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PODZIĘKOWANIA
Chwała Bogu, naszemu Panu. Książka ta nie powstałaby bez wsparcia 

i zachęty ze strony mojej rodziny: moich rodziców, moich teściów, mojego 
brata, moich dzieci oraz, przede wszystkim, mojego nadzwyczaj cierpliwe-
go i szczodrego męża, Murtady, który jest prawdziwym uosobieniem cech 
Proroka (sallallaahu alajhi ła sallaam, pokój i błogosławieństwo Boga z Nim, 
saał). 

Bóg pobłogosławił mnie, umożliwiając pracę w zespole redaktorów, któ-
rzy podzielali ważną i nowatorską koncepcję tego, co mieliśmy nadzieję stwo-
rzyć, i uważali mój głos oraz opinię za dostatecznie cenne, aby uwzględnić je 
w tym projekcie. 

Wszelkie błędy wynikają z mojej winy, a wszystko to, co dotrze do serc 
błogosławionych czytelników, pochodzi od Boga.



ZAYED HOUSE FOR ISLAMIC CULTURE
Zayed House for Islamic Culture (ZHIC) to wyspecjalizowana, niezależ-

na instytucja, powiązana z Dworem Następcy Tronu. Została oparta na wizji 
zmarłego władcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), szejka Zajeda 
bin Sultana al-Nahjana, a oficjalnie utworzono ją w roku 2005 dzięki Jego 
Wysokości Szejkowi Chalifie bin Zajedowi al-Nahjanowi, prezydentowi ZEA 
i emirowi Abu Dhabi. 

ZHIC skupia się na szerzeniu muzułmańskiej kultury oraz budowaniu 
mostów pomiędzy ludźmi o różnym pochodzeniu. Instytucja przyjmuje no-
wych muzułmanów oraz osoby zainteresowane nauką o islamie i kulturze 
muzułmańskiej. ZHIC utworzyło profesjonalne programy edukacyjne, szko-
lące muzułmanów w paru językach, oferując im wizję i orientację, których 
potrzebują, aby zintegrować się ze społeczeństwem. Poza tym, oferuje spe-
cjalne kursy nauki Koranu i języka arabskiego, usługi związane z hadżdżem, 
bibliotekę oraz działalność społeczną, taką jak kulturalne i tematyczne wy-
cieczki i wydarzenia sportowe.

SZEJK ZAJED
Szejk Zajed urodził się w roku 1918 w mieście Al-Ain i spędził tam więk-

szość swojego dzieciństwa. W roku 1971, po kilku latach pomyślnych rządów 
w Abu Dhabi, został przywódcą nowo powstałych Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, federacji siedmiu krajów ze stolicą Abu Dhabi. Szejk Zajed prze-
prowadził ZEA przez okres wielkich zmian, przynosząc bogactwo, edukację 
i możliwości rozwoju regionowi, który przez wiele dekad cierpiał trudności. 
Był kochany przez swoich ludzi i naród. Odznaczył się promując w ZEA kul-
turę współistnienia, tolerancji i wzajemnego szacunku. Szejk Zajed zmarł 
w roku 2004 i został pochowany obok Wielkiego Meczetu Abu Dhabi, nazwa-
nego jego imieniem. Władzę po nim przejął jego najstarszy syn, Jego Wyso-
kość Chalifa bin Zajed al-Najhan.



LIST OD ZAYED HOUSE FOR ISLAMIC CULTURE
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci globalizacja połączyła ludzi w więk-

szym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej, doprowadzając do powstania roz-
licznych pytań oraz podsycając ciekawość na temat innych religii, narodo-
wości i kultur. W ostatnich latach zwrócono uwagę na islam i muzułmanów. 

Zayed House for Islamic Culture dąży do tego, aby torować drogę w sze-
rzeniu zrozumienia pomiędzy społeczeństwami i kulturami. Naszym celem 
jest prowadzenie międzykulturowych inicjatyw, które pomogą ludziom lepiej 
się poznać i zrozumieć siebie nawzajem. Usiłujemy, między innymi, opraco-
wywać propozycje osadzone w dzisiejszych realiach i dotyczące aktualnych 
zagadnień, zapoznające ludzi z religią islamu i jej ponad miliardem wyznaw-
ców. 

Zayed House for Islamic Culture z przyjemnością przedstawia serię prac 
Wstęp do islamu, które prezentują unikatowe spojrzenie na jednego z najbar-
dziej niezrozumianych ludzi naszych czasów. Seria oparta jest na gruntow-
nych badaniach mediów, aby zagwarantować, że poświęcona została proble-
mom charakterystycznym dla naszych czasów. 

Zayed House pragnie również skorzystać z okazji i podziękować Fundacji 
Tabah (ZEA) i Razi Group (Kanada) za niezmordowany trud, który przyczynił 
się do pełnego sukcesu tego wyjątkowego i innowacyjnego przedsięwzięcia. 
Mamy nadzieję, że seria okaże się pożyteczna pod względem informowania 
czytelników o realiach praw islamu i o muzułmanach. Ten niewielki wysiłek, 
to początek szerzenia zrozumienia, dobrej woli i owocnego współistnienia. 

Zayed House for Islamic Culture



O AUTORCE
Samah Marei jest twórczynią szkolenia dotyczącego różnorodności „The 

Whole Story”, kształcącego organizacje z sektora rządowego oraz prywatne-
go. Zasiada w zarządzie The Cordoba Foundation, której celem jest zachę-
canie muzułmanów do artystycznej i konstruktywnej aktywności w swoim 
środowisku obywatelskim. Jest również konsultantką Razi Group.

Samah ukończyła historię na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Ange-
les w roku 1996. Spędziła również kilka lat na Bliskim Wchodzie, studiując 
języki i kulturę semicką. Niedawno zlecono jej napisanie i redakcję podręcz-
nika na temat różnorodności. Obecnie mieszka z mężem i dziećmi w Niagara 
on the Lake w Kanadzie.



PRZEDMOWA 
Przez ostatnie lata pracowałam jako profesjonalny instruktor różnorod-

ności. Moje zadanie polega na prowadzeniu warsztatów na temat kompe-
tencji kulturowych oraz na pomocy organizacjom w kwestiach potencjalnych 
bądź rzeczywistych nieporozumień kulturowych. Podając przykłady, celowo 
unikam wykorzystywania mojej religii, aby zachować zawodowy dystans wo-
bec tematu. Jednak niezmiennie, prawie bez wyjątku, każda prezentacja, któ-
rą wygłaszam, czy to w sektorze prywatnym, czy publicznym, w małej grupie 
lub dużej, prowadzi  ze strony słuchaczy do bardzo licznych pytań o islam. 
Bojąc się być posądzoną o nawracanie, próbuję powrócić do głównego tema-
tu, ale jeszcze długo po zakończeniu prezentacji słuchacze oblegają mównicę. 

Na kolejnych stronach będę próbowała odpowiedzieć na pytania, które 
padały, i które sama zadawałam przez wiele lat, jako muzułmanka dorasta-
jąca w Ameryce i jako Amerykanka podróżująca po świecie muzułmańskim. 
Kiedy zaczęłam pisać, nie byłam do końca przekonana, że rynek zniesie jesz-
cze jedną książkę o muzułmanach, ale nagłówki wiadomości i codzienne roz-
mowy cały czas przypominały mi o istniejącym braku zrozumienia. Braku 
zrozumienia, który zanika w niektórych aspektach i przygnębiająco pojawia 
się w innych. Pomimo obfitości literatury na temat islamu, cały czas styka-
łam się z błędnymi założeniami na temat wiary – mimochodem, nadal poja-
wiającymi się wszędzie wokół, bez najmniejszego poczucia poprawności poli-
tycznej lub sprawdzenia faktów. Od tak powszedniego mylnego mniemania, 
że islam jest ideologią faszystowską, której głównym celem jest panowanie 
nad światem, do poglądu, że nauki islamu nawołują do prześladowania ko-
biet – wszystko to brzmi nazbyt znajomo. 

Poprzednie książki zaspokoiły potrzeby niektórych czytelników, ale nie 
wszystkich. Spróbuję tutaj przedstawić islam, o którym muzułmanie dysku-
tują z innymi muzułmanami; zwięzłe fakty i wiedzę, określającą zachowa-
nie wyznawców tej religii. Celem tej pracy nie jest przekonywanie nikogo ani 
przepraszanie za coś. Nie jest to również nieprzystępne naukowe tomisko 
na temat rzeczy, z którymi autorka ma niewiele wspólnego. Mówię w końcu 
o swojej religii. 

W książce celowo wpadam w pułapkę językową, używając terminów Za-
chód, świat islamu, muzułmanie, jak gdyby były to monolity możliwe do okre-
ślenia. Zmuszona jestem do generalizacji, czego normalnie doradzam innym 
się wystrzegać, lecz tutaj okazało się to nieuniknione. Mam nadzieję, że czy-
telnik zrozumie, że miliardów ludzi, nawet jeśli żyją w tym samym miejscu 



lub stosują się do tych samych ogólnych zasad, nie można opisać rzetelnie, 
wrzucając wszystkich do jednego worka. Nie można ich też – w książce tego 
formatu – opisać każdego z osobna. 

Przez dziesięciolecia świat islamu obserwował i uczył się kultury i war-
tości Zachodu. Twarze i obrazy transmitowane na całym świecie są mocno 
kontrolowane: upiększone, prawidłowo oświetlone i wyretuszowane nie do 
poznania. Przedstawiają piękny, pełen pokoju świat, którego nikt nie odwa-
żyłby się kwestionować. 

Znajdziemy tutaj również wybrane przez muzułmanów fotografie, 
przedstawiające ich samych. Twarze i rysy, które natychmiast rozpoznajemy 
jako własne – a nie pełne przemocy karykatury, którymi już nazbyt długo 
karmi się nas siłą. Fotografie wybrano, aby harmonicznie współgrały z tym 
wyobrażeniem. Książka usiłuje, także za pomocą fotografii, otworzyć okno 
na muzułmanów, pozwalając na przejrzyste ukazanie ich takimi, jakimi są 
oraz jakimi siebie widzą – wielowymiarowymi i różnorodnymi, nie zawsze 
rozjuszonymi, nie zawsze pełnymi pretensji i na pewno niejednorodnymi. 
Zdają relacje z życia muzułmanów tu i teraz, po części dopełniając tekst, po 
części przemilczając słowa i wyrażając więcej niż one. Wybór i zlecenie wyko-
nania zdjęć należały do nowego pokolenia utalentowanych fotografów, mu-
zułmanów i niemuzułmanów, posiadających kreatywne i ostre obiektywy, 
które z zaangażowaniem uchwyciły piękno, atmosferę i szczegół. 

Oblicze islamu, które dzisiaj najczęściej widzimy, to twarz osaczonej 
społeczności. Jest to reakcja małej grupy, która pozostawiła swoje skar-
by bez opieki, aby walczyć w niebezpiecznej bitwie z armiami najeźdźców, 
prawdziwymi lub wymyślonymi. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją lu-
dzie zrównoważeni, pilnujący pozostawionych im skarbów: najważniejszych 
przekonań, wartości i praktyk, które tworzą życiodajną siłę muzułmańskiej 
wspólnoty. Strzegą Boskiego objawienia. Ci ludzie istnieją, spotkałam ich i są 
nastawieni optymistycznie. 

Jesteśmy pokoleniem zagubionym kulturowo, które dorastało z dala od 
muzułmańskich krajów, mającym wyjątkową możliwość reprezentowania 
naszej religii. Potrafimy oddzielić wiarę od naleciałości kulturowych, które 
czasem dopełniają lokalne zwyczaje religijne, ale równie często nasza wia-
ra jest w zastoju, skrępowana ideami określonego miejsca i czasu. Dorasta-
jąc w Kalifornii, za swoją kulturę uważałam kulturę starszego rodzeństwa, 
kuzynów i przyjaciół. To, co oni uważali, było prawdą. Religia była czymś, 
co praktykowali nasi rodzice, ale nie miała na nas większego wpływu. Kiedy 
zdecydowaliśmy, że chcemy uczyć się naszej religii, musieliśmy robić to świa-



domie – nic w naszej przybranej ojczyźnie nie zmuszało ani nie zachęcało 
nas do tego. Ci z nas, którzy drążyli temat religii, stawiali czoła wyzwaniu au-
tentyczności. Czyj „islam” był prawidłowy? Bez przywódcy pokroju papieża 
stawialiśmy czoła kryzysowi autorytetu. 

Kryzys ten doprowadził mnie do serca islamu – i znowu jest to termin, 
którego używam luźno, ponieważ dowiedziałam się, że istnieją aspekty mojej 
religii, które mogę praktykować bardziej skrupulatnie w krajach hipotetycz-
nie niemuzułmańskich. Mogłam wykorzystać swoje zachodnie wykształcenie 
do nauki starożytnych i współczesnych tekstów. Nie znając zasad postępo-
wania, mogłam zadawać pytania, na które wielu z moich rodaków nie potrze-
bowało odpowiedzi, ani których nie uważało za stosowne zadawać. Mimo że 
popełniłam każde możliwe kulturowe faux pas, zdobyłam wiedzę na temat 
religii, co, moim zdaniem, nie byłoby możliwe bez mojego zachodniego wy-
chowania. Ta książka to próba przekazania tego, czego się nauczyłam.

Samah Marei 
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WSTĘP 
Poniższa książka usiłuje przedstawić ideały islamu nie idealizując mu-

zułmanów, stanowiących szeroką paletę kolorów. Niektórzy utrzymują ze-
wnętrzne pozory praktyki, wewnętrznie będąc w opłakanym stanie. Nieste-
ty, to z nimi jesteśmy najbardziej zaznajomieni – z tymi, którzy chwalą Boga, 
prowadząc jednocześnie drugie życie. Niektórzy ucieleśniają ducha, którego 
głosił Prorok Muhammad (saał), ale nie stosują się do litery prawa, którego 
nauczał. Są też tacy bez ducha i bez litery, ale wytrwale trzymający się zało-
żenia, że nie ma żadnego innego Boga oprócz Allaha, a Muhammad jest Jego 
Wysłannikiem. Są oczywiście i tacy, którzy łączą wewnętrzne i zewnętrzne 
nauki religii. Tacy ludzie istnieją, mimo dobrowolnie narzuconych chust, 
które okrywają ich piękno.

Celem tej książki nie jest przedstawienie każdego muzułmanina z osob-
na, nie jest to bowiem możliwe. Dlatego praca ta zaczyna się od Głównych 
założeń islamu, wprowadzenia do podstawowych wierzeń muzułmanów. Bez 
wchodzenia w różnice doktrynalne, zwięźle przedstawiono podstawowe za-
sady, kładąc nacisk na te szczegóły, które odróżniają muzułmanów od in-
nych. Nie każdy pogląd, który podziela muzułmanin, pochodzi z religii. Choć 
wyliczanie cech wspólnych może pomóc w dialogu międzyreligijnym i rozwi-
kłaniu podejrzeń, nie objaśnia kwestii tożsamości. 

Część zatytułowana Ucieleśnienie islamu umieszcza te główne założe-
nia w kontekście historycznym. Przedstawiona tu została historia ekspan-
sji świata muzułmańskiego, począwszy od małej grupki wierzących, którzy 
zdawali się balansować na krawędzi wyginięcia, skończywszy na najrozleglej-
szym imperium, jakie znał świat. Podkreślone zostały kluczowe momenty 
w historii islamu od wewnątrz. Świat Zachodu odgrywa tu niewielką rolę, 
uszczegółowione zostały tylko momenty ważnych interakcji. 

Wreszcie, kiedy chwała imperium islamu i jego osiągnięć doprowadziła 
do nieuniknionego, co się wydarzyło? W części trzeciej, Ideały a rzeczywistość, 
odpowiadamy na pytania, które są systematycznie stawiane. Za każdym ra-
zem, gdy pytania te zdają się prawie wyczerpać, bombarduje nas kolejny na-
główek, kwestionując wcześniejszą obronę i wyjaśnienia. Wielu ludzi skarży 
się, że muzułmanie nie potrafią uczciwie i obiektywnie mówić o swojej religii, 
że są defensywni i bronią tego, czego obronić się nie da. Ten, kto jest obezna-
ny z ożywionymi dyskusjami, które mają miejsce na całym świecie, na muzuł-
mańskich uniwersytetach, na wykładach i przy stołach, wie, że to nieprawda. 
Nikt nie jest bardziej skrzywdzony przez zło w muzułmańskim świecie niż 



sami muzułmanie. My wiemy, jak bardzo obraz różni się od rzeczywistości, 
i wiemy, jak patowa jest nasza rzeczywistość niepokazywana w telewizji. 
Znamy swoją religię i będziemy krzyczeć pod prąd wobec potopu obrazów: 
„To nie jest nasza religia!”

Muzułmanie – i znowu generalizacja – wierzą, że ich religia nie wyma-
ga upiększenia, zmian. Musi być po prostu przedstawiona bez obrzydliwych 
pęt historycznych uprzedzeń i współczesnych przekłamań. Mimo głębokiej 
różnorodności mozaiki, stworzonej z pochodzenia i doświadczenia muzuł-
manów, mam wielką nadzieję, że jeśli jakikolwiek muzułmanin o innym po-
chodzeniu i doświadczeniach natknie się na tę książkę, wówczas powie: „Tak, 
to moja religia, to my”.  



CZĘŚĆ PIERWSZA 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ISLAMU
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ROZDZIAŁ PIERWSZY.  allah 

ROZDZIAŁ PIERWSZY

ALLAH 
Po błyskotliwym wykładzie na temat kobiet w islamie, pewna kompe-

tentna wykładowczyni, muzułmanka, zaczęła odpowiadać na pytania. Pu-
bliczność, jak na zawołanie, śmiała się, zamierała z wrażenia i ocierała łzy. 
Ale to odpowiedź na ostatnie pytanie: „Dlaczego pani nosi chustę?” słucha-
cze zapamiętali najdłużej. Jej odpowiedź była prosta, a zarazem przejmująca: 
„Bo wierzę, że Bóg tego chce”.

Najbardziej uderzające w rezolutnym tonie jej odpowiedzi było to, że nie 
pasowała do osoby, która ją wypowiedziała. Była kobietą bardzo inteligent-
ną, ważącą każde słowo, o uporządkowanym i krytycznym toku myślenia. 
Była wówczas najlepszą studentką na roku na medycynie – teraz jest jedną 
z najlepszych lekarek w swojej dziedzinie. Innymi słowy, nie była prostą oso-
bą. Pomimo tego, że miała do dyspozycji wiele narzędzi naukowych, główną 
zasadą, którą kierowała się w życiu, była niezachwiana wiara w istnienie i ko-
munikację z boskim Stworzycielem. 

Większość zasad w islamie jest racjonalna i można je wyjaśnić logicznie, 
np. zakaz alkoholu, hazardu i innych nałogów. Jednak pobudka, stojąca za 
każdym aktem czci – a jest to kategoria szersza, niż może się dzisiaj wydawać 
– jest jedna: Bóg. W czasach, w których odrzucenie wiary w Istotę Wyższą jest 
warunkiem elokwentnej i naukowej rozmowy, muzułmanie wciąż zakładają 
nie tylko istnienie swojego Pana, ale i Jego nadrzędną pozycję we wszystkim, 
co robią. Bóg mówi w Koranie:
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Koran:  On jest Bogiem, Stworzycielem, Twórcą, Kształtującym! Należą 
do Niego same najpiękniejsze imiona. Wysławia Go wszystko, co w niebio-
sach i na ziemi. On jest Potężny, Mądry! (sura Zgromadzenie, 59:24)1.

TAŁHID – JEDNOŚĆ BOGA

Główny filar islamu, jedność Boga – czyli tałhid – jest zarazem najprost-
szym i najbardziej znaczącym warunkiem wiary. Wiara w tałhid to funda-
ment bycia muzułmaninem i stanowi coś o wiele więcej, niż tylko uznanie 
jedności Boga. Mimo obfitości dyskusji dotyczących poszczególnych praktyk 
religijnych, tałhid można zwięźle przedstawić za pomocą jednego z najkrót-
szych rozdziałów Koranu:  Powiedz: „On, Bóg Jedyny, Bóg Samoistny. On nie 
rodził i nie został zrodzony. I nie ma nikogo, kto byłby Mu równy!” (sura Czystość 
wiary, 112:1–4). 

1. Wszystkie wersety z Koranu w przekładzie Musy Czachorowskiego, Koran, tłum. M. 
Czachorowski, Muzułmański Związek Religijny w RP. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, 
Białystok 2018. 

g Pięć razy dziennie muzułmanie zwracają się ku Kaabie. Muzułmanie wie-
rzą, że została ona wybudowana przez proroka Ibrahima (Abrahama) i jego 
syna, Ismaila (Izmaela) (alajhimus salaam, pokój z nimi, as), jako miejsce czci 
Boga Jedynego.
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Tałhid to cecha definiująca tożsamość wspólnoty wiernych. Wszystkie 
inne, zauważalne atrybuty islamu, mają znaczenie najwyżej drugorzędne. 
Człowiek, który zaświadcza wiarę w tałhid, ale grzeszy, nadal jest muzułma-
ninem. Człowiek, który spędza dni na poście, a noce na modlitwie, ale wierzy 
w wielobóstwo (lub przypuszcza, że Bóg nie istnieje), nim nie jest. Muzułma-
nów często prosi się, aby wyparli się muzułmanów, którzy popełniają strasz-
liwe zbrodnie przeciwko ludzkości. Ku rozczarowaniu rozmówcy, ekskomu-
nika kogoś, kto uznaje jedność Boga, jest prawie niemożliwa, niezależnie od 
tego, jak ohydny jest ten człowiek. Sprawa jego przyszłego rozrachunku to 
już zupełnie inny problem. 

BÓG CZY ALLAH?

Według wiary muzułmańskiej, przesłanie o absolutnej jedności Boga jest 
sednem każdej religii, a w szczególności islamu. Islam, stanowiąc ostatnie ob-
jawienie, nigdy nie podważał istnienia i prawdziwości poprzednich proroków. 
Co ważniejsze, muzułmanie nigdy nie uważali Boga ze Starego i Nowego Te-
stamentu za kogoś innego niż Allaha, boskiego Stworzyciela świata. Dyskusje 
typu „nasz Bóg” a „ich Bóg” nie mają żadnego sensu z perspektywy prawdzi-
wego monoteizmu. Allah nie jest kapitanem drużyny przeciwnej, ale tym sa-
mym Bogiem, który uratował dzieci Izraela od faraona, tym samym Bogiem, 
który natchnął Dawuda (Dawida, alajhis salaam, pokój z nim, as) Psalmami, 
i tym samym Bogiem, do którego nawiązał Isa (Jezus, as), kiedy powiedział: 
„Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał” (Jan, 7:16).

Pojawia się pytanie o różnicę w terminologii – czy Allah to naprawdę to 
samo, co Bóg? Powtórzmy, dla monoteistów ta kwestia jest dyskusyjna, po-
nieważ istnieje tylko jedna Istota, którą określić można mianem Boga. Anali-
za lingwistyczna pokazuje, że te słowa są bardziej podobne niż wyraża zwykłe 
tłumaczenie i że są wzajemnie wymienne. Semickie słowo „Allah” jest zbitką 
słów Al: „ten, jeden jedyny” i ilah: „ten, Którego czci się w prawdzie”.  Pod 
względem znaczenia i korzenia mamy do czynienia z tym samym słowem, co 
hebrajskie Elohim i aramejskie Alaha. Współczesne angielskie słowo „God” 
jest starsze niż Biblia Króla Jakuba. Jego korzeń pochodzi od praindoeuro-
pejskiego „Ghuto”, oznaczającego „tego, Którego woła się w modlitwie”2.

2. Umar Faruq Abd-Allah, One God, Many Names [Jeden Bóg, wiele imion], s. 3.

ISLAM = poddanie się (Bogu)
MUZUŁMANIN = człowiek, który uznaje jedność Boga i posłannictwo 
Muhammada (saał)
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UNIWERSALNE PRZESŁANIE

W przeciwieństwie do odłamów i sekt, które ograniczają liczbę zbawio-
nych do tych, którzy oficjalnie zrzeszyli się w konkretnej grupie, muzułmanie 
nie mają problemu z uznaniem istnienia monoteizmu w innych tradycjach. 
Im więcej badań przeprowadzono na temat pierwotnych religii plemiennych, 
tym bardziej stało się jasne, że nawet małe religie, które kiedyś uznawano za 
czysto animistyczne lub panteistyczne, konsekwentnie uznawały istnienie 
Istoty Wyższej, do której wznosiły modły3. Dla muzułmanina to żadna nie-
spodzianka.

Nie dziwi również to, że ludzie czczący Allaha istnieli na długo przed na-
rodzinami Proroka Muhammada (saał). W istocie, potwierdza to pogląd, że 
– w szerokim sensie – każdy jest muzułmaninem (człowiekiem, który poddaje 
się Bogu). Każdy człowiek w przełomowym momencie swojego życia przyznał, 
że jest poddanym Bogu. Zadeklarowanego muzułmanina wyróżnia jego trwała 
wierność pierwotnemu przymierzu. Bóg mówi:  I oto twój Pan wziął potomstwo 
z lędźwi synów Adama, aby dali świadectwo samym sobie: „Czyż Ja nie jestem wa-
szym Panem?” Oni powiedzieli: „Tak, poświadczamy”, abyście nie mówili w Dniu 
Zmartwychwstania: „Nie byliśmy tego świadomi” (sura Przegrody, 7:172).

ATRYBUTY ALLAHA

Islam jest bardzo skrupulatny pod względem opisu wyróżników mono-
teizmu. Muzułmanie mogą odnaleźć wspólny język z większością wspólnot 
religijnych na świecie, ponieważ, po małych poszukiwaniach, okazuje się, że 
– u podstaw – każda religia uznaje i czci Istotę Wyższą. Jednak jakiekolwiek 
innowacje i urozmaicenia w tej kwestii są nie do przyjęcia. 

Islam odmawia racji innym religiom w kwestii podobieństwa Boga do 
człowieka. Muzułmańska teologia głosi, że Bóg nie tylko jest jeden, ale rów-
nież, że jest całkowicie niepodobny do Swojego stworzenia. Bóg mówi: Nie 
ma niczego, co byłoby do Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący! (sura Nara-
da, 42:11). 

Najwyraźniej Michał Anioł bił z tą myślą, malując w Rzymie Kaplicę Sy-
kstyńską. Mimo tego, że scena Stworzenia była chronologicznie pierwsza, 
opóźniał jej tworzenie do końca, wahając się przed zobrazowaniem Boga, aż 
do czasu, kiedy jego warsztat stał się bardziej doświadczony. Mimo tego, że 
przedstawianie Boga jest dla muzułmanów całkowicie nie do przyjęcia, fakt, 
że ten wielki artysta czuł pokorę przed wykonaniem tego zadania, jest bar-

3. Ibidem, s. 4.
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g Dziewięćdziesiąt dziewięć imion Allaha wygrawerowanych na ścianie 
mihrabu Meczetu Szejka Zajeda, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
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dzo wymowny. Być może, było to podświadome wspomnienie jego własnego 
przymierza.

A może odnalazł odpowiedź na swoje niezadane pytanie w słowach wy-
bitnego muzułmańskiego poety, którego poproszono, aby opisał Boską Istotę:

Przejrzystość bez wody. Delikatność bez lekkiego powiewu wiatru. 
Światło bez ognia. Dusza bez ciała4.

Mimo Swojej wyjątkowości i braku podobieństwa do stworzenia Allah 
nie jest odległy ani niepoznawalny. W istocie, według najwcześniejszego 
i najbardziej kompetentnego koranicznego egzegety, w wersecie: Ja przecież 
stworzyłem dżinny i ludzi jedynie po to, aby Mnie czcili (sura Rozpraszające, 
51:56), wyrażenie „żeby Mnie czcili” oznacza „aby Mnie poznali”. Allaha nie 
tylko można poznać – On chce być poznany. Zachęca wierzących, aby obser-
wowali otaczające ich znaki, aby wykorzystywali, a nie poskramiali, swój in-
telekt, i aby do Niego dotarli.     

Wkrótce pokażemy im Nasze znaki we wszystkich stronach świata i w nich 
samych, dopóki nie stanie się dla nich jasne, że to jest prawda. Czy nie wystarczy, 
że twój Pan jest świadkiem każdej rzeczy? (sura Wyjaśnione, 41:53).

IMIONA ALLAHA

W islamie nie ma duchowieństwa. Wierzący każdego dnia modlą się do 
Allaha bez żadnego pośrednika. Wśród dziewięćdziesięciu dziewięciu znanych 
imion Allaha są też takie, o przeciwstawnym znaczeniu: Pierwszy i Ostatni, 
Dający Życie i Dający Śmierć. Jednak pomimo tego, że jednym z imion jest 
Bliski, to nie ma innego, wyrażającego oddalenie. Allah mówi: Jesteśmy bliżej 
niego niż jego tętnica szyjna (sura Kaf, 50:16). 

Te dziewięćdziesiąt dziewięć imion zostało objawionych za pośrednic-
twem Proroka Muhammada (saał). Ich celem nie jest ograniczenie doskona-
łych atrybutów Allaha, ale pomoc wierzącemu w uzyskaniu lepszego zrozu-
mienia Boskiej Rzeczywistości. Te imiona nie istnieją w oddzieleniu od Boga. 
Allah jest jednocześnie i Sędzią, i Sprawiedliwym, i Biorącym Odwet, i Wyba-
czającym. Najwyższe imię, Allah, zawiera w sobie wszystkie te znaczenia oraz 
znacznie więcej. Imię, o którym wielokrotnie On sam zaświadcza, to Najbar-
dziej Miłosierny (ar-Rahman). Prawie każdy rozdział w Koranie poprzedza 
formuła w imię Allaha, Miłosiernego, Miłościwego.

4. Z wiersza The Wine Ode [Oda do wina] (al-chamirijja) Umara ibn al-Farida. Zob. Emil 
Homerin (tł.), Umar ibn al-Farid: Sufi Verse, Saintly Life [Umar ibn al-Farid: Wers Suficki, 
Świętobliwy Żywot], s. 43.
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MIŁOSIERDZIE ALLAHA

Nieprzypadkowo atrybut miłosierdzia, po arabsku rahma, wywieść moż-
na od tego samego korzenia, co słowo „macica”. Bliscy sobie ludzie są w stanie 
zrozumieć promyk Boskiego Miłosierdzia, przyglądając się temu, jak matka 
troszczy się o dziecko. Pewnego razu Prorok Muhammad (saał) wskazał na 
karmiącą matkę i zapytał towarzyszy: „Myślicie, że ta kobieta wrzuciłaby 
swoje dziecko do ognia?” Powiedzieli: „Nie, na Allaha, nie zrobiłaby tego, je-
śli byłoby to w jej mocy”. Powiedział wtedy: „Allah Wywyższony jest bardziej 
miłosierny dla Swojego sługi, niż ta matka dla swojego dziecka”5. 

Inna tradycja (hadis) przypomina nam, że nawet ogrom matczynego 
współczucia jest tylko ułamkiem ułamka Boskiego Miłosierdzia. „Allah po-
dzielił miłosierdzie na sto części, zatrzymał przy Sobie dziewięćdziesiąt dzie-
więć, a jedną zesłał na Ziemię. Dzięki tej jednej części całe stworzenie obcho-
dzi się ze sobą ze współczuciem do tego stopnia, że zwierzę podnosi kopyto, 
aby nie skrzywdzić swojego młodego”6. 

5. Buchari, Sahih al-Buchari.
6. Ibidem.

g Ogrom matczynego współczucia jest tylko ułamkiem ułamka Boskiego Mi-
łosierdzia.
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OBECNOŚĆ BOGA W CODZIENNYM ŻYCIU

Dla wszystkich praktykujących muzułmanów Bóg jest najważniejszą 
częścią życia – są jednak tacy, którzy chcą czegoś więcej, niż tylko uznania 
Jego istnienia. Od najwcześniejszych dni islamu, niektórzy muzułmanie bar-
dziej niż inni pragnęli bezpośrednio i trwale doświadczyć obecności Boga. Ci 
gorliwi wierzący próbują udoskonalić swoje akty czci. Tacy muzułmanie roz-
pamiętują Boga cały dzień i usiłują dokonać w sobie zmiany. Chcąc zadowolić 
Boga, oczyszczają swoje niższe ego. Próbując stać się godnymi Boga, unikają 
wszystkich uczynków, które nie przybliżają ich do Ukochanego. Jakiekolwiek 
imię przyjmują, większość chce być nazywana po prostu Abd Allah, sługą Al-
laha.

g Egipscy piłkarze z drużyny Under 17 dziękują Allahowi po strzeleniu gola 
podczas meczu z chilijską drużyną podczas Soccer World Cup.
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ROZDZIAŁ DRUGI

MUHAMMAD (SAAŁ) 
Dla muzułmanów historia proroctwa to nieprzerwane świadectwo 

wiecznej prawdy i dowód Bożej obietnicy miłosierdzia. Koran opisuje Proroka 
Muhammada (saał) w ten sposób: „My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie 
dla światów!” To zrozumiałe, że człowiek wybrany do wygłoszenia ostatnie-
go, pisemnego przesłania musiał być uosobieniem łagodności. Poproszony 
pewnego razu o to, aby przeklął niewiernych, odpowiedział: „Nie zostałem 
posłany, aby przeklinać. Zostałem posłany jako ten, który nawołuje do drogi 
Boga, i jako miłosierdzie”7. 

Mając możliwość zadecydowania o całkowitym zniszczeniu plemienia, 
które go poniżyło i zadrwiło z jego przesłania, odpowiedział: „Nie chcę ich 
zniszczenia. Nadal mam nadzieję, że Allah uczyni niektórych z ich dzieci 
[dobrymi muzułmanami], będącymi czcić Allaha Jedynego, nie dodając mu 
współtowarzyszy”8. Miał jeden cel, ten sam, co wszyscy inni wcześniejsi pro-
rocy: głosić przesłanie zesłane mu przez Boga, to samo przesłanie tałhidu, 
które zesłane zostało Adamowi, Nuhowi (Noemu), Ibrahimowi (Abrahamo-
wi), Izhakowi (Izaakowi), Dawudowi (Dawidowi) i innym (as). Jego etos za-
korzeniony był w boskim nurcie miłosierdzia. Każdy uczynek, który wykony-
wał jako Wysłannik Najbardziej Miłosiernego, wyróżniała ta cecha. 

7. Buchari, Al-Adab al-Murfad.
8. Buchari, Sahih al-Buchari.
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WIĘŹ MUZUŁMANINA Z PROROKIEM MUHAMMADEM (saał)

Większość biografii śledzi życie Proroka Muhammada (saał) chronolo-
gicznie. Są istotne, ponieważ podają historyczny i osobisty kontekst. Ale oś 
czasu jego życia, nawet taka, która podkreśla jego bezprecedensowe osiągnię-
cia w polityce i religii, jest mniej ważna niż opis jego charakteru. Dla dzisiej-
szych muzułmanów Prorok Muhammad (saał) nie jest martwym, pochowa-
nym przez historię bohaterem, ani częścią starożytnego świata. Jego słowa 
i życie mają owoce, a jego przykład jest równie aktualny, co tysiąc czterysta 
lat temu. 

Przykłady, wynikające z jego życia, określamy mianem sunny. Chociaż 
słowo sunna można stosować do określenia każdego wzoru, teraz używa się 
go w znaczeniu sposobu, w jaki Prorok Muhammad (saał) robił każdą rzecz, 
począwszy od porannego wstawania, traktowania rodziny, a skończywszy na 
postępowaniu z wrogami. Słowa sunna używa się również po to, aby odróż-
nić uczynki obowiązkowe od tych, które nie są otwarcie wymagane, ale były 
zwyczajami Proroka Muhammada (saał). Mogą to być dodatkowe modlitwy, 
dodatkowe dni postu lub inne akty czci. Mądry muzułmanin wie, że podą-
żanie za sunną to nie tylko „dodatkowy plus”, który można zbagatelizować. 
Sunna to całościowa i szczegółowa instrukcja na temat tego, jak przeżyć swo-
je życie w możliwie najlepszy sposób, aby osiągnąć ostateczny cel, jakim jest 
zadowolenie Allaha. 

To pewnie kolejny powód, dla którego muzułmanie wydają się we współ-
czesnym świecie tacy surowi. Podążanie za przykładem Proroka (saał) w ak-
tach czci to jedno, ale naśladowanie ubioru i codziennych nawyków człowie-
ka z siódmego wieku wydaje się szokować. Jednak muzułmanin, który decy-
duje się przeżyć swoje życie w zgodzie z przykładem przedstawionym dawno 
temu, rozumie, że niewielu z nas – jeśli w ogóle – wyznacza swoje własne 
trendy. Wszyscy kogoś naśladujemy, jakiś standard ubioru. Mając do wyboru 
sztuczne i zmienne krzyki mody i przykład człowieka, którego uważają za 
ucieleśnienie doskonałości, wybór wydaje się oczywisty.

Oczywiście, nie wszyscy muzułmanie naśladują każdy zwyczaj Proroka 
Muhammada (saał). Wiele zależy od tego, gdzie żyją, i od subkultury, której 
są członkami. Nie ma czegoś takiego jak muzułmański mundurek. Jednak ci, 
którzy podążają krokami Proroka (saał), mają pewność, że niesie to ze sobą 
niewidoczne, boskie błogosławieństwo.

g Rzędy łuków wieńczące Meczet Proroka (saał) w Medynie.
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ISA (as) i MUHAMMAD (saał)

Jednym z najbardziej przygnębiających problemów współczesnych mu-
zułmanów jest radzenie sobie z atakami skierowanymi na człowieka, które-
go tak bardzo kochają. Ze względu na to, że Prorok Muhammad (saał) żył 
w centrum zainteresowania historii, każdy jego czyn brany jest pod lupę 
i komentowany. Dla muzułmanów stanowi to źródło dumy. Dla tych, którzy 
chcą naśladować jego nawet najbardziej powszednie zwyczaje, to dar niebios. 
Natomiast fakt ten umieszcza go w zupełnie innej kategorii niż prorocy, na 
których patrzy się przez różowe okulary. 

Najczęstsze porównanie przeciwstawia Proroka Muhammada (saał) 
prorokowi Isie (Jezusowi, as), przedstawiając pierwszego jako wojskowego 
demagoga, dla którego duchowość była rzeczą drugorzędną, a drugiego jako 
słabego pacyfistę, który potulnie godził się na to, aby jego wrogowie sprawo-
wali władzę nad nim i jego wyznawcami. Oba opisy zniesławiają tych dwóch 

g Jaskinia Hira, w której Prorok (saał) doznał pierwszego objawienia.
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wielkich ludzi. Co więcej, takie porównanie jest bezprawne. Z muzułmań-
skiego punktu widzenia, chociaż oboje zostali posłani przez Boga, aby prze-
kazywać Jego przesłanie, natura ich misji bardzo się różniła. Muhammad 
(saał), posłany jako ostatni Wysłannik dla całej ludzkości, musiał pozostawić 
konkretny przykład tego, jak zachować się w każdej sytuacji. Dlatego oże-
nił się, miał dzieci, dowodził swoimi ludźmi w czasach wojny i pokoju, żył 
skromnie, jednocześnie poprawiając sytuację ekonomiczną swoich ludzi, 
spełniał potrzeby członków swojej wspólnoty – muzułmanów i niemuzułma-
nów – spędzał dni na poście i utrzymywał kontakty dyplomatyczne z obcymi 
bytami politycznymi.   

Muzułmanie wierzą, że Isa (as), obok Ibrahima, Nuha, Musy i Muham-
mada (as), jest jednym z pięciu najbardziej szanowanych Bożych proroków. 
Z jednej strony, Isa (as) nauczał przez trzy lata i posłany został z konkretną 
misją do konkretnego ludu – dzieci Izraela. Z drugiej natomiast, Muhammad 
(saał) żył pomiędzy ludźmi przez dziesięciolecia – jako Wysłannik, polityk 
i dowódca – i musiał wykazać się wszechstronnością w każdym z tych aspek-
tów. Jednak obaj prorocy (as) byli „ludźmi Boga” w najprawdziwszym zna-
czeniu tego słowa. Spędzali każdą chwilę rozmyślając o boskim Stworzycielu, 
zachęcając swoich uczniów, aby Go wielbili. Znosili występki swoich wrogów, 
chyba że ataki te deptały prawo Boga – tak jak w sytuacji, gdy Isa (as) wywró-
cił stoły lichwiarzy w Świątyni. Isa (as) nauczał, aby nadstawiać drugi poli-
czek, Muhammad (saał) odwzajemniał każdy występek „tym, co dobre”. Ci 
dwaj duchowi giganci byli braćmi. Muzułmanin, który deklaruje dozgonną 
wierność Prorokowi Muhammadowi (saał), ale uwłacza pamięci lub naukom 
Isy (as), naraża swoją wiarę na niebezpieczeństwo. 

Poniżej znajdują się historie i relacje z życia Proroka Muhammada (saał), 
które są powszechnie znane w całym muzułmańskim świecie. Relacjonowane 
w poezji i prozie kreślą obraz człowieka, którego muzułmanie kochają i sza-
nują. Te przykłady to nie tylko „ładne historyjki”, ale fundamenty. To pędzle, 
które malują obraz człowieka zaszczyconego ostatnim przesłaniem Boga dla 
stworzenia. 

„Jestem człowiekiem najbliższym Jezusowi, synowi Marii, i w życiu 
doczesnym, i w życiu przyszłym. Prorocy to bracia. Ich matki są inne, 
ale religia jest jedna”. 

Buchari, Sahih al-Buchari
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EMPATIA I DOBROTLIWOŚĆ

Ajsza (radijallaahu anha, niech Bóg będzie z niej zadowolony, ra), młoda 
żona Proroka (saał), powiedziała, że nigdy nikogo nie uderzył, ani sługi, ani 
kobiety, lecz walczył na drodze Allaha. Nigdy nie mścił się za zło uczynione 
mu osobiście, ale odpłacał za zło naruszające boskie przykazania. 

Ghwaras ibn al-Haris, jeden z mekkańskich wrogów, przyszedł zabić 
Proroka (saał), kiedy ten siedział samotnie pod drzewem. Widząc go, Prorok 
(saał) pozostał na miejscu, dopóki ten nie stanął przed nim z obnażonym 
mieczem. Zapytał Proroka (saał): „Kto cię przede mną obroni?” Odpowie-
dział: „Allah”. Z zaskoczenia miecz wypadł mu z rąk, a Prorok (saał) wstał, 
podniósł go i wzniósł ku niemu, mówiąc: „A kto obroni ciebie przede mną?” 
„Ukarz mnie w najlepszy sposób”, odpowiedział Ghwaras. Prorok (saał) opu-
ścił miecz i wybaczył mu. Powróciwszy do swoich wspólników, Ghwaras ob-
wieścił: „Przyszedłem do was od najlepszego człowieka na świecie”9. 

SZCZODROŚĆ

Dżabir bin Abdullah (radijallaahu anhu, niech Bóg będzie z niego zado-
wolony, ra), jeden z towarzyszy Proroka (saał), zrelacjonował: „Wysłannik 
Allaha nigdy niczego nie odmawiał”. 

Pewnego razu przyszedł do niego pewien człowiek z prośbą o jałmużnę. 
Prorok (saał) powiedział mu: „Niczego nie mam, ale kup coś na mój rachu-
nek, a gdy będę miał pieniądze, zapłacę”. Omar (ra) zaprotestował: „Allah nie 
wymaga od ciebie tego, czego nie jesteś w stanie wykonać!” Inny towarzysz 
z Medyny odparł: „O Wysłanniku Allaha! Dziel się i nie obawiaj się pomniej-
szenia zaopatrzenia od Władcy Tronu!” Prorok (saał), zadowolony z tego, co 
usłyszał, odpowiedział: „Tak zostało mi nakazane”10. 

POKORA

Ajsza (ra) powiedziała: „Nie było nikogo o lepszym charakterze niż cha-
rakter Wysłannika Allaha. Zawsze, gdy wołał go któryś z członków jego do-
mostwa, odpowiadał: «Do usług!»”11.

Kiedy przybyła delegacja z Etiopii, Prorok (saał) wstał, aby im usługiwać. 
Jego towarzysze protestowali, mówiąc: „Zrobimy to za ciebie”. Odmówił 

9.   Buchari, Sahih al-Buchari.
10. Ibidem.
11. Buchari, Al-Adab al-Murfad.
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g Jedną z najbardziej cenionych prac w sztuce islamu jest hilje, czyli rysopis 
Proroka (saał).
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i odrzekł: „Byli hojni i uhonorowali naszych towarzyszy, więc chcę zrobić dla 
nich to samo”12. 

Anas (ra), człowiek, który wybrał służbę Prorokowi (saał) ponad powrót 
do swoich ludzi, z którymi został schwytany w czasie wojny, zrelacjonował, 
że Prorok (saał) jeździł na osiołku, na wytartym siodle, i nigdy nie odrzu-
cał zaproszeń od niewolników. Częstowano go zjełczałymi potrawami, a on 
grzecznie przyjmował takie zaproszenia13.

Gdy towarzysze wołali: „O najlepsze ze stworzeń!”, stanowczo sprzeci-
wiał się i mawiał: „Ten [tytuł] należy do Ibrahima”14. 

POBŁAŻLIWOŚĆ I ŁAGODNOŚĆ 

Prorok Muhammad (saał) doradził biedakowi, który popełnił wykrocze-
nie, aby dał jałmużnę potrzebującym jako zadośćuczynienie za to, co zrobił. 
Kiedy ten tłumaczył Prorokowi (saał), że nie posiada niczego do rozdania, 
do meczetu wniesiono kosz daktyli jako prezent dla Muhammada (saał). 
Muhammad (saał), który znany był z tego, że nie trzymał w domu zbędne-
go jedzenia, dał kosz biedakowi i zasugerował, aby rozdał go potrzebującym. 
Człowiek odpowiedział, że nie zna nikogo biedniejszego niż on sam. Usły-
szawszy to, Muhammad (saał) zaśmiał się i powiedział, że może dać te dakty-
le własnej rodzinie jako zadośćuczynienie15.

DOPEŁNIENIE

Kiedy Prorok (saał) po bezkrwawym zwycięstwie ponownie wkroczył do 
Mekki, asystowało mu wielu towarzyszy. Gdy zbliżali się do miasta, zauważył 
przy drodze psa karmiącego swoje młode. Obawiając się, aby przechodzące 
oddziały go nie niepokoiły, wyznaczył jednego ze swoich generałów, aby go 
pilnował i ochraniał podczas przemarszu wojska.

12. Buchari, Sahih al-Buchari.
13. Ibidem.
14. Muslim, Sahih Muslim.
15. Buchari, Sahih al-Buchari.
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g Niedawno odkryty Meczet Przyrzeczenia, znajdujący się we wschodniej 
części doliny Mina, gdzie Prorok (saał) przyjął ślubowanie wierności od ple-
mion medyńskich. 
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ROZDZIAŁ TRZECI

KORAN 
My zsyłamy w Koranie to, co jest uzdrowieniem i miłosierdziem dla wiernych, 

a niesprawiedliwym wyłącznie powiększa stratę (sura Podróż Nocna, 17:82). 

Miłość, szacunek i próby naśladowania Proroka islamu (saał) nigdy nie 
odwracały uwagi muzułmanów od rzeczywistego centrum ich religii. Tę ran-
gę niewątpliwie posiada Koran – wieczny cud Boga. Waga hadisów jest drugo-
rzędna w stosunku do ciężaru i niepodważalności Koranu. Przed położeniem 
rąk na oprawę Koranu muzułmanin musi odprawić ten sam rytuał czystości, 
którego wymaga się do modlitwy. Jako ostatnie objawienie Koran stanowi 
zwieńczenie wszystkich poprzednich objawień zesłanych ludzkości i zwraca 
się do każdego człowieka z osobna, aż do nadejścia Ostatniej Godziny.

SŁOWO BOŻE 

Słowa Koranu wiernie zachowano w formie, w jakiej zostały pierwotnie 
objawione – w najdrobniejszym szczególe. Początkowo uczono się ich ustnie, 
choć istniała ograniczona liczba wyznaczonych skrybów, którzy zapisywali 
wersety i recytowali je ponownie Prorokowi Muhammadowi (saał). W kali-
facie Osmana (ra) [trzeciego przywódcy muzułmanów po odejściu Proroka 
(saał)] spisane wersety zebrano w formie księgi i utworzono oficjalne kopie, 
które wysyłano na krańce muzułmańskiego imperium. Te, które można teraz 
znaleźć w każdym meczecie, w każdym zakątku świata i w każdym muzuł-
mańskim domu, zawierają te same słowa, co pierwotne, oficjalne egzemplarze.

g Stronica z Koranu, sięgająca czasów dynastii Mameluków.
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Koran często określa się mianem muzułmańskiej Biblii. Jest to trafne 
porównanie tylko w tym sensie, że i Stary i Nowy Testament uważa się, na 
równi z Koranem, za Pisma Święte. Skądinąd bardziej obrazowe porównanie 
można przedstawić, porównując świętość Koranu z osobą Isy (as). Tak jak 
chrześcijanie uważają Chrystusa za wcielone Słowo Boga, tak samo muzuł-
manie uważają Koran za bezpośrednie Słowo Boga16. Tak jak Marjam (Maria, 
salaamullaah alajha, pokój Boga niech będzie z nią, saa) była czysta i dzie-
wicza, gdy anioł Dżibril (Gabriel, as) przyniósł jej nowinę, tak samo czysty 
i niepiśmienny był Prorok Muhammad (saał), kiedy objawił się mu po raz 
pierwszy anioł Dżibril (as), nakazując mu czytać.

JĘZYK KORANU

Proces objawiania Koranu Prorokowi Muhammadowi (saał) trwał dwa-
dzieścia trzy lata. Po objawieniu recytowany był towarzyszom i natychmiast 
uczono się go na pamięć. Byli to Arabowie z silną tradycją ustną, dla któ-
rych zapamiętywanie i recytacja długich fragmentów po jednokrotnym ich 
przesłuchaniu, była umiejętnością posiadaną nawet przez dzieci. Częściowo 
ta ustna tradycja i wysoki status poezji – lub samego słowa – sprawiły, że 
właśnie to grono ludzi, żyjące w tym czasie w historii ludzkości, najbardziej 
nadawało się do tego, aby pojąć cudowną naturę Koranu.  

Częścią miłosierdzia Allaha jest to, że argument i dowód na Jego istnie-
nie nie przeczy ani logice, ani skłonnościom serca. Każdy prorok (as) posłany 
został ze znakami opatrzonymi pieczęcią swojego Stróża. Aby ułatwić przyję-
cie wiary, znaki te przyjmowały często formę umiejętności, którymi szczyciła 
się społeczność, do której przychodziło objawienie, i która rozpoznałaby ich 
cudowną naturę. Musa (as), posłany do faraona i jego ludu, posiadł umie-
jętność przezwyciężenia nawet największych magów swoich czasów. Isa (as) 
potrafił prześcignąć współczesnych mu uzdrowicieli. 

Podobnie przedmuzułmańscy Arabowie nie mieli sobie równych pod 
względem zdolności oratorskich. Poeci byli bardzo szanowani i mieli wielkie 
wpływy dzięki kunsztowi słowa mówionego. Służyli jako historycy, krzewi-
ciele i orędownicy swoich plemion. Historyk Philip K. Hitti pisał: „Arabskie 
ody, pod względem złożoności metrum i misterności, przewyższały nawet 

16. Teologia muzułmańska kategorycznie odrzuca możliwość wcielenia Boga lub jakiegokol-
wiek Jego atrybutu – łącznie Jego mową – w człowieka lub przedmiot.  Gdy muzułmanin 
mówi o Słowie Boga, wierzy, że słowa te były wybrane przez Boga, aby przekazał Swoją 
wolę Swoim sługom. Innymi słowy, nie mają żadnego innego autora, ale nie są w żaden 
sposób „częścią” Boga. 
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g Aby podkreślić aktualność Koranu we współczesnym świecie, używa się 
technologicznych aplikacji.
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Iliadę i Odyseję. Zawierały żywą namiętność, wyrażoną silnym i zwięzłym ję-
zykiem”17.

Kiedy tym miłośnikom słowa objawiony został Koran, ich reakcja była 
żywiołowa. Tym, którzy chcieli pozostać przy dawnych zwyczajach – przy 
tym, aby oddawać cześć ręcznie wykutym bożkom – doradzano zatykać uszy, 
aby przypadkiem nie usłyszeli słów i nie zostali nimi oczarowani. Koran nie 
stosował żadnych, popularnych w tym czasie, bogatych poetyckich trików, 
ale znacznie przewyższał wszystko, co stworzyli nawet ich najwięksi poeci. 
Jest gramatycznie nieskazitelny – do dzisiaj wykorzystywany jest jako pod-
stawa do nauki perfekcyjnej arabszczyzny. Takie dzieło, pochodzące od czło-
wieka, o którym wiedziano, że nigdy nie wyrecytował nawet jednego wiersza 
poezji, zdumiewało. Dla wielu był to wystarczający powód, aby rozstrzygnąć 
wszelkie wątpliwości co do jego boskiego autorstwa. Ale tak jak Maryję Dzie-
wicę oskarżano o cudzołóstwo, tak samo istnieli ludzie, którzy próbowali wy-
suwać oskarżenia co do „prawdziwego” źródła Koranu. 

Czytanie Koranu po angielsku lub w jakimkolwiek innym języku niż ory-
ginał arabski nie oddaje czytelnikowi pełnego majestatu tej księgi. Zawartość 
i naczynie są nierozerwalne w dużo większym stopniu niż w innych tekstach. 
O lingwistycznych cudach Koranu napisano setki książek. Wyrażeń, które 
po arabsku powodują dreszcz emocji, nie da się przetłumaczyć na inny język 
bez wyczerpującego komentarza. Dlatego tłumaczenia uważa się za komen-
tarz, który pomaga w zrozumieniu, ale nie za „wersje” Koranu, jak niektórzy 
błędnie zakładają. Muzułmanom, jako jedynym, udało się zachować spójność 
i autentyczność tekstu. Jest to zgodne z obietnicą Boga: My posłaliśmy napo-
mnienie i My jesteśmy jego ochraniającym! (sura Kamienna, 15:9). 

Istnieją tłumaczenia na prawie każdy język, ale tłumaczenia nie uznaje 
się za Koran i nie posiada ono tej samej nienaruszalności, co tekst arabski. 
Mimo powyższego, każda niemówiąca po arabsku osoba, która przeczytała 
tłumaczenie Koranu, zaświadczy o jego pięknie i sile – co być może jest kolej-
nym wskaźnikiem jego cudowności.

PRZESŁANIE MIŁOSIERDZIA

Gdy Najbardziej Miłosierny objawia przesłanie za pośrednictwem Pro-
roka Miłosierdzia (saał), można się słusznie spodziewać, że samo przesłanie 
również będzie przesłaniem miłosierdzia. Bóg mówi: Nie zesłaliśmy ci Koranu,  
abyś znosił cierpienie […] (sura Ta Ha 20:2).
17. P. K. Hitti, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present [Historia Arabów: Od 

czasów najwcześniejszych do współczesności], s. 93.



39

ROZDZIAŁ TRZECI.  KORAN

Mimo tego, że werset jest skierowany do Proroka Muhammada (saał), 
odnosi się ogólnie do wszystkich czytelników. Tak jak oryginalna Ewangelia, 
Koran to księga, która przynosi wierzącym dobrą nowinę. Tak samo, jak Pro-
rok Muhammad (saał) posłany został jako „zwiastun i ostrzegający”, tak samo 
Koran posługuje się srogim i konsekwentnym językiem zachęty i obietnicy.

Wyrażenie „W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!”, które poprzedza 
każdy rozdział w Koranie – oprócz jednego – nie jest zbyteczne. Koran nie 
jest długą księgą. Zajmowanie miejsca na ciągłe powtarzanie jednego zdania 
musi coś znaczyć. 

„DLA LUDZI, KTÓRZY SIĘ ZASTANAWIAJĄ!”

Koran stanowi wyzwanie. To nie księga, którą czyta się biernie. Jego za-
wartość oraz tempo zmuszają czytelnika do ciągłej interakcji ze słownictwem 
i znaczeniem. Nawet ludzie urodzeni w społeczności muzułmańskiej nie mają 
łatwo. Bóg rzuca wyzwanie stworzeniu – piśmiennemu i niepiśmiennemu – 
aby doszło do wiary, wykorzystując zdolność widzenia, rozumu i powściągli-
wego wykorzystania intuicji. 

g Stronica pochodzącego z IX wieku Błękitnego Koranu, napisanego pismem 
kufickim. 
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Kiedy Koran mówi o doskonałości stworzenia, nie opowiada o świecie, 
który szczególnie przypada człowiekowi do gustu. To przeznaczone jest dla 
życia przyszłego. Opowiada o chwiejnej równowadze całego kosmosu, który 
wytęża siły, aby pozwolić człowiekowi chociaż na jeden oddech, o precyzyj-
nym umieszczeniu słońca, które nie znajduje się ani zbyt daleko, aby Ziemia 
nie zamarzła, ani zbyt blisko, aby planeta się nie zwęgliła. Bóg mówi: On jest 
Tym, który stworzył noc i dzień, słońce i księżyc. I każde płynie po swojej orbicie 
(sura Prorocy, 21:33). Bóg mówi także: On dał swobodnie płynąć dwóm mo-
rzom, które się spotykają. Między nimi jest jednak przegroda, której nie przekra-
czają (sura Miłosierny, 55:19–20). Ten werset dotyczy niewidocznej bariery, 
która oddziela wodę słoną od słodkiej, co pozwala naszemu gatunkowi na 
przetrwanie i pomyślność. Jeśli pomiędzy tymi dwoma akwenami pojawiłby 
się pojedynczy rozstęp, w niedługim czasie świat stałby się pustynią. 

KORAN W ŻYCIU CODZIENNYM

Czytanie całości Koranu to powszednia i regularna praktyka w świecie 
muzułmańskim. Dzieci bardzo wcześnie zaczynają uczyć się jego wersetów 
na pamięć, a tradycja nauki całego Koranu na pamięć przez młode kobiety 
i mężczyzn trwa do dzisiaj. Gdy ktoś wprowadza się do nowego domu, nie-
rzadko rodzina i przyjaciele zbierają się i czytają całą Księgę lub jej fragmenty. 
Gdy umiera członek wspólnoty, rodzina zaprasza jej członków na zebranie, 
na którym każdy czyta rozdział Świętej Księgi z intencją przekazania nagro-
dy z całej recytacji Koranu zmarłemu. Niektóre rozdziały lub wersety recytuje 
się podczas specjalnych okazji. Wyjątkiem byłby muzułmański ślub, na któ-
rym nie recytowano by „ślubnego” wersetu: I z Jego znaków jest to, że On stwo-
rzył dla was żony z was samych, abyście znaleźli w nich odpoczynek, i ustanowił 
między wami miłość oraz miłosierdzie. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy 
się zastanawiają! (sura Bizantyjczycy, 30:21).
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ROZDZIAŁ CZWARTY

NAUKI ISLAMU 
Pod względem chronologicznym, jedna z pierwszych historii przekaza-

nych w Koranie, dotyczy przyswajania wiedzy. Po stworzeniu Adama (as), Al-
lah zaczął go instruować, ucząc „nazw rzeczy”. Chociaż dosłowny sens jest 
istotny, ta historia podkreśla również ważność nauki o otaczającej nas rze-
czywistości, o rozróżnianiu prawdy od kłamstwa. To fundamentalna zasada 
muzułmańskiej tradycji. Bycie „wiernym sobie” nie oznacza postępować nie-

Dżafar (ra) do Nygusa (ra):

O królu, byliśmy ludem żyjącym w stanie ignorancji i niemoralności, czczą-
cymi bożki i spożywającymi padlinę, popełniającymi wszelkie rodzaje obrzy-
dliwych i wstydliwych uczynków, łamiącymi więzi krwi, źle traktującymi 
gości, a silni spośród nas wykorzystywali słabych. Żyliśmy w tym stanie, 
dopóki Allah nie zesłał nam Proroka, jednego z nas samych, którego rodo-
wód, prawdomówność, wiarygodność i prawość była nam znana. 

Nawoływał nas do oddawania czci jedynie Allahowi i do porzucenia kamie-
ni i bożków, które my i nasi przodkowie czciliśmy poza Allahem. 

Nakazał nam mówić prawdę, dotrzymywać obietnic, być dobrym dla krew-
nych, zaprzestać popełniania wszelkich zakazanych czynów, wstrzymywać 
się od rozlewu krwi, unikać nieprzyzwoitości i składania fałszywego świa-
dectwa oraz nie przywłaszczać sobie majątku sieroty ani nie zniesławiać 
cnotliwej kobiety.
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dorzecznie i destruktywnie, ale patrzeć wewnątrz siebie i na świat zewnętrz-
ny i ujrzeć go takim, jaki jest, a nie takim, jakim chcielibyśmy go zobaczyć. 
Człowiek wierny sobie to nieskażona dusza, która rozmyśla na temat swoje-
go początku i celu. 

NIESKALANA ISTOTA LUDZKA

Według islamu, wszyscy ludzie, od Proroka Adama (as) do człowieka 
współczesnego, rodzą się bez grzechu – w najlepszej postaci (sura Drzewo Fi-
gowe, 95:4).

Mają przy tym wrodzoną predyspozycję do wiary. Tak jak rośliny natu-
ralnie pochylają się i obracają w stronę słońca, tak samo człowiek odczuwa 
„pustkę w sercu, którą wypełnić może Bóg”, wołającą ich do czegoś większego 
od nich samych. Ten stan nazywamy fitrą. Bóg mówi: Zwróć swoją twarz ku 
religii ze szczerą wiarą, zgodnie z naturą, jaką Bóg nadał ludziom przy stworzeniu. 
Niezmienne jest dzieło Boga! Oto jest religia prawdziwa, ale większość ludzi nie 
wie! (sura Bizantyjczycy, 30:30).

g Kobieta podczas modlitwy piątkowej w głównym meczecie w Rzymie.

g Student kairskiego Uniwersytetu Al-Azhar pisze pracę na dziedzińcu meczetu.
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Fitrę demoralizuje jej właściciel, rolą proroków (as) jest przywrócenie 
uczynków człowieka do pierwotnej religijności. W pewnym sensie ludzkość 
zna już to, czego jest uczona, ale z powodu pokus, które idą w parze z wolną 
wolą, ciągle trzeba przypominać jej o niegdyś doskonałym stanie pobożności. 
Wszystko w tradycji muzułmańskiej skupia się właśnie wokół tego, chociaż 
nie jest to na pierwszy rzut oka oczywiste. 

Brak grzechu pierworodnego oznacza, że nie istnieje potrzeba odkupie-
nia grzechów za czyimś pośrednictwem. Wieczne zbawienie zyskuje się po-
przez miłosierdzie Boga. Ubiegać się o Jego miłosierdzie można dzięki pod-
daniu się woli i nakazom Stworzyciela.

AKTYWNE PODDANIE SIĘ

Słowo islam często tłumaczy się jako poddanie się, a słowo muzułmanin 
jako ten, który poddaje się woli Boga. Problem z takim tłumaczeniem polega 
na tym, że zakłada pasywność i fatalistyczną rezygnację, co jest dalekie na-
ukom islamu. Ale jeśli od muzułmanina wymaga się aktywnego poddania się, 
co oznacza to w codziennym życiu? Odpowiedź na to pytanie leży w zwycza-
jach, które wyróżniają muzułmanina w dzisiejszym społeczeństwie. Osoby 
odwiedzające muzułmańskie kraje lub bliscy przyjaciele muzułmańskich ro-
dzin prawie natychmiast zauważają różnicę w tym, jak wszystko funkcjonuje. 
Obserwując regularne przerwy w ciągu dnia na obowiązkowe modlitwy, mu-
zułmański styl ubioru lub zakupy z muzułmaninem, który obraca nieznany 
produkt, aby upewnić się, że składniki są zgodne z zasadami żywieniowymi 
islamu, można odnieść wrażenie, że życiem praktykującego muzułmanina 
rządzi zestaw złożonych zasad i rytuałów, mających zakres szerszy niż to, co 
obecnie zwyczajowo praktykuje się jako religię.

Te zalecenia stanowią dla muzułmanów drogę do aktywnego poddania 
się. Żaden uczynek nie jest uważany za zbyt drobny lub nieistotny, aby nie 
był z nim powiązany przepis z Prawa Objawionego. Dzięki wymagającej pro-
cedurze uwiarygodniania wydarzeń z życia Proroka islamu (saał), muzułma-
nie mają stałe i łatwo dostępne kryterium oceny swoich uczynków. Jak trak-
tować małżonka? Jak płacić pracownikom? Jak odmawiać modlitwę? Religia, 
która wymaga poddania się, nie może pozostawić tych pytań bez odpowiedzi. 
I mimo tego, że tylko ostatnie pytanie zawiera się w kategorii uważanej za 
religię, w islamie nie istnieje wyrazisty podział pomiędzy ducha i ziemskie 
ciało. W pewnym sensie wszystko jest religią. 

Jednak nauki nie kończą się na uczynkach kończyn. Tak naprawdę, naj-
większy akt poddania się wykonujemy sercem, nie ciałem. Głównym atry-
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butem, który musi poprzedzać wszystkie uczynki, jest serce, poświadczające 
jedność Boga i służbę Mu. Następnie serce podejmuje pracę w sposób, który 
ułatwia uczynki cielesne. Gdy ciało się porusza, serce jest ciche i spokojne, 
wiedząc, że nawet największy ruch nie zerwie więzi pomiędzy sługą i Panem.

FILARY ISLAMU

Krajobraz aktów czci nie jest płaski. Niektóre z nich mają pierwszeństwo 
nad innymi. Istnieje hierarchia, która pozwala skupić się na podstawach, 
oraz możliwość rozwoju, kiedy się te podstawy wypełni. Te główne akty czci 
nazywamy pięcioma filarami. 

Te pięć filarów jest tak istotnych, że jeszcze ważniejszy od potrzeby 
spełnienia ich jest kanoniczny wymóg wiary w ich konieczność. Muzułma-
nin może zyskać przebaczenie za nieodbycie modlitwy, ale muzułmanin, 
który neguje konieczność modlitwy, naraża na niebezpieczeństwo swoją 
muzułmańską tożsamość. Wspólnym warunkiem ważności tych uczynków 
jest intencja. Bez intencji, ktoś, kto powstrzymuje się cały dzień od jedze-
nia i picia – po prostu nie je. To intencja sprawia, że ten sam uczynek staje 
się religijnym postem, potencjalnym kandydatem na boską nagrodę. Prorok 
Muhammad (saał) wyjaśnił: „Wielu poszczących nie wynosi ze swojego postu 
nic, oprócz głodu i pragnienia. Wielu modlących się w domu nie wynosi z mo-
dlitwy nic, oprócz bezsennej nocy”18. 

Te pięć filarów oznacza absolutne minimum, które praktykujący muzuł-
manin musi spełnić. Czerpiąc z przykładu praktyki Proroka (saał), którego 
życie było niekończącą się historią czci i oddania, muzułmanie dobrowolnie 
dodają do listy inne uczynki: dodatkowe modlitwy, dodatkowe posty, częste 
recytacje Koranu, dobrowolną jałmużnę itp. 

18. Al-Darimi, Sunan al-Darimi. 

PIĘĆ FILARÓW ISLAMU

1. Zaświadczenie, że jest Jeden Bóg i że Muhammad jest Jego pro-
rokiem.

2. Pięć dziennych modlitw.

3. Post od świtu do zachodu słońca podczas miesiąca ramadan.

4. Obowiązkowa jałmużna.

5. Raz w życiu pielgrzymka do Mekki, jeśli istnieje taka możliwość. 
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AKTY CZCI KOCHAJĄ TOWARZYSTWO

Każdy z filarów pełni nie tylko, co oczywiste, funkcję duchową, ale rów-
nież społeczną. Podczas pięciu dziennych modlitw wiernych zachęca się do 
modlitwy grupowej, najlepiej w meczecie, gdzie regularnie spotykają się z in-
nymi wiernymi i umacniają poczucie wspólnoty. Muzułmańska modlitwa 
jest bardzo złożona. W różnych pozycjach istnieją określone ruchy i modli-
twy. Dokądkolwiek w muzułmańskim świecie się udamy, znajdziemy muzuł-
manów stojących ramię w ramię, wspólnie trzymających się jak gdyby usta-
lonego rytmu modlitwy. Mogą różnić się poziomem praktyki lub mieć różne 
opinie na temat polityki, ale podczas tych paru minut wspólnej odpowiedzi 
na wezwanie Boga, wszystko idzie w zapomnienie i niezgoda zamienia się 
w cudowną harmonię. 

Poszczącemu w ramadanie, od wschodu do zachodu słońca, każdy napad 
głodu przypomina o dobrobycie w jakim żyje, a łamiąc post z rodziną i przy-
jaciółmi staje się bardziej wdzięczny i – miejmy nadzieję – hojny wobec tych, 
którym mniej się powodzi. Podczas ramadanu jednym z najpiękniejszych wi-
doków w Egipcie są charakterystyczne wielokolorowe namioty, ustawione 

g Niemuzułmanie przyłączają się do muzułmanów podczas otwartych kolacji 
z okazji przerwania postu w miesiącu ramadan w Egipcie.
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na świeżym powietrzu, pod którymi stoją stoły zastawione różnorodnymi 
egipskimi przysmakami. Te „Namioty Miłosiernego” sponsorowane są w ca-
łości przez ludzi, którzy przypominają sobie – szczególnie w tym miesiącu – 
o wielkiej rozkoszy, jaką daje jedzenie wpadające do głodnego żołądka. 

Coroczna jałmużna, zakat, to więcej niż tylko datek. W odróżnieniu od 
ostentacyjnej hojności, zakat – który dzieli rdzeń ze słowem „oczyszczać” – 
zakłada, że obowiązkowe 2,5% majątku należy się biednym. Muzułmanin 
pracuje i zarabia pieniądze wiedząc, że pewna część jego majątku należy do 
kogoś innego. Podobnie jak żydowska cedaka, zakat to nie filantropia – to 
obowiązek przed Bogiem. 

Muzułmanin zobowiązany jest przynajmniej raz w życiu odbyć piel-
grzymkę do Mekki, kolebki islamu i – w rozumieniu islamu – religii Abraha-
mowych. Ten filar być może trudno pojąć – podróż, upał i uczucie klaustro-
fobii związane z obecnością milionów obcych ludzi. Jednak każdy, kto tam 
jedzie, określa to wydarzenie mianem odmieniającego życie, które można 
jedynie przeżyć, nie opisać. 

BYĆ RELIGIJNYM A BYĆ DOBRYM 

Prawo Objawione dzieli uczynki na dwie kategorie – ibadę, akty czci 
(skupione wokół pięciu filarów) i muamalat, obywatelskie i międzyludzkie 
stosunki. Ostatnia kategoria zawiera w sobie wszystko – od prawa małżeń-
skiego po transakcje biznesowe.   

Nie bez znaczenia jest fakt, że arabskie słowo oznaczające prawo obja-
wione, szariat, oznacza dosłownie najprostszą drogę prowadzącą do wodo-
poju. Szariat zakłada istnienie właściwego sposobu wykonywania różnych 
czynności. Opierając się głównie na Koranie i sunnie, rządzi związkiem mu-
zułmanina z Bogiem, jak również jego relacjami z całym światem. 

Badanie wykonane przez Harvard’s Kennedy School of Government 
wykazało, że hadżdż – muzułmańska pielgrzymka – „wzmacnia wiarę 
w równość i harmonię pomiędzy grupami etnicznymi i odłamami isla-
mu i prowadzi do bardziej przychylnej postawy wobec kobiet, włącznie 
z większą przychylnością wobec ich edukacji i zatrudnienia”. Te pozy-
tywne odczucia nie były skierowane wyłącznie do współwyznawców: 
„Głębszej jedności w muzułmańskim świecie nie towarzyszy niechęć 
wobec niemuzułmanów”.
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Prorok (saał) ustosunkował się do złożonego związku pomiędzy publicz-
nym przestrzeganiem zasad religii i relacjami międzyludzkimi. Powiedział: 
„Najlepsi z was to ci, którzy są najlepsi dla swych rodzin”19. Ktoś, kto spędza 
dnie i noce na modlitwie i poście, ale zaniedbuje potrzeby i szczęście swojej 
rodziny, nie zyskałby aprobaty Proroka (saał). 

Dobre maniery, które mają uniwersalną i ponadczasową wartość, ceni 
się dużo bardziej niż nieprzekładającą się na czyny recytację Świętych Pism. 
Ułomności, jawiące się w tej chwili plagą muzułmańskich społeczności i chęt-
nie pojawiające się w wieczornych wiadomościach, zostały bardzo dogłębnie 
omówione. Na przykład złość, jak poucza się muzułmanów, jest diabelską 
cechą. Pewnego razu do Proroka Muhammada (saał) przyszedł pewien czło-
wiek, prosząc o radę. Powiedziano mu: „Nie złość się”. Nadal powtarzał swoje 
pytanie. Prorok (saał) trzykrotnie odpowiedział: „Nie złość się”20. Na temat 
tego hadisu i jego wartości napisano wiele książek – na temat zła, które da-
łoby się uniknąć, gdyby był przestrzegany, i wykrzywionych, rozgniewanych 
twarzy, które rozświetliłyby się, gdyby się do niego stosowano. Koran nie mil-

19. Tirmizi, Sunan.
20. Buchari, Sahih al-Buchari.

g Prawie dwa miliony pielgrzymów z wszystkich stron świata jednoczy się 
w odmieniającym życie rytuale hadżdżu.
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czy na temat ważności powstrzymywania gniewu. Zachwala: [...] dla ludzi bo-
gobojnych; dla tych, którzy rozdają w szczęściu i w niedostatku, którzy powstrzy-
mują gniew i wybaczają ludziom (sura Rodzina Imrana, 3:133–134).

Ludziom z natury impulsywnym często powtarza się, że ten werset nie 
wychwala tych, którzy są z natury zrównoważeni, ale tych, którzy – dla Boga 
– opanowują wybuch gniewu. 

Religii na ogół towarzyszy negatywna kampania wizerunkowa, a muzuł-
mańska społeczność w żaden sposób nie unika jej konsekwencji. Zaczęliśmy 
kojarzyć otwartą religijność z szorstkimi, osądzającymi innych manierami, 
a tych, którzy lekceważą zasady, z nonkonformistami z „dobrym sercem”. 

Z hadisu dowiadujemy się o prostytutce, której Allah wybaczył grzechy, 
ponieważ przechodząc koło dyszącego przy studni psa, zauważyła, że wkrót-
ce umrze z pragnienia. Zdjęła wtedy swój but, przywiązała go do szala, za-
czerpnęła nim wodę i napoiła psa.    

Dla wnikliwego muzułmanina są to przestrogi i przypomnienie o powa-
dze, jaką, z boskiej perspektywy, niesie delikatność i miłosierdzie. To przy-
pomnienie, że zewnętrzne oznaki przestrzegania sztywnej ortopraksji, którą 
zarzuca się islamowi, nie są prawdziwym poddaniem się. Tych, którzy obsta-
ją przy surowej i odpychającej krytyce swojego otoczenia, ludzi o ponurych 
minach, niepochwalających niczyich uczynków – z wyjątkiem własnych – Ko-
ran ostrzega: [...] o tych, których wysiłki w życiu tego świata poszły na marne, 
chociaż oni sądzili, że czynią dobrze? (sura Grota, 18:104).

ZAKAZANA ZIEMIA

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „To, co dozwolone, jest jasne, i to, 
co zakazane, jest jasne. Pomiędzy znajdują się rzeczy, o których wielu nie wie, 
czy są dozwolone, czy zakazane. Ten, kto trzyma się z dala od tych rzeczy, 
ochroni swoją religię i będzie ocalony. Ten, kto przybliża się do nich, jest 
bardzo blisko zakazanego, jak pasterz pędzący trzodę nieopodal strzeżonej 
ziemi, tak że nieomal na nią nie wejdzie. Strzeżoną ziemią Allaha jest to, co 
ogłosił zakazanym”21.

Każda religia ma zasady. Islam jest taki sam pod tym względem. To, czym 
się wyróżnia, to nienaruszalność tych zasad na przestrzeni wieków. Prawo 
islamu, chociaż nie było w zastoju (przynajmniej nie zasadniczo), zachowa-
ło się zadziwiająco dobrze pomimo wielu napotkanych przeciwieństw. Na 
płaszczyźnie osobistej muzułmanin potrafi naśladować tę umiejętność, aby 
21. Ibidem.
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nie naruszyć swojej religii pomimo – i znowuż – ogromnych przeciwieństw. 
Powyższy hadis tłumaczy dlaczego, w dużej mierze, praktykujący muzułma-
nie nieczęsto „wypadają z łask” jak znaczące postacie innych religii.

Na przykład cudzołóstwo jest niemoralne w każdej religii i w prawie 
wszystkich społeczeństwach. W prawie muzułmańskim istnieją jednakże za-
bezpieczenia, zapobiegające nadejściu tego krytycznego momentu, po któ-
rym nagle nie można się powstrzymać. 

Muzułmanin, zaznajomiony z poradą zawartą w hadisie, unika spędza-
nia czasu w barach z niemuzułmańskimi znajomymi. Chociaż w zamyśle pla-
nuje powstrzymać się od picia alkoholu, to ciągłe przebywanie w sytuacji tak 
bliskiej zakazanej ziemi jest po prostu ryzykiem, którego nie warto podejmo-
wać. Nie ma nic chwalebnego w testowaniu swojej siły i tolerancji na pokusy, 
stojąc tak blisko płomienia, że czuć jego gorąc.

g Arabskie słowo oznaczające prawo objawione, szariat, dosłownie oznacza 
najbardziej prostą drogę prowadzącą do wodopoju.

„Abstynencja jest dla mnie tak łatwa, jak trudne byłoby umiarkowa-
nie”. 

SAMUEL JOHNSTON
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ESEJ FOTOGRAFICZNY

akty czci: 
POKŁON DO ZIEMI, MODLITWY I JAŁMUŻNA

Akty czci w islamie przybierają nieskończone formy, które nie ograni-
czają się do religijnych rytuałów i modlitw. Prawie wszystko może być aktem 
czci, jeśli jest wykonane z odpowiednią i szczerą intencją – od jałmużny, na-
uczania, prac społecznych po pomoc potrzebującym i wykorzystanie sztuki 
dla dobra publicznego. To wszystko może być aktem wielbienia Boga. 
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g Muzułmanie odbywający modlitwę w Meczecie Fatih w Stambule, w Turcji.

g Muzułmanie ofiarujący nowe i lekko używane kurtki podczas zimowej akcji 
charytatywnej.
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IMAN: INNER-CITY MUSLIM ACTION NETWORK

Personel nowej Health Clinic stanowią: pracujący na pełny etat dyrek-
tor, lekarze ochotnicy i wymieniający się studenci medycyny. Oferują darmo-
wą podstawową opiekę zdrowotną i usługi edukacyjne mieszkańcom Chicago 
z różnych grup ekonomicznych, etnicznych i religijnych. Co miesiąc klinikę 
odwiedza ponad dwustu pacjentów, którym przeprowadza się kontrolne ba-
dania ciśnienia i cholesterolu, roczne badania kontrolne, i leczy się przypadki 
medyczne niewymagające pomocy doraźnej. 

Career Center prowadzone przez IMAN Career Development Initiative 
(ICDI) oferuje pięciotygodniowe warsztaty komputerowe i doradztwo zawo-
dowe dla mieszkańców Chicago Lawn. Uczestnicy przyjęci na kurs kompu-
terowy uczą się podstawowej obsługi komputera – od korzystania z progra-
mów do edycji tekstów i arkuszy kalkulacyjnych, po szukanie pracy on-line. 
Oferuje się też pomoc w pisaniu CV i podań o pracę oraz rozwój umiejętności 
potrzebnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Po pomyślnym ukończeniu 
programu, uczestnicy otrzymują certyfikat ICDI i uprawnieni są do podjęcia 
pracy lub kontynuacji wsparcia edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są po an-
gielsku i hiszpańsku przez siedem dni w tygodniu.
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g Muzułmanie odbywają modlitwę piątkową pod wapiennymi kolumnami i sklepie-
niem Meczetu Proroka w Medynie.

ROZDZIAŁ PIĄTY

ŻYWY PRZYKŁAD 
Jeśli prawdziwą miarą społeczności religijnej jest czystość zasad i spo-

sobu życia zgodnie z boskim porządkiem, to Złotą Erą islamu nie była wcale 
andaluzyjska Hiszpania wraz z jej nieprześcignioną, imponującą architekturą 
i krajobrazami. Nie była to również epoka Haruna ar-Raszyda z jego babiloń-
skim majestatem dworu. Nie było to żadne z wybitnych osiągnięć cywiliza-
cyjnych świata muzułmańskiego. Prawdziwą Złotą Erą islamu był dziesięcio-
letni okres pomiędzy rokiem 622 a 632, gdy muzułmanie stanowili zaledwie 
małą grupkę wiernych, która z łatwością mogła stać się przypisem w historii 
mało znaczącego kawałka geografii. 

ZIARNA IDEAŁU

Po wyzwoleniu od codziennych i brutalnych prześladowań z rąk polite-
istycznych mekkańczyków, Prorok Muhammad (saał), na prośbę mieszkań-
ców Jasrib (później nazwanego Medyną), zasiał ziarno idealnej społeczności 
religijnej. Dzisiaj muzułmanie zgadzają się z tym, że tamtego społeczeństwa 
nie da się ponownie odtworzyć – jedną z jego cech charakterystycznych była 
bezpośrednia łączność z Bogiem za pośrednictwem Jego Wysłannika (saał). 
Równocześnie jednak, tak jak indywidualni muzułmanie patrzą z podziwem 
na niezrównany przykład Proroka Muhammada (saał), tak samo społeczno-
ści wiernych spoglądają na te lata jako na wskazówkę odnośnie tego, co wie-
rzący mogą osiągnąć. 
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Bezcenna, skrupulatna i rygorystyczna nauka o literaturze hadisów 
szczegółowo relacjonuje życie, akty czci, pracę, miłość i śmierć Proroka (saał) 
i jego towarzyszy (ra). Gdy dla wielu ludzi starotestamentowi prorocy to je-
dynie bohaterzy legend, Prorok Muhammad (saał) nadal, tysiąc lat później, 
stanowi dla muzułmanów żywy przykład. 

Emigracja z Mekki do Medyny była punktem zwrotnym w historii isla-
mu i świata. Muhammad (saał), zmuszony przyjąć rolę męża stanu, nie mógł 
dłużej cieszyć się prostym duchowym życiem i misjonarstwem.

Niemniej jednak, w centrum uwagi społeczności było ustanowienie spo-
łeczeństwa, którego podstawę stanowiła świadomość Boga. Po przyjeździe, 
Prorok (saał) i jego towarzysze zaczęli budować w Medynie meczet.

PROROK (saał) W CENTRUM

Medyński meczet, połączony z małymi pokojami, które mieściły rodzinę 
Proroka (saał), służył nie tylko za miejsce wspólnej modlitwy, ale również za 
urząd. Tutaj Muhammad (saał) spotykał się z członkami swojej społeczności, 
którzy potrzebowali jego porad lub przywództwa. Prosił obecnych, aby opo-
wiadali mu o potrzebach tych, którzy nie mogli się pojawić. Tutaj rozstrzygał 
spory skłóconych stron, ale ostrzegał dysputantów, że w przeciwieństwie do 
Bożego Werdyktu, rozstrzygnie spór wyłącznie na podstawie przedstawio-
nych dowodów. Relacje z Medyny opisują nieustanny, szumiący podźwięk 
Koranu recytowanego na dziedzińcu meczetu, a także w domach. Naśladując 
tradycję wcześniejszych proroków (as), Prorok Muhammad (saał) utrzymy-
wał prosty układ meczetu i swojego domostwa – dach jego domu ułożony był 
tak nisko, że w pozycji stojącej można było dotknąć go głową. 

Emigrujący muzułmanie przeistoczyli się z sekretnej i prześladowanej 
mniejszości w wyczekiwanych nauczycieli swojej nowej ojczyzny. Jedną 
z pierwszych czynności administracyjnych, której podjął się Prorok (saał), był 
traktat braterstwa pomiędzy imigrantami z Mekki i ich gospodarzami z Me-
dyny. Każdy medyńczyk zobowiązał się spełniać materialne potrzeby swojej 
nowej, przesiedlonej rodziny. W zamian zasłużeni muzułmanie z Mekki de-
klarowali lojalność i byli namacalnym przykładem muzułmańskiej tożsamo-
ści dla swoich opiekunów. W naszych współczesnych, indywidualistycznych 
społeczeństwach, niezwykła natura tego czynu często umyka uwadze, ale 
wcielenie w życie i przestrzeganie braterskiego traktatu w preindustrialnym, 
plemiennym społeczeństwie, było wręcz cudem. Bóg mówi: Byliście sobie wro-
gami, a On napełnił przyjaźnią wasze serca i dzięki Jego łasce staliście się braćmi 
(sura Rodzina Imrana 3:103).
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Krótko po tym traktacie ustanowiono inny zdumiewający akt prawny. 
Prorok Muhammad (saał), nie zapomniawszy, że zaproszono go do Medyny 
jako rozjemcę pomiędzy Ałs i Chazradż  oraz licznymi lokalnymi żydowskimi 
plemionami, sporządził to, co znamy dzisiaj jako Konstytucję Medyńską. Jej 
skutkiem było ustanowienie pierwszego państwa muzułmańskiego i nakre-
ślenie, między innymi, islamskiej definicji ummy, czyli wspólnoty. Dzisiaj, 
wykorzystywana przez muzułmanów wyłącznie w odniesieniu do współ-
wyznawców, Konstytucja ustanowiła wszechstronne i powszechnie dostęp-
ne niezbywalne prawa niemuzułmańskich członków ummy Proroka (saał). 
Wśród nich znalazły się:

1. Wszystkim grupom podległym tej konstytucji – muzułmanom, jak 
i niemuzułmanom – zagwarantowano traktat bezpieczeństwa (zim-
ma).

2. Niemuzułmańscy obywatele mają polityczne i kulturowe prawa rów-
ne muzułmanom. 

3. Niemuzułmanie mają swobodę i wolność wyznania.

4. Jeśli państwo medyńskie zostanie zaatakowane, niemuzułmanie 
będą uczestniczyć w jego obronie i podzielą koszty wojny.

g Obraz przedstawiający Meczet Proroka (saał) w Medynie, około 1854 r.
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Chociaż muzułmanie byli w Medynie bardziej bezpieczni niż w Mekce, 
to groźba wojny nadal wisiała w powietrzu. Mekkańczycy byli w sposób zro-
zumiały rozwścieczeni sukcesem politycznym grupy uciekinierów. Plemiona 
Kurajszytów zaczęły zmieniać swoje szlaki handlowe tak, aby przechodziły 
koło sąsiednich miast, i zaczęły podburzać arabskie plemiona przeciwko mu-
zułmanom. Intencje mekkańczyków były jasne, ale ręce muzułmanów wiązał 
brak przyzwolenia na walkę. Przez lata wersety objawiane Muhammadowi 
(saał) zalecały hart ducha i cierpliwość. Przebaczcie im i odpuśćcie, dopóki Bóg 
nie przyjdzie ze Swoim rozkazem (sura Krowa, 2:109).22  

22. Zobacz także: Koran 29:59 i 16:42. 

g Pielgrzymi zbierają się na górze Arafat, gdzie Prorok Muhammad (saał) 
wygłosił swoje ostatnie kazanie. 
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Tutaj warto wspomnieć o jednej rzeczy: podstawowa zasada w islamie 
mówi, że przemoc nie jest dozwolona. Pierwotny stan człowieka, to stan po-
koju, choć historia pokazuje, że odpowiedzią na przemoc jest więcej przemo-
cy. W czasie, gdy krwawe waśnie trwały dekadami, muzułmanie nieustannie 
musieli okazywać cierpliwość i tolerancję, widząc, jak torturuje się, skazuje 
na wygnanie i zabija się ich rodziny i przyjaciół. W końcu, po trzynastu la-
tach, udzielono pozwolenia na odwet. 

BITWA POD BADR I PÓŹNIEJ: 624–632 

„O Allahu, jeśli ta grupa muzułmanów dziś polegnie, nie pozostanie 
nikt, kto będzie Cię czcił”23.

Zimą 624 roku, po doprowadzeniu swoich wojsk najeźdźczych na przed-
mieścia Medyny, zniszczeniu drzew owocowych muzułmanów i przegonieniu 
ich trzód, liczące tysiąc osób siły mekkańczyków, wyposażone w siedemset 
wielbłądów i sto koni, nadciągnęły do Medyny. Nie można było przewidzieć 
wyniku tego starcia. Niewiele bitw wywarło wpływ na każdy naród na świecie 
w sposób, który zmieniłby przebieg historii. Pomimo trzykrotnej przewagi 
liczebnej napastników muzułmanie wygrali tę bitwę, swoją pierwszą próbę 
charakteru. 

Chociaż mekkańczycy wygrali następną bitwę i zranili Proroka Muham-
mada (saał), nigdy nie doszli do siebie po niespodziewanej porażce w Mek-
ce. Osiem lat po emigracji do Medyny Muhammad (saał) i jego towarzysze 
wrócili do Mekki. Zostawiwszy swoją ojczyznę z gorzkimi łzami w oczach, 
powrócili jako zwycięzcy. 

Muzułmanie wkroczyli na ziemię przodków, do której przez wiele lat 
mieli zakaz wstępu, jako tryumfujący zwycięzcy. Nie wjeżdżali jednak z try-
umfem, a z pokorą. Kroniki opisują głowę Proroka Muhammada (saał) zwie-
szoną tak nisko, że jego broda prawie dotykała siodła jego wielbłąda. Przed 
Kaabą, Prorok Muhammad (saał), zgromadziwszy mieszkańców Mekki, za-
pytał: „O Kurajszyci, jak mam z wami postąpić?” Odpowiedzieli: „Miłosier-
nie, Proroku Boga. Oczekujemy od ciebie tylko dobra”. Wówczas Muham-
mad (saał) oświadczył: „Powiem wam te same słowa, które Józef powiedział 
swoim braciom: «Dzisiaj nie ma dla was napomnienia, idźcie swoją drogą, 
jesteście wolni»”24. Jeden po drugim, jeszcze przed chwilą wrogo nastawieni, 
przychodzili do Proroka (saał), mając nadzieję, choć nie dowierzając, że nie 
będzie odwetu. 
23. Muslim, Sahih Muslim.
24. Bajhaki, Dalail al-Nubułła.
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Kilka ostatnich lat Muhammad (saał) spędził jednocząc całą Arabię 
pod flagą islamu. Do Medyny przybyło wiele plemion, aby złożyć przed nim 
przysięgę wierności. W roku 632 pierwszy raz mógł poprowadzić swoich to-
warzyszy na pielgrzymkę hadżdż do Kaaby w Mekce. Po odbyciu rytuałów, 
zgromadził wiernych, spośród których część była z nim od pierwszych chwil 
objawienia. Stojąc przed tłumem stu tysięcy wiernych, wygłosił osławione 
Ostatnie Kazanie. 

Wygłosiwszy kazanie, podniósł głowię i zawołał: „O Panie! Czy przeka-
załem Twoje posłanie?” Następnie dodał: „Nie wracajcie po moim odejściu do 
niewiary, stając się jak niewierni, ścinający sobie nawzajem głowy”25.

Następnie objawiony był werset, z którego ówcześni żydzi polecili mu-
zułmanom się radować: Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i dopełni-
łem Moją łaskę nad wami: wybrałem dla was islam jako religię (sura Stół Zasta-
wiony, 5:3).

Jednakże Omar (ra), najbardziej niezłomny z towarzyszy, po usłyszeniu 
tego wersetu zaczął płakać. Ludzie w jego otoczeniu byli zmieszani. „O co 
chodzi?”, pytali.

   „Po doskonałości”, powiedział, „może przyjść tylko żałoba”. Kilka mie-
sięcy później Prorok (saał) odszedł w ramionach swojej żony, Ajszy (ra).

25. Buchari, Sahih al-Buchari.
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ROZDZIAŁ SZÓSTY

NASTĘPCY I CESARZE:  
ISLAM PO PROROKU (SAAŁ) 
Współcześni muzułmanie są wyjątkowo świadomi swojej historii. To 

jeszcze jeden powód, dla którego uważa się ich za nieco nietypowych w świe-
cie, gdzie liczy się tylko teraźniejszość. Faktycznie, kiedy muzułmanin cytu-
je słowa Proroka Muhammada (saał) lub opowiada historię zmarłego przed 
paruset laty muzułmańskiego uczonego albo przywódcy, robi to tak, jakby 
opowiadał o czymś, co stało się za jego życia. Inną różnicą w sposobie mu-
zułmańskiego postrzegania historii, jest to, że nie musi być ona traktowana 
jak opowieść o nieuniknionym postępie i rozwoju. Chociaż nikt nie zaprzecza 
korzyściom płynącym z kanalizacji i zaawansowania nowoczesnej medycyny, 
nie wyznacza to koniecznie standardu, według którego ocenia się historię 
ludzkości.

Ta wyjątkowa świadomość historii często stanowi podstawę zarzutu, że 
muzułmanie są zacofani. Jednak solidne oparcie na epoce duchowych doko-
nań nie prowadzi – i nie powinno prowadzić – do technologicznego prymi-
tywizmu. W rzeczywistości, do niedawna to muzułmańskie imperia przewo-
dziły światu w postępie naukowym i rozwoju miast. Spuścizna tak bogatej 
przeszłości wpływa na sposób, w jaki muzułmanin postrzega dzisiejsze wy-
darzenia.
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W CIENIU CZTERECH GIGANTÓW

Historię islamu często dzieli się na dwie fazy. Pierwszą jest era Prawo-
wiernych Następców (ra). Ci czterej mężczyźni byli bliskimi towarzyszami 
Proroka Muhammada (saał), łączącymi cechy mężów stanu z niezachwianą 
wiernością zasadom ustanowionym przez ich przyjaciela i nauczyciela. W su-
mie ich rządy trwały tylko trzydzieści lat. Tak jak życie Proroka (saał), życia 
tych czterech mężczyzn nie są jedynie przekazem historycznym, a źródłem 
ogromnej inspiracji. Po śmierci Alego (ra), imperium, które stało się wtedy 
zbyt rozległe, aby nazwać je inaczej, przejęła w roku 661 dynastia Umajjadów 
i panowanie nad światem islamu pozostało głównie w jej rękach, aż do upad-
ku Imperium Osmańskiego w roku 1922. 

Po odejściu Proroka (saał) w roku 632, przywództwo nad wspólnotą 
przejął jego najbliższy towarzysz, Abu Bakr (ra), który był aktywnym zwo-
lennikiem i obrońcą wiary od chwili, gdy stał się pierwszym dorosłym męż-
czyzną, który przyjął posłannictwo islamu. Jego pierwszy kryzys nadszedł 
bardzo szybko. Po usłyszeniu o odejściu ukochanego Proroka (saał), mu-
zułmanie poczuli się osieroceni i zrozpaczeni, do tego stopnia, że wielu nie 
chciało uwierzyć, że Muhammad (saał) odszedł. Abu Bakr (ra), sam załama-
ny odejściem człowieka, który był nie tylko jego nauczycielem, ale również 
najbliższym przyjacielem, stanął i przemówił do tłumów zebranych wokół 
domu Ajszy (ra). „O ludzie”, rzekł, „ktokolwiek chce czcić Muhammada, to 
zaprawdę Muhammad nie żyje, lecz ktokolwiek czci Boga, niech wie, że Bóg 
jest Żyjący i Wieczny”26. 

Następnie Abu Bakr (ra) musiał uporać się z zadaniem zjednoczenia 
plemion arabskich, które wykorzystały odejście Muhammada (saał) jako 
wymówkę do odstąpienia od traktatów. Podczas dwóch krótkich lat urzędu 
udało mu się stłumić wiele powstań miejscowych plemion, a do jego śmierci 
świat islamu podwoił swoje rozmiary, przyłączając Imperium Perskie i Cesar-
stwo Wschodniorzymskie. 

Następne dziesięć lat to czas względnego spokoju pod rządami Omara 
ibn al-Chattaba (ra). W okresie jego panowania imperium islamskie rozsze-
rzyło się, przyłączając północną Afrykę, Egipt, Syrię, Armenię i Palestynę. 
Według chrześcijańskich kronik, Omar (ra) wkroczył do Jerozolimy z poko-
rą, prowadząc wielbłąda, na którym siedział jego sługa. Został przywitany 
przez prawosławnego patriarchę, który dał mu klucz do miasta i zaprowadził 
go do starej żydowskiej świątyni. Odnalazł święte miejsce zasypane odpada-
mi, które zaczął sprzątać własnymi rękoma i nakazał w tym miejscu budowę 
meczetu.
26. Ibidem.
g Imię pierwszego następcy, Abu Bakra (ra), zdobi medalion w Meczecie Haga Sofia 
w Turcji.
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Patriarcha Jerozolimy relacjonuje, że gdy Omar (ra) odwiedził Bazylikę 
Grobu Świętego, nadszedł czas modlitwy. Zamiast pomodlić się w kościele 
lub nawet na jego dziedzińcu – do czego zapraszał go patriarcha – Omar (ra) 
nalegał, aby pomodlić się na zewnątrz posesji, żeby następne pokolenia nie 
wykorzystały jego modlitwy w budynku jako pretekstu do naruszenia auto-
nomii kościoła. Nie tylko chrześcijanie cieszyli się ze stosowności przydomka 
„Omar Sprawiedliwy”. Po raz pierwszy od pięciuset lat Żydom pozwolono na 
powrót i życie w sąsiedztwie Ziemi Świętej i swobodne praktykowanie swojej 
religii. 

g Meczet Niujie, wybudowany w roku 996 w okresie panowania dynastii 
Liao, jest najstarszym meczetem w Pekinie, w Chinach.
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Po śmierci Omara (ra) z rąk perskiego zamachowca, kalifat przejął 
Osman (ra), gdy nominowała go rada złożona z towarzyszy Proroka (ra). 
Podczas jego urzędu granice muzułmańskiego imperium rozszerzyły się do 
dzisiejszego Maroka i Pakistanu. Zaczął wysyłać emisariuszy do różnych 
przywódców, m.in. Sada ibn Abi Łakkasa (ra) do dynastii Tang w Chinach. 
Chociaż sam cesarz Gaozong nie przyjął islamu, ale był tak pod wrażeniem 
ambasadora wysłanego przez Osmana (ra), że w roku 651 nakazał budowę 
pierwszego meczetu w Chinach i pozwolił Sadowi (ra) pozostać w swym kraju 
i głosić wiarę. 

Również w tym okresie Osman (ra) nakazał opracowanie i autoryzację 
Koranu. Po zatwierdzeniu każdego wersetu i litery, nakazał wysłać oficjalną 
kopię do każdego muzułmańskiego miasta i garnizonu. Ocalałe do dzisiaj ko-
pie są identyczne z oficjalnymi, oryginalnymi egzemplarzami.

g Wielki Meczet w Damaszku, Syria. Kalifat Umajjadów urzędował w Syrii, 
dopóki Abbasydzi nie przenieśli stolicy do Bagdadu w roku 750. 
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Osman (ra) mianował kilku swoich krewnych zarządcami powiększają-
cych się prowincji. Nie wszyscy z nich trzymali się wysokich, muzułmańskich 
standardów, i wielu ludzi, którzy żyli pod ich surowymi rządami, było nie-
zadowolonych. Frustracja przerodziła się w bunt i w roku 656 część z nich 
włamała się do jego domu, gdy ten czytał Koran, i zamordowała go. 

Ostatnim z czterech prawowiernych kalifów był Ali (ra), kuzyn i zięć 
Proroka Muhammada (saał), który rządził tylko przed trzy niespokojne lata, 
po czym zginął z rąk agresywnych ekstremistów. 

Przeniósł siedzibę świata islamu do Kufy w dzisiejszym Iraku, gdzie po-
mimo bogactwa społeczności prowadził niemalże ascetyczne życie. Kiedy 
doniesiono Alemu (ra), że skarbiec jest pełen złota i srebra, zwołał mieszkań-
ców Kufy i rozdał im wszystko, mówiąc: „O żółte! O białe! [chodzi tu o kolor 
monet – przyp. tłum.] Idźcie oszukiwać kogoś innego”. Następnie nakazał 
oczyszczenie skarbca, aby móc odmawiać w nim modlitwy. Był widziany 
w skromnej odzieży, chodził po targowisku, uderzając w bęben i przypomi-
nając sprzedawcom i kupującym o uczciwym handlu. 

Morderstwo Osmana (ra) nie zostało zapomniane i wielu chciało, aby Ali 
(ra) wydał konkretną decyzję wobec jego zabójców. Ponieważ kara dla mor-
derców Osmana (ra) nie została wymierzona natychmiast, seria zdarzeń do-
prowadziła do jego śmierci z rąk secesjonistów zwanych charydżytami.    

WZLOTY I UPADKI: TWORZENIE CYWILIZACJI

Wtedy kalifem ogłosił się inny towarzysz, Muawija, i przeniósł kalifat do 
Damaszku, skąd przez dziewiętnaście lat sprawował władzę. Dynastię Umaj-
jadów pokonali w roku 750 Abbasydzi, którzy przenieśli dwór do Bagdadu. 
Jeden z umajjadzkich książąt przeżył i uciekł przez Morze Śródziemne do 
Al-Andalus we współczesnej Hiszpanii. Tam ustanowił osobny kalifat, który 
przez setki lat był klejnotem koronnym Europy. 

Tymczasem imperium Abbasydów ze stolicą w Bagdadzie rozrastało się 
i zaczęło sprowadzać z północy tureckich żołnierzy, aby chronić swoje inte-
resy. Ci zaś, wraz z perskimi wezyrami, przejmowali coraz więcej kontroli 
nad państwem, co rozpoczęło powolny upadek kalifatu Abbasydów. Do roku 
1055 prawdziwą władzę dzierżyli seldżuccy żołnierze tureccy, symbolicznie 
poddający się abbasydzkim pionkom. Wielki wezyr, Nizam al-Mulk, próbo-
wał zjednoczyć wszystkie trzy rywalizujące grupy etniczne i wykorzystywać 
ich atuty. Tak opisał podział władzy:
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Turcy trzymaliby porządek siłą swojego wojska, Arabowie budowaliby jed-
ność poprzez wkład w doktrynę religijną, a Persowie mieliby wkład we wszystkie 
pozostałe sztuki cywilizacji. Nowa klasa rządząca składałaby się z tureckiego suł-
tana i jego armii, arabskiego chalify [kalifa] i ulemów [uczonych] oraz perskich 
urzędów, w których zatrudniano by artystów i myślicieli27.

Ten podział był na tyle skuteczny, że w roku 1071 turecki sułtan Alp 
Arslan spotkał się w walce z cesarzem bizantyńskim Romanem IV Diogene-
sem i doszczętnie rozgromił jego oddziały. To zwycięstwo – oraz pojmanie 
i uwolnienie cesarza przez Arslana – zadało ostateczny cios Cesarstwu Bizan-
tyjskiemu i utorowało drogę późniejszemu osadzeniu się Turków w Anatolii. 

Wykorzystano to jako okrzyk wojenny w stronę katolickiej Europy. Naj-
pierw hałastra francuskich krzyżowców prowadzona przez Piotra Pustelnika 
spotkała się z obojętnym wzruszeniem ramion tureckiego przywódcy Kilidża 
Arslana. Następnej fali uzbrojonej kawalerii, złożonej z rycerzy francuskich, 
angielskich i niemieckich, nie zignorowano. Krocząc przez Niceę i Antiochię 
i Ma’arrat, europejscy krzyżowcy zapewniali mieszkańców, że jeśli tylko 
otworzą bramy, to nie stanie im się krzywda. Jednak przy życiu nie pozostał 
prawie żaden mieszkaniec i nie oszczędzono nawet ich zwłok.

Ta strategia zadziałała także w Jerozolimie. Znowu mieszkańcy miasta 
otworzyli bramy i znowu rozpoczęła się rzeź, tym razem na poważnie. Uni-
cestwiono prawie całą społeczność muzułmanów i żydów. Wschodnich i pra-
wosławnych chrześcijan wypędzono, a ich majątki przejęto. W następstwie 
tych brutalnych wydarzeń wyłonił się bohater. 

27. T. Ansary, Destiny Disrupted: A History of the World Through Arab Eyes [Naruszone 
Przeznaczenie: Historia świata oczami Arabów], s. 128–129.

ALP ARSLAN: „Co byś zrobił, gdyby przyniesiono ci mnie jako jeńca?”
CESARZ ROMAN: „Pewnie bym cię zabił lub wystawiłbym na ulicach 
Konstantynopola”.
ALP ARSLAN: „Moja kara jest dużo cięższa. Przebaczam ci i uwalniam 
cię”.
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SALADYN: PRAWDZIWE LWIE SERCE

Saladyn w okresie masakry jerozolimskiej był klasycznie wykształconym 
dzieckiem. Bardzo religijny chłopiec, mówiło się, że nie tylko cytował pismo 
– Koran i hadisy – ale był także oczytany w greckich dziełach. Młody sułtan 
Egiptu wkroczył do Jerozolimy w roku 1187, po odbiciu większości posia-
dłości krzyżowców bez rozlewu krwi. Otaczając armie, stosując nacisk eko-
nomiczny i negocjując układy, Saladyn nie tylko odbił terytorium, ale zyskał 
u obu stron trwającą do dziś nieskazitelną reputację.

Po odbiciu każdego z terytorium, Saladyn naśladował zachowanie kalifa 
Omara (ra). Każdy mieszkaniec miał możliwość wyjazdu. Jeśli pozostał, jego 
życie, majątek i religia były pod ochroną. Kiedy krzyżowcy odrzucili negocja-
cje, Saladyn spotkał się z ich oddziałami w bitwie. 

RUINA STAJE SIĘ DYNASTIĄ 

Inwazją, której nie można było zlekceważyć, i która ostatecznie zada-
ła nieodwracalne szkody samemu sercu świata muzułmańskiego, był najazd 
Mongołów ze Wschodu. Czyngis-chan, sprowokowany agresywnym przyję-
ciem swoich posłów przez króla Chorezmu w dzisiejszym Iranie, zawrócił 
swoje wschodnie oddziały w kierunku rozległego imperium Abbasydów na 
zachodzie. Dla milionów ludzi w trzynastym wieku totalne zniszczenie, nie-
sione przez mongolskie hordy, było znakiem końca cywilizacji. Wiele miast – 
włącznie ze stolicą Chorezmu – zmieciono z powierzchni ziemi. Miasta z po-
nad milionem mieszkańców, legendarne miasta nauki i kultury, m.in. Herat 
i Niszapur, zredukowano do populacji liczących mniej niż sto osób. Złożone 
systemy irygacji doszczętnie zniszczono i nigdy nie odbudowano. Gdy sto 
lat później podróżnik Ibn Batuta przejeżdżał przez te miasta, wiele z nich 
wciąż było zrujnowanych. W roku 1258 kalifat Abbasydów i jego siedziba, 
wspaniałe miasto Bagdad, został zniszczony razem z setkami tysięcy ksiąg, 
manuskryptów i dzieł sztuki oraz architektury. Wtedy, co jest jedną z naj-
większych niespodzianek w historii, muzułmanie wszystko odzyskali. Ale nie 
militarnie. Do roku 1257 mongolscy przywódcy zaczęli przechodzić na islam. 

Ich imperium rozciągało się na wschodzie poprzez Rosję  i Chiny. Tym-
czasem na zachodzie osmańscy Turcy zajmowali Bałkany, podbiwszy więk-
szość byłego Cesarstwa Bizantyjskiego. W roku 1453 sułtan Mehmet II zdo-
był sam Konstantynopol. 

Późny wiek piętnasty był świadkiem rozkwitu trzech kolejnych, osob-
nych imperiów w świecie muzułmańskim: Safawidów w Persji, Wielkich 
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Mogołów – potomków Mongołów – w Indii i utrzymującego się Imperium 
Osmańskiego. Pierwsze dobiegło końca na początku osiemnastego stulecia, 
drugie spotkał ten sam los w wieku dziewiętnastym. Zmiany na światowej 
mapie geopolitycznej i ekonomicznej w połączeniu z czynnikami wewnętrz-
nymi spowodowało upadek tych dwóch rozległych imperiów. Imperium 
Osmańskie kontynuowało ekspansję w Europie i Afryce Północnej, a jego po-
wolną śmierć w roku 1922 rozpoczęła klęska w bitwie pod Wiedniem w roku 
1683. To utorowało drogę do znanych nam dzisiaj współczesnych państw 
narodowych w muzułmańskim świecie. 

g Wieża Panny w Stambule, Turcja. 
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Cud rozprzestrzenienia się islamu nie polega na nim samym ani nawet 
na jego szybkości. Zjawisko opanowania przez nomadów większych cywiliza-
cji nie jest precedensem. Wizygoci podbili Rzym, tak jak Mongołowie opano-
wali pałace chińskiego imperium Jin. Tym, co wyróżnia tych koczowników, 
jest trwałe dziedzictwo – kulturowe, naukowe i filozoficzne – które pozosta-
wiła ich cywilizacja. Trzeba także wspomnieć o tym, że ci, którzy patrzą na 
schyłek dominacji świata muzułmańskiego i uważają to za znak od opatrzno-
ści o podrzędności religii islamu, mylą wiarę z imperium. Imperia powstają 
i upadają. Tak się dzieje. Religii nie mierzy się poprzez ekspansję lub ograni-
czenie terenu. Wiara może być częstokroć najmocniej odzwierciedlona, gdy 
praktykowana jest przez mniejszości.

g Turyści odwiedzający Cesarski Meczet w Lahore (Pakistan) ufundowany 
przez szóstego władcę Wielkich Mogołów, Aurangzeba Alamgira. Budowę za-
kończono w roku 1673.
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ŻYCIA WIERNYCH 
RODZINA MUEZINA Z EGIPTU

Skarbnik i muezin (osoba, która nawołuje do modlitwy), Kalafallah Taqi 
Muhammad, jest zajętym człowiekiem, wykonującym wiele zadań w dużym 
meczecie. Meczet znajduje się w Egipcie, w jednym z nowych miast satelic-
kich, leżących poza wielką metropolią Kairu. Jego praca polega na wypełnia-
niu różnych potrzeb meczetu, nadzorowaniem innych pracowników i na-
woływaniu ciepłym głosem do modlitwy pięć razy dziennie. Mieszka z żoną 
i dwojgiem dzieci, Jusufem i Marjam. Jest bardzo życzliwym człowiekiem, 
który wierzy w więzi rodzinne i etyczne życie. Wierzy też, że całe dobro po-
chodzi z serdeczności okazywanej rodzicom, dlatego, do dzisiaj, dzwoni do 
swojej matki dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Jest z dumny z tego, że 
nawoływał do modlitwy i kazań sławnych nauczycieli. Uśmiech nigdy nie 
znika z jego twarzy, szczególnie wtedy, gdy wyjaśnia, że jego wiara uczy go 
postępować dobrze wobec innych. 

Głównym źródłem inspiracji w jego życiu jest Koran. Jest zdetermino-
wanym człowiekiem, który sam nauczył się czytać i pisać. Wypowiadając się 
o sytuacji na świecie, mówi, że problemem jest to, że ludzie żyją wiarą płytką, 
niepołączoną z czynem. „Ludzie muszą mówić prawdę nawet wtedy, jeśli jest 
to przeciwko nim samym i ich ukochanym. Powinno się zacząć od siebie, od 
swojego wnętrza, potem swoich uczynków, a potem od bliskich”, oznajmia. 
Niemniej jednak jego uśmiech szybko wraca i powtarza hadis, który poświad-
cza: „Dobro jest we mnie i w mojej społeczności aż do Ostatniego Dnia”.  
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AMERYKAŃSKA RODZINA: SZEŚCIORO DZIECI I WSPÓŁPRACA 
EDUKACYJNA

Kiedy Sara i Mike Kim ukończyli Akademię Morską Stanów Zjednoczo-
nych, nie mogli się spodziewać, że ich przyszłość będzie dotyczyć i koncen-
trować się wokół zarządzania dwudziestosiedmioakrowym gospodarstwem 
w północnej Kalifornii. Ani tego, że będą mieli sześcioro dzieci, które staną 
się inspiracją dla Ilm Tree, organizacji zajmującej się współpracą edukacyjną, 
skierowaną do miejscowych dzieci muzułmańskich, która zaczęła swoją dzia-
łalność poza domem, a później przeniosła się na farmę. Dorastając, Sarah 
miała małą wiedzę i zrozumienie na temat islamu i świata muzułmańskiego, 
do czasu gdy przeszła na islam jej koleżanka. Martwiąc się o to, czy nie wstą-
piła do jakiejś dziwnej sekty, zaczęła swoje własne poszukiwania i okazało 
się, że zasady tej religii od razu do niej przemówiły. Będąc rozdarta pomiędzy 
lojalnością wobec długoletniego narzeczonego, Mike’a, a nowo odnalezioną 
religią, napisała do niego długi list, wyjaśniając swoją decyzję, szczerze wie-
rząc, że jej nowe życie nie było dłużej do pogodzenia ze starą miłością. Po 
początkowym szoku, Mike, po własnych poszukiwaniach, przyjął wiarę. 

Chociaż wiele osób z dalszej rodziny osobiście nie przyjęło religii, zasad-
niczo są pełni wsparcia i zadeklarowali pomoc w przedsięwzięciach wspólno-
ty Sary i Mike’a. 

Obecnie Ilm Tree zaspokaja potrzeby edukacyjne rodzin ze wszystkich 
środowisk i warstw społeczno-ekonomicznych z California Bay Area. Sienna 
Ranch otwarte jest dla wszystkich i oferuje kursy rekreacyjno-sportowe oraz 
surwiwalu z instruktorami wykwalifikowanymi w zagadnieniach kempingu 
i dzikiej przyrody. Co ważniejsze, stwarza bezpieczne i komfortowe okazje do 
stałych interakcji wspólnotowych, które nie koncentrują się na dyskusjach 
na temat doktryny. 
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INDONEZYJSKA RODZINA: SZCZĘŚCIE TO SŁUŻBA WSPÓLNOCIE

Szolahudin Al Aijub, Atik Nurwahjuni oraz ich córki Zahra Amalia 
i Chansa Maliha żyją w Indonezji. Oboje rodzice pracują w dwóch pracach. 
Atik jest wykładowczynią na Wydziale Polityki Zdrowotnej i Administracji 
Uniwersytetu Indonezyjskiego i pracuje jako konsultant ds. polityki zdro-
wotnej dla GTZ, German Technical Cooperation. Jej mąż, Szolahudin, jest 
sekretarzem w Komisji Fatw dla Indonezyjskiej Rady Ulemów i działa jako 
ekspert religijny Indonezyjskiego Prezydenckiego Komitetu Doradczego. 

Pomimo zajętego harmonogramu, Atik i Szolahudin są aktywni w po-
bliskim meczecie i lokalnych grupach religijnych i znajdują czas na to, aby 
przekazać swoje religijne i wspólnotowe wartości córkom. 
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CZĘŚĆ TRZECIA 

IDEAŁY A RZECZYWISTOŚĆ
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ANGIELSKIE RÓŻE I HOLENDERSKIE TULIPANY:
ZASKAKUJĄCE HISTORIE NA TEMAT ISLAMU 
I ZACHODU

Dzisiaj rzeczy mogłyby mieć się zupełnie inaczej. 

W roku 1603, Ahmad al-Mansur, ówczesny król Maroka, złożył propo-
zycję swojej angielskