wielu muzułmańskich myślicie-
li, sufi  najwcześniej rozwinęli ideę bliskości 
człowieka do Boga, zawartą w słynnym ko-
ranicznym wersecie: „bliżej jesteśmy ciebie, 
niż twoja tętnica szyjna”.

Według islamu celem ludzkiego życia jest 
uwielbienie Jedynego Boga oraz poddanie się 
Jego woli. Dla sufi ch jest nim również odkry-
wanie i poznanie Boga, jako bezpośrednie 
doświadczenie bliskości i nieoddzielności.

Według nauk sufi ch, wiara na wyższym 
etapie nie jest już jedynie wierzeniem. Mi-
stycy i święci dają świadectwo poznania 
Najwyższej Istoty, do Której zwracają się, by 
otrzymać w zamian Łaskę, wewnętrzną siłę 
i twórczą energię. Przynosząc tę twórczą 
energię do świata materialnego, sufi  przez 
wieki wzbogacali ludzkie umysły i serca, 
służąc jako pomost pomiędzy tym co Bo-
skie, a tym co ziemskie. Sufi ccy mistycy 
i poeci zawsze podkreślali, że na poziomie 
transcendentnym źródło wszystkich religii 
objawionych jest wspólne. Istnienie różno-
rodności dla sufi ch jest dowodem nie tylko 
na unikalność każdego indywidualnego ży-
cia, ale pokazuje również majestat naszego 
Stwórcy.

Jedność istnienia jest fundamentalną i cen-

tralną ideą islamu, fundamentem, na którym 
zbudowana jest ta religia. Idea tawhid (jed-
ność Bytu) ma daleko idące implikacje, od-
noszące się do transcendentnej i immanent-
nej natury Najwyższej Istoty. Sufi cka wizja 
jedności w różnorodności zawiera ideę, że 
ludzkość na poziomie transcendentalnym 
stanowi jedność. Dopóty jednak sami nie 
doświadczymy jedności istnienia wewnątrz 
nas samych, dopóki będziemy błędnie 
utożsamiać się jako oddzielne istoty, żyją-
ce w iluzji oddzielności. Umysł racjonalny 
nie jest w stanie uwolnić nas od tej iluzji, 
a nawet przeciwnie: utwierdza nas w prze-
konaniu, że ludzka istota jest stworzeniem 
suwerennym i niezależnym od jego Stwór-
cy. Dlatego sufi  sięgali do nieracjonalnych 
i intuicyjnych form poznania Boga. 

Sufi  przez wieki podkreślali koniecz-
ność wewnętrznej przemiany skoncentro-
wanej na siebie jaźni (nafs), w istotę nie-
egoistyczną, niezależną, która doświadcza 
jedności Istnienia wpierw w swoim sercu. 
Oczyszczanie serca od wszelkich naleciało-
ści tego świata jest całodziennym zajęciem 
sufi ch. Holistyczna idea ludzkiej istoty, za-
kłada ustanowienie doskonałej harmonii 
pomiędzy linią wertykalną, która łączy nas 
z naszym Stwórcą i horyzontalną, dotyczącą 
świata stworzonego. Przywracanie równo-
wagi pomiędzy formą a jej zawartością sta-
ło się głównym celem sufi ch. Innymi słowy, 
sufi  trzymają się form i praktyk religĳ nych, 
jednocześnie nie czczą religii jako takiej, ale 
oddają cześć tylko i wyłącznie Jedynemu 
Bogu.

Mówiąc w kategoriach odpowiedzialno-
ści społecznej, sufi  utrzymują, że aby czynić 
dobro, należy samemu wpierw stać się do-
brym. Prawdziwą duchowość zaczynamy 
od nas samych.

Dziś istnieje wielka potrzeba dla glo-
balnej idei globalnej jedności. Aby sięgnąć 
do całości, wpierw musimy sięgnąć do nas 
samych, jako cząstki tej całości. Prawdziwą 
jedność znajdziemy tylko w ludzkim sercu, 
wpierw jednak należy usunąć z niego ido-
la oddzielności. Uznając jedność, uznajemy 
również różnorodność.

W historii islamu mieliśmy wiele wspa-
niałych przykładów kulturowej różnorod-
ności, kiedy Żydzi, muzułmanie i chrze-
ścĳ anie koegzystowali ze sobą w pokoju, 
będąc dla siebie nawzajem źródłem inspira-
cji. Taka sytuacja jest również możliwa i dzi-
siaj, szczególnie wtedy i tam, gdzie istnieje 
wola do pokojowego współistnienia. Inną 
rzeczą, której potrzebuje dzisiaj świat jest 
pluralizm, zwłaszcza w dyskursie społecz-
nym i religĳ nym.

Społeczna akceptacja i obecność su-
fi ch na szerokim obszarze geografi cznym 
wynika z ich głębokiego zrozumienia, że 
prawdziwa duchowość wychodzi poza 
społecznie i religĳ nie wyznaczone granice. 
Społeczność globalna, z sufi ckiej perspek-
tywy, która wychodzi poza różnice raso-
we, narodowe, czy religĳ ne, jest możliwa, 
ponieważ ludzkość stanowi duchową jed-
ność, a my wszyscy jesteśmy dziećmi Jed-
nego Boga. Istnienie globalna społeczność 
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i komentarzy do zbioru interpretacji Koranu, 
zwanego popularnie zbiorem Mułły Dżelala. 
Był też Mardżani autorem dzieła pt. Nazira, 
w którym wychodząc z punktu wyjścia, dok-
trynalno-prawnego sporu specyfi cznego dla 
muzułmanów tego obszaru, kładł podwaliny 
pod nową interpretację szariatu – prawa mu-
zułmańskiego.

Pretekstem był spór o porę piątej, wie-
czornej modlitwy, elementu jednego z pięciu 
fi larów religii islamu, która winna być odma-
wiana po zachodzie słońca. Chodziło o odma-
wianie tej modlitwy w wypadku występowa-
nia zorzy polarnej a więc – braku zachodów 
słońca. Część uczonych muzułmańskich stała 
na stanowisku, iż w takim wypadku piąta 
modlitwa nie powinna mieć miejsca. Mardża-
ni analizując tradycję Proroka Muhammada – 
Sunnę – i poszczególne wypowiedzi Proroka 
na konkretne tematy składające się na Sunnę 
– hadisy, oraz analizując orzecznictwo i opinię 
założycieli szkół teologiczno-prawnych w is-
lamie, doszedł do wniosku, jak też go uzasad-
nił, iż w takim wypadku modlitwy powinny 
odbywać się w czasie właściwym dla Mekki, 
będącej centrum świata islamu.

Uważał się nasz uczony za mustedlila, 
przyznając sobie stopień pośredni pomiędzy 

interpretatorem prawa religĳ nego – mudż-
tahidem – a naśladowcą – mukallidem. Wy-
chodząc od przypadku wątpliwości co do 
pory modlitwy, poddał Mardżani własnej 
interpretacji prawo muzułmańskie, nie prze-
kraczając jednak ram jednej z czterech szkół 
prawno-teologicznych w islamie sunnickim, 
w tym wypadku szkoły hanafi ckiej stworzo-
nej przez Abu Hanifę. Do tej szkoły tradycyj-
nie należeli zarówno Turcy, jak i Tatarzy oraz 
inne narody muzułmańskie Azji. Była też 
ona ofi cjalną doktryną Państwa Osmańskie-
go. Mardżani wprowadził ponadto zasadę 
obliczania czasu świąt islamskich w oparciu 
o wyliczenia astronomiczne, a nie widzial-
ności faz księżyca. Jego ustalenia w zakresie 
prawa religĳ nego wpłynęły na religĳ ną prak-
tykę wschodnioeuropejskich muzułmanów, 
w tym polsko-litewskich Tatarów.

Zostawił Mardżani olbrzymi dorobek 
historiografi czny, wiekopomne monografi e 
historii islamu na obszarach północnej i za-
chodniej Azji, historii nauki muzułmańskiej, 
dziejów Tatarów i państw tatarskich, historii 
Kazania. Oto tytuły niektórych jego dzieł: 
Dżelalat ul-Zemin fi  Tarih – i – Bulgar va Kazan, 
Kazań 1874, tłum. ros. pt. Oczerki istorii Buł-
garskogo i Kazanskogo chanstwa, Kazań 1878, 
Girafatuł chawaki (historia Azji Centralnej z 4, 
5, 6 wieku ery muzułmańskiej), Giulaletuzze-
min (krótki esej z dziejów Kazania), Mustafal- 
Achbar (dzieło o historii tatarskich państw 
i ludów środkowoazjatyckich), szczegółowa, 
oparta na źródłach praca omawiająca dzieje 
Chanatu Kazańskiego do podboju rosyjskie-
go w 1552r., tom I, Kazań 1885, oraz od roku 
1552 - tom II, Kazań 1900, Vafi at- ul- Eslaf 
(słownik biografi czny muzułmańskich uczo-
nych, dzieło w siedmiu tomach. Ukazał się 
drukiem tylko wstęp w tomie I) Kazań 1883. 
W okresie radzieckim Mardżani oraz cały 
jego dorobek historyczny, teologiczny i ide-
owy skazany został na zapomnienie. Wart 
jest niewątpliwie przypomnienia i przywró-
cenia światu zwłaszcza w okresie szerzącej 
się w islamie doktryny fundamentalistycz-
nej, dla której ideologia Mardżaniego byłaby 
świetną przeciwwagą.

Mardżani był również inicjatorem re-
wolucyjnej – jak na stosunki muzułmańskie, 

zakłada uznanie jedności przejawiającej się 
w różnorodności.

Proces społecznej transformacji sufi  
zaczynają od siebie. Uważają, iż jest to na-
szym duchowym obowiązkiem i społecz-
ną odpowiedzialnością, by znaleźć jedność 
wpierw w naszych własnych sercach. Na 
poziomie intelektu i rozumu kwestii jed-
ności rozwiązać się nie da. Żadne między-
narodowe, międzywyznaniowe spotkania, 

czy konferencje nie odniosą pożądanego 
skutku, jeśli człowiek sam nie zmieni się 
i dokona wewnętrznej duchowej transfor-
macji. Kierowanie się ku sercu jest pierw-
szym krokiem w kierunku tej transformacji 
i Jedności. 

Zwrot ku sercu nie jest aktem ego-
istyczny, jak byliby skłonni uważać emo-
cjonaliści, ale prawdziwie twórczym aktem 
wewnętrznej transformacji, który Bóg po-

zostawił człowiekowi do spełnienia. W ten 
sposób praca budowania świątyni zwanej 
ludzkością może być dokonana wypełnia-
jąc nas obowiązek względem Boga i całej 
ludzkości.

Powyższy tekst wygłoszony został 
w języku angielskim przez Andrzeja 

Saramowicza podczas konferencji 

Mutazyliccy uczeni wykoncypowali po-
jęcie zwane przez nich modi, tj. bytów, które 
są różne realnie, a nie są też realnie tożsame 
z istotą Boga. Istnieją one jako substancje – 
aczkolwiek nie manifestują się substancjalnie, 
będąc konieczne, ale nie wieczne. Wszystko, 
co istnieje - oprócz Boga - jest skończone cza-
sowo, ponieważ Jego istnienie poprzedzało 
istnienie czasu. Nieskończoność czasowa 
właściwości, atrybutów Boga - nie wyklucza 
skończoności ich istnienia w tym sensie, że 
są one uwarunkowane w swym istnieniu sa-
mym Bogiem, Jego nieograniczoną potencjal-
nością. Doktrynalnymi następcami aszary-
tów byli kelamiści - zwani tak od arabskiego 
słowa kelam, oznaczającego dialektykę w ro-
zumieniu metody starożytnej, a nie heglow-
skim. Kelamiści podzielili istniejące byty na 
następujące kategorie: byt konieczny, wiecz-
ny, nieskończony w czasie i istnieniu - czyli 
sam Bóg i Jego atrybuty oraz wszelkie inne. 
Byty możliwe, nieskończone czasowo, skoń-
czone w istnieniu. Kelamiści, za Arystotele-
sem, uważali Boga za byt konieczny (wadżyb), 
zwąc Go Najwyższą Koniecznością. Reszta 
bytów uważana była za możliwe (mumkinat), 
czyli zmienne i skończone (chadis). Tak więc 
atrybuty boskie uzyskały specjalny status on-
tologiczny, zawierający w sobie sprzeczność, 
nad wyjaśnieniem której skupiali się muzuł-
mańscy teologowie Buchary i Samarkandy 
prawie do wieku XX, zwąc ten rodzaj speku-
lacji dialektyką, tj. kelamem.

Tę właśnie ontologiczną konstrukcję bu-
charskich uczonych zaatakował Mardżani. 
Był on zwolennikiem autonomii teologii 
i twierdził, iż nie należy łączyć spraw wiary 
z fi lozofi czną spekulacją, jaką był niewątpli-
wie kelam. W pewnym sensie zbliżał się do 
stanowiska mutazylitów twierdząc, iż Bóg jest 
wieczny, nieskończony i konieczny podobnie 
jak Jego atrybuty, których nie powinno się od-
dzielać od Jego istnienia. Nadawanie im sta-
tusu ontologicznego to wg Mardżaniego szirk, 
czyli herezja, widomy znak wpływów dok-
tryny chrześcĳ ańskiej, stawianie obok Boga 
innych bytów. Bóg w swej istocie – podobnie 
jak i Jego atrybuty – jest niepoznawalny i nie 
można poddawać pod rozważania Jego natu-
ry. Pogląd ten wyłożył Mardżani w komen-
tarzach do komentarzy koranicznych Nasafi ja 
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w tym i ówczesnych rosyjskich muzułmanów 
‒ reformy szkolnictwa religĳ nego, wprowa-
dzając świeckie przedmioty ogólnokształcą-
ce, a nawet języki europejskie. Inicjuje nową 
metodę nauczania – po arabsku – usul dżadid. 
Stała się ona podstawą reformy obyczajowej 
i światopoglądowej – w połączeniu z stara-
niami Gasprinskiego prowadziła do zmiany 
stylu życia i obyczajowości dużej liczby mu-
zułmanów w Rosji, Azji Środkowej, Indiach, 
Egipcie, Persji i Turcji, tam bowiem dotarło 
sformułowane przez Mardżaniego i Gasprin-
skiego przesłanie o konieczności cywilizacyj-
nego wyrównania zaległości wobec Europy 
przez społeczność islamu. 

Wzorem dla Gasprinskiego była Japo-
nia, które przyjmując w całości europejską 
cywilizację zdołała oprzeć się inwazji krajów 
europejskich i kolonializmowi, a nawet wy-
grać, i to zdecydowanie, wojnę z Rosją. Nie 
chodziło jednakże o konfrontację lecz o prze-
ciwstawienie się intensywnej rusyfi kacji pro-
wadzonej przez koła rządzące, zwłaszcza w II 
poł. XIX w. Zwolennicy nowej metody nazy-
wani byli popularnie – dżadidystami – tworząc 
zeuropeizowaną warstwę inteligencji oraz 
muzułmańskiej burżuazji, które to grupy spo-
łeczne były wyrazicielami nacjonalizmu i se-
paratyzmu, rozumianego na przełomie XIX 
i XX wieku wśród rosyjskich muzułmanów 
jako ideologia panturkizmu i panislamizmu. 
Z nich rekrutowały się główne muzułmań-
skie partie polityczne działające w Rosji do 
rewolucji 1917 roku, czy raczej do lat 1920-24, 
kiedy to bolszewicy zaczęli defi nitywnie roz-
prawiać się ze wszelkimi innymi ruchami po-
lityczno-ideowymi. Odrębność muzułmanów 
w Rosji, manifestowana poprzez aktywność 
ideowo-polityczną, skończyła się w zasadzie 
wraz z upadkiem politycznym Sułtan-Galĳ e-
wa w 1924 roku.

Warto nieco bliżej przyjrzeć się również 
innym, wywodzącym się z muzułmanów – 
poddanych cara Rosji – ideologom, pisarzom 
i działaczom społeczno-politycznym. 

Oprócz wspomnianych już – Kursawie-
go, Gasprinskiego, Mardżaniego – należy 
wymienić takie postacie jak – Jusuf Akczura, 
Fatih Amirchanow, Ataullah Bajazitow, Musa 
Bigĳ ew, Abdullah Bobiński, Abdurraszid Ibra-
himow, Ayaz Ishaki, Kajum Nasyri, Abdullah 
Tukaj, Mehmed Emin Resul-Zade. To tylko 
niektórzy z twórców odrodzenia literackiego 
i kulturalnego - Tatarów i muzułmanów nad-
wołżańskich, będących też niewątpliwie twór-
cami ogólnego dorobku rosyjskich muzułma-
nów przełomu XIX i XX stulecia. Odrodzenie 
to, równolegle do „srebrnego okresu” literatu-
ry rosyjskiej doby modernizmu, wzrosło nie-
bywale i zaczęło przemieniać społeczeństwo 
muzułmańskie w Rosji w latach poprzedzają-
cych bolszewicki przewrót w 1917 r.

Zarówno biografi e, dzieła, jak i aktyw-
ność wspomnianych liderów społeczności 
rosyjskich muzułmanów świadczyły o coraz 
większej akulturacji w stosunku do wschod-
nioeuropejskiej kultury, czego konsekwencją 
było w niektórych przypadkach przyjęcie ide-

ologii bolszewików, a co za tym idzie całkowi-
ta laicyzacja i asymilacja lub też – w większo-
ści wypadków – stworzenie nowoczesnego 
muzułmańskiego nacjonalizmu, który prze-
kształcił się w nacjonalizm poszczególnych 
grup etnicznych narodów nierosyjskich, 
gdzie islam był traktowany jako niezbędne 
narodowe spoiwo – czynnik zarazem jedno-
czący, wyróżniający, jak i tożsamościowy. Mu-

zułmańskiego nacjonalizmu tego okresu nie 
należy jednak łączyć z wytworzonym nieco 
później fundamentalizmem. Był to ruch mło-
dej, rodzącej się muzułmańskiej burżuazji, 
inteligencji, klasy średniej biorącej pełnymi 

garściami z tradycji europejskiej i bynajm-
niej nienastawionej doń wrogo. Wynikiem 
tej postawy ideowej był polityczny ruch pan-
turkistyczny. Inspiracja ideowo-polityczna 
wynikała natomiast z pism i działalności tak 
Mardżaniego, jak i Gasprinskiego, jednakże 
za jego twórcę należy uważać Jusufa Akczurę, 
Tatara nadwołżańskiego, pisarza, działacza 

politycznego, wydawcę i dziennikarza.
Akczura urodził się w 1876 r. w Symbir-

sku nad Wołgą, podobnie jak W. I. Lenin. Był 
synem tatarskiego bogatego kupca, repre-
zentował rodzącą się w Rosji muzułmańską 
burżuazję. Po spędzeniu dzieciństwa w ro-
dzinnym środowisku studiował w Stambule 
i w Paryżu, w tym ostatnim prawo oraz ro-
dzącą się politologię w Szkole Nauk Politycz-
nych. Uległ wpływowi dzieł E. Renana i M. 
Barresa. Poglądy Renana na istotę i genezę 
chrześcĳ aństwa Akczura rozciągnął na islam. 
Na skutek swojej politycznej aktywności na 
rzecz niezależności muzułmanów rosyjskich 
zmuszony był do emigracji z Rosji. Z kolei 
jego ideowa postawa niechętna ofi cjalnej ide-
ologii panislamskiej sułtana Abdulhamida II, 
zmusiła go do emigracji z Turcji do Egiptu, 
będącego pod faktycznym panowaniem an-
gielskim. Tam, w roku 1904, Akczura publi-
kuje polityczny artykuł pt. „Trzy zasady poli-
tyki” (inna wersja tłumaczenia z j. tureckiego 
- „Trzy systemy polityczne”) w czasopiśmie 
„Turk”, ukazującym w się w Kairze, a wyda-
wanym przez młodoturecką opozycję. Pod-
daje w nim krytyce dwie panujące dotąd 
w Osmańskim Państwie ideologie polityczne, 
wspomniany panislamizm i osmanizm. 

Osmanizm był ideologią w pewnym 
sensie typową dla państwa wieloetniczne-
go i multireligĳ nego, jakim była ówczesna 
Turcja. Najogólniej sprowadzał się do idei 
wierności i lojalności obywateli wobec idei 
monarchii i dynastii Osmanów, bez względu 
na przynależność narodową i etniczną. Zwo-
lennicy osmanizmu postulowali autonomię 
kulturalną i polityczną niemuzułmańskich 
poddanych oraz całkowite zrównanie ich 
wobec prawa, jak też zastąpienie w wielu wy-
padkach muzułmańskiego prawa religĳ nego, 
będącego prawem państwowym, kodeksem 
cywilnym wzorowanym na kodeksach euro-
pejskich. Podobne idee skupienia poddanych 
– obywateli wokół dynastii miały miejsce 
w państwach Habsburgów i Romanowych, 
aczkolwiek udało się to zrealizować tylko 
w Wielkiej Brytanii. Ideą jednoczącą muzuł-
mańskich poddanych sułtana, przede wszyst-
kim Turków i Arabów, miał być kalifat, do 
którego nawiązywał Abdulhamid II. Jednak-
że wszystkie te ideologie stały wobec siebie 
w pewnej sprzeczności. Niekonsekwentne 
wcielanie ich w życie powodowało pewien 
zamęt ideowy – brak jednolitej, wewnętrznej 
polityki społecznej opartej na jednym, spój-
nym programie politycznym. Pogłębiało to 
słabość kraju, jedynego w pełni suwerennego 
wtedy państwa muzułmańskiego.

Według Akczury osmanizm nie mógł, 
z racji swoich wewnętrznych sprzeczności, 
być ideologią zdolną ponieść ciężar nowo-
czesnego państwa, w jakie chciał przekształ-
cić Turcję. Nie mógł tej roli spełnić również 
panislamizm, a to racji politycznego przeciw-
działania państw zachodnich, które mogły się 
czuć zagrożone w swoim stanie posiadania. 
Jedyną realnie możliwą ideologiczną opcją 
był panturkizm. Odmiany panturkizmu sta-
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nowiły panturanizm i turkizm. Panturanizm 
można określić jako poszerzoną wersję pan-
turkizmu. O ile ten ostatni zakładał jedność 
kulturową i polityczną narodów muzułmań-
skich – tureckojęzycznych, to panturanizm 
proponował wspólnotę szerszą – ałtajską, 
nacji nie tylko muzułmańskich, ale również 
Ugro-Finów, narodów Syberii, zaś w skrajnej 
wersji również Japończyków. Turkizm z kolei 
był zawężeniem panturkizmu do nowocze-
snego nacjonalizmu Turków anatolĳ skich 
przy, oczywiście, nawiązaniach do braterstwa 
z innymi narodami turkĳ skimi. Stanowił ide-
ologię Kemala Paszy, jednego z ideowych fi -
larów współczesnej Republiki Tureckiej.

Inaczej miało się z innymi, wspomniany-
mi liderami życia kulturalnego, literackiego, 
społecznego i politycznego muzułmanów ro-
syjskich. Spróbujmy przyjrzeć się biografi om 
wymienionych już wyżej liderów, intelektu-
alistów i pisarzy. 

Fatih Amirchanow urodził się w 1886 
roku w Kazaniu, w rodzinie mułły. Studio-
wał w kazańskiej medresie Muhammedĳ e. Był 
jednym z liderów studenckiego, muzułmań-
skiego ruchu rewolucyjnego Islah. W roku 
1905 Amirchan (tatarska wersja nazwiska) 
został naczelnym redaktorem czasopisma 
Al-slah (Reformator), wydawanego przez ra-
dykalne, lewicowe skrzydło ruchu dżadidy-
stów. Ze względu na antyrosyjską orientację, 
czasopismo, od roku 1907 tygodnik, zostało 
zamknięte przez policję. Amirchan współpra-
cował z wieloma czasopismami i gazetami 
wydawanymi przez dżadidystów. Oto tytuły 
niektórych z nich: Terbiyat-i Et fal (Edukacja 
dziecięca), Al-Asr al-Dżadid (Nowe wiek),Y-
ashen, Yałt-Yult, Ang. Ponadto pod pseudoni-
mem Fathulla Hazret pisał nowele i opowia-
dania o charakterze satyryczno-politycznym. 
Po rewolucji 1917 roku Amirchan zwrócił się 
w kierunku muzułmańskiego mistycyzmu 
– sufi zmu. Zmarł w 1926 roku.

Ataullah Bajazitow urodził się w II poł. 
XIX w. w Petersburgu, w rodzinie mułły 
wojskowego garnizonu armii rosyjskiej, 
głównego imama meczetu petersburskie-
go. Otrzymał staranne i rozległe religĳ ne 
wykształcenie. Od roku 1904 do 1914 był 
wydawcą i redaktorem czasopisma Nur 
(Światło),będącego pośrednikiem pomiędzy 
lewym i prawym odłamem dżadidystów.

Musa Bigĳ ew (tatarska forma nazwiska – 
Bigi), urodził się w 1875 roku w Rostowie nad 
Donem jako syn miejscowego mułły. Naukę 
rozpoczął w tradycyjnej medresie w Kazaniu. 
Studia teologiczne kontynuował w Bucha-
rze, później wyjechał do Medyny, Stambułu 
i Kairu. W roku 1904 wrócił do Rosji i podjął 
studia na Uniwersytecie Petersburskim. Po 
ich ukończeniu Bigi publikował eseje teolo-
giczne, interpretując zasady islamu w duchu 
modernizmu Afganiego, w wychodzącym 
w Petersburgu czasopiśmie Ulfet, wydawa-
nym przez Abdurraszida Ibrahimowa. Bigi 
rozpoczął też współpracę z innymi periody-
kami dżadidystów, podobnie jak Amirchan. 
W roku 1909 został mudarrisem w medresie 

Huseinĳ e w Orenburgu, gdzie wykładał hi-
storię religii muzułmańskiej. W tym czasie 
współpracował z czasopismem Vaqt, jednym 
z najważniejszych periodyków ruchu dża-
didów. Oskarżony o głoszenie heretyckich 
poglądów, zrezygnował z pracy w medresie. 
Wyjechał z Orenburga najpierw do Kazania, 
później do Petersburga, gdzie został miano-
wany imamem-chatibem (głównym) miejskie-
go meczetu. W tym też czasie związał się 
z wychodzącym w Kazaniu dwumiesięczni-
kiem pedagogicznym Mektep. W roku 1918 
publikował w religĳ nym czasopiśmie Al-
Minbar, wydawanym krótko w ówczesnym 
Piotrogrodzie. 

Bigi odgrywał jedną z głównych ról w ta-
tarskim ruchu dżadidystów. Był sekretarzem 
Trzeciego Kongresu Muzułmanów w Rosji 
w roku 1906 w Niżnym Nowgorodzie oraz 
autorem programu politycznego muzuł-
mańskiej partii w Rosji – I  ifaq al-Muslimin 

(Jedność muzułmańska), zaprezentowanego 
podczas wspomnianego kongresu. Był auto-
rem wielu dzieł teologicznych oraz prac kry-
tyczno-literackich m.in.: Edebiyat-i Arabi (Lite-
ratura Kazań, bdw), Al-Luzumiyat (przekład na 
język tatarski oraz komentarz dzieł arabsko-
muzułmańskiego fi lozofa Abu Ala al-Ma’ari, 
będący na pograniczu ortodoksji i herezji),

Islam fi losofl ary – Muhammed Abdullah al-
Misri, Dżemaleddin al-Afghani, (Kazań, oko-
ło 1908 r., ważny esej omawiający sylwetki 
dwóch twórców modernistycznej reformy 
w islamie), Qava’id-i Fiqhiyeh (Podstawy teo-
logii, Kazań 1910), Dican-i Hafez terdżumesi 
(przekład Dywanu Hafi za, Kazań 1910), Sha-
ri’yat Esaslary (Podstawy Szariatu, Piotrogród 
1916.

W maju 1917 roku Bigi odegrał ważną rolę 
na Wszechrosyjskim Kongresie Muzułmań-
skim w Moskwie. Po rewolucji bolszewickiej 
został w Rosji, nie decydując się na emigrację. 
Próbował znaleźć wspólny język z przywód-
cami bolszewickimi, broniąc stanowiska isla-
mu w sytuacji zagrożenia. W sierpniu 1920 

r. uczestniczył w kongresie muzułmańskich 
nauczycieli religĳ nych w Ufi e. Tam zapre-
zentował napisany pod kątem koegzystencji 
z nowym reżimem elementarz Islamiyet Eli-
 asy (Alfabrt Islamski), będący nawiązaniem 

do Azbuki Komunizma N. Bucharina. W tym 
samym roku opublikował w Berlinie, prze-
mycony poprzez Finlandię Islam Milletlerin-
de dini, edebi, ichtima’i,siyasi me’seleler tedbirler 
haqqynda (Religĳ ne, Kulturalne, ekonomiczne 
i polityczne tendencje wśród narodów mu-
zułmańskich). Po wydaniu tego dzieła Bigi 
został aresztowany. Zwolniono go po trzech 
miesiącach, dzięki interwencji Ismeta Inonu, 
tureckiego ministra spraw zagranicznych. 
W roku 1928, po masowej antyislamskiej na-
gonce na całym terytorium ZSRR, sytuacja 
Bigiego pogarsza się. W roku 1930 wyjechał 
do Finlandii, potem do Indii, Turcji i osiada 
w Egipcie, gdzie zmarł w 1949 r.

Abdurraszid Ibrahimow urodził się 
w 1852 roku w rodzinie tatarskiej na Syberii, 
w miejscowości Bacharłyk w guberni tobol-
skiej. Uczył się cztery lata w medresie we wsi 
Koszkary niedaleko Kazania. Na dalsze stu-
dia wyjechał do Medyny. Do Rosji powrócił 
w 1892, zostając kadim (muzułmańskim sędzią 
religĳ nym) w Orenburgu i członkiem Muzuł-
mańskiego Zarządu Duchownego Orenburga. 
W roku 1893 ponownie wyjechał za granicę do 
krajów muzułmańskich Egiptu, Turcji i Indii. 
W roku 1893 publikuje w Stambule Cholpan 
Yiłdyzi (Gwiazda poranna), w której ukazywał 
rosyjską politykę asymilacji Tatarów wzywając 
jednocześnie do odrodzenia narodowego. Dru-
gie wydanie ukazało się w Kairze w 1903 r., zaś 
trzecie w Petersburgu w 1907. Ibrahimow wró-
cił ponownie do Rosji w 1901 roku, gdzie został 
jednym z przywódców radykalnego skrzydła 
reformistycznego ruchu dżadidów. Przejął an-
tyzachodnie wątki fi lozofi i Al-Afganiego, jed-
nocześnie łącząc je z antyrosyjskością, a w myśli 
religĳ nej odrzuceniem konserwatywnego tra-
dycjonalizmu i duchem rewolucyjnym. Publi-
kował w wielu radykalnych, reformistycznych 
(modernistycznych) i panislamskich periody-
kach wydawanych w tym czasie w Rosji, m.in. 
w Mirat-Kuzge (Przegląd), czasopiśmie niere-
gularne ukazującym się w językach arabskim 
(!) i tatarskim w Petersburgu i Kazaniu, Ul fet 
- w języku tatarskim, w l. 1906-1907, Al-Tilmiz 
(Student) - ukazującym się w języku arabskim 
w Petersburgu i in. W roku 1097 publikuje 
w Turcji ważną pozycję pt. Bin bir Hadith (Ty-
siąc jeden hadisów), której drugie wydanie ma 
miejsce w Kazaniu w 1909 r. Był to przekład 
tradycji Proroka Muhammada z komentarza-
mi, w których Ibrahimow atakował zarówno 
muzułmańskich konserwatystów, jak i mło-
dych tatarskich socjalistów. W latach 1905-1908 
Ibrahimow pełnił ważną rolę w trzech muzuł-
mańskich kongresach Rosji (W Niżnym Now-
gorodzie i Petersburgu), jak też w organizacji 
pierwszej muzułmańskiej partii w Rosji, I  ifaq 
al-Muslimin. Był członkiem centralnego komi-
tetu partii.

 Wszystkie te ideologie w stopniu mniej-
szym lub większym, przeważnie silnie 
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zmieszane ze sobą, funkcjonowały wśród 
rosyjskich muzułmanów na przełomie XIX 
i XX w. Wśród wykształconej w szkołach 
rosyjskich lub w Europie przedstawicieli 
burżuazji i inteligencji, a także absolwentów 
medres z nową metodą nauczania przewa-
żał świadomie określany panturkizm, zaś 
wśród mało wykształconych mas ludności 
nie było w ogóle żadnego pojęcia narodowo-
ści – przeciętny Tatar, Tadżyk, Uzbek, Kirgiz 
określał się jako muzułmanin. Religia była 
osią poczucia tożsamości i wyznacznikiem 
identyfi kacji. Rodzące się wśród inteligencji 
pojęcie to rosyjscy Turcy lub tureccy muzuł-
manie w Rosji. Bardzo rzadko formułowano 
określenie narodowej tożsamości w ściśle 
współczesnym, wąskim znaczeniu. Wśród 
Tatarów nadwołżańskich zaczął je formuło-
wać na przełomie wieków Abdullah Tukaj, 
uważany za największego tatarskiego poetę, 
twórcę nowoczesnego narodu w Autono-
micznej Republice Tatarstanu. Tukaj uchodzi 
też za twórcę współczesnego języka narodo-
wego Tatarów nadwołżańskich.

Idee Afganiego Mardżaniego, Gasprinskie-
go i Akczury były w politycznej perspektywie 
niebezpieczne dla Rosji i takimi pozostały do 
dziś, grożąc w razie powodzenia ich realizacji 
całkowitym rozpadem rosyjskiego państwa; 
terytorium rosyjskie na wschodzie skurczyło-
by się do stanu sprzed 1552 roku. Aktualną dla 
Rosji może być jeszcze jedna polityczna per-
spektywa, którą próbował realizować w latach 
dwudziestych XX wieku Sułtan Galĳ ew. 

Mir Said Sułtan-Galĳ ew urodził się około 
roku 1880 we wsi Krymsakały na terenie dzi-
siejszej Baszkirskiej Republiki Autonomicznej 
w rodzinie nauczyciela tradycyjnej szkoły ta-
tarskiej. W rodzinnej wsi uczy się w mektepie 
– elementarnej szkole koranicznej swego ojca, 
zaś po jej skończeniu wstąpił do Instytutu Pe-
dagogicznego w Kazaniu. Tam został człon-
kiem nielegalnego samokształceniowego kółka 
młodych radykałów muzułmańskich. W roku 
1905 przyłączył się do rewolucyjnego ruchu 
studenckiego Islah, zrzeszającego tatarską, mu-
zułmańską młodzież studencką i uczniowską 
nastawioną lewicowo i reformistycznie. Pro-
pagując socjalizm, ruch ten kierował się jed-
nocześnie w stronę nacjonalizmu tatarskiego, 
łącząc oba te hasła, tj. wyzwolenie społeczne 
i narodowe. Do roku 1917 Sułtan-Galĳ ew staje 
się radykalnym, lewicowym muzułmańskim 
nacjonalistą, zbliżając się w poglądach do bol-
szewików. Można mówić o istnieniu w tym 
czasie muzułmańskiego, narodowego komunizmu 
– gdzie przynależność do islamu pojmowa-
na była nie jako przynależność religĳ na, ale 
cywilizacyjna i kulturowa, dająca asumpt do 
tworzenia koncepcji narodowości muzułmańskiej 
opartej na wspólnocie kultury. 

Koncepcja ta znalazła później swoją kon-
tynuację przy tworzeniu Pakistanu czy współ-
cześnie – Muzułmańskiej Republiki Bośni 
i Hercegowiny, składowej części Konfederacji 
Bośni i Hercegowiny. W tym czasie w Baku 
i w Orenburgu działały grupy Marksistów 

Muzułmańskich, zaś w późniejszym okresie, 
rewolucji i wojny domowej istniała silna gru-
pa Muzułmańskich Bolszewików.1 W pierwszej 
połowie maja 1917 roku na Wszechrosyjskim 
Zjeździe Muzułmanów w Moskwie Sułtan-
Galĳ ew zgłosił postulat przyjęcia leninow-
skiego wariantu socjalizmu w Rosji. Już po 
zakończeniu zjazdu został powołany w skład 
Muzułmańskiego Socjalistycznego Komitetu 
w Kazaniu. W listopadzie 1917 r. wstąpił do 
RKP(b). Jego program był jednakże tyle lewi-
cowy, co nacjonalistyczny. Opierając się na gło-
szonym ofi cjalnie przez Lenina i bolszewików 
internacjonalizmie, głosił pogląd o wyzwole-
niu dzięki październikowej rewolucji nierosyj-
skich mniejszości w byłym imperium, w tym 
muzułmanów. Pomiędzy rokiem 1918 a 1920 
Stalin, będący wtedy ludowym komisarzem 
do spraw narodowości, na gwałt potrzebował 
współpracowników rekrutujących się z mu-
zułmańskiej inteligencji, celem uwiarygodnie-
nia działalności bolszewików wśród muzuł-

mańskich mas. Wtedy to zwrócił uwagę na 
Sułtan-Galĳ ewa, który zrobił błyskawiczną, 
acz krótkotrwałą karierę w bolszewickiej naj-
wyższej hierarchii. Był on jednocześnie człon-
kiem Centralnego Muzułmańskiego Komisariatu 
(MUSKOM- u), przewodniczącym Muzułmań-
skiego Kolegium Wojennego, ścisłego kolegium 
Ludowego Komisariatu ds. Narodowości ( Nar-
komnatu), wydawcą biuletynu Narkomnatu, 
członkiem egzekutywy Centralnego Komitetu 
RKP(b) i później WKP(b) Tatarskiej ASRR. 

Mając tak wysoką pozycję Sułtan-Galĳ ew 
próbował wcielać w życie swoją doktrynę mu-
zułmańskiego narodowego komunizmu. Sformuło-
wał ją i wyłożył w artykułach w latach 1918-
1923, a udoskonalił w latach 1924-1928, czyniąc 
z niej coś w rodzaju świeckiej profetycznej 
ideologii. Próbował połączyć marksizm-leni-
nizm, islam i nacjonalizm. Stworzył pojęcie 
proletariackiej narodowości, twierdząc, że narody 
kolonizowane, a do takich zaliczał też muzuł-
manów w Rosji, są w całości w sytuacji prole-
tariatu europejskiego. Kraje muzułmańskie po-
1 Riewolucĳ a w sriedniej Azii głazami musul’manskich bo-

l’szewikow, Society for Central Asian Studies, reprint 
series nr 3, Oxford 1985.

winny wyzwolić się spod ucisku kolonialnego, 
zaś dopiero potem dokonać rewolucji socjalnej. 
Sułtan-Galĳ ew opracował teorię muzułmań-
skiej narodowej twarzy marksizmu-leninizmu, 
mówił o proletariackiej istocie i narodowej formie 
ruchu muzułmańskiego. Środki realizacji tej 
doktryny polegały w skrócie na utworzeniu: 
autonomii Muzułmańskiej Partii Komuni-
stycznej (akceptuje ona założenia i program 
bolszewików, posiada natomiast osobny ko-
mitet centralny i struktury terenowe); osobnej, 
Muzułmańskiej Armii Czerwonej pod muzuł-
mańskim dowództwem, z własnym korpusem 
ofi cerskim; dużego, muzułmańsko-tureckiego 
państwa, Republiki Turanu, od Kazania do 
Pamiru; międzynarodówki kolonialnej, nieza-
leżnej od Kominternu, w którym to dominują 
przedstawiciele europejskich, wysoko zindu-
strializowanych krajów.

Sułtan-Galĳ ew został po raz pierwszy 
aresztowany w maju 1923 roku pod zarzutem 
„kontrrewolucyjnej, nacjonalistycznej konspi-
racji celem obalenia władzy sowieckiej i wspo-
magania rebelii basmaczy w Azji Środkowej”. 
Po raz drugi aresztowano go w roku 1928, 
a w 1930 zesłano na Wyspy Sołowieckie, gdzie 
zginął w 1934 r. Sułtangalĳ ewizm, jako poję-
cie azjatyckiego komunizmu, potępiony przez 
WKP(b), był zaciekle zwalczany do 1939 r. Sam 
Sułtan-Galĳ ew aż do końca istnienia władzy 
radzieckiej nie został nigdy ofi cjalnie zreha-
bilitowany. Nastąpiło to dopiero w 1989 roku, 
kiedy system walił się nieodwołalnie. Jego 
ideologia stanowiła dla ZSRR duże niebez-
pieczeństwo, grożąc utworzeniem „państwa 
w państwie”, tj. Republiki Turanu, co w prak-
tyce pociągnęłoby nieobliczalne następstwa 
polityczne dla Rosji, a pośrednio dla świata. 
W roku 1929 zwolennicy doktryny Sułtan-Ga-
lĳ ewa rozpowszechniali m.in. wśród studen-
tów tatarskich w Kazaniu ulotkę następującej 
treści: „Maleńki naród belgĳ ski, liczący mniej 
niż 1,5 miliona mieszkańców, posiada własne, 
niezależne państwo, Polacy, Łotysze, Estończy-
cy i Finnowie, którzy 11 lat temu cierpieli pod 
jarzmem rosyjskim, są obecnie gospodarzami 
swoich krajów i stworzyli ustroje, które mogą 
służyć jako model dla całego świata. Bierzcie 
z nich przykład. Nasza siła jest w jedności; nie 
dajcie się uwieść takim słowom jak ‘proleta-
riat’ albo ‘walka klas’. Słowa te służą jedynie 
interesom rosyjskich bolszewików”.2

Problematyka styku Rosji, Europy i isla-
mu obejmuje polityczne dzieje i współcze-
sność rosyjskich muzułmanów, a także relacje 
międzynarodowe rosyjsko-tureckie, rosyjsko-
irańskie i rosyjsko-arabskie. Dotyczy także 
gry dyplomatycznej i geopolitycznej rosyjsko-
ukraińskiej zarówno w przeszłości, jak i obec-
nie oraz relacji trójstronnych, tj. turecko-ukra-
ińsko-rosyjskich. Koniecznym jest ponadto 
prześledzenie stosunków rosyjsko- chińskich 
pod kątem odniesienia do separatystycznego 
ruchu Ujgurów w chińskiej prowincji Sin-
kiang, zwanej też Turkiestanem Wschodnim.

Selim Chazbĳ ewicz 
2 Adam Kruczek, Sułtan-Galĳ ew po 50-ciu latach, Kultu-

ra, Instytut Literacki, Paryż 1973, s. 84.
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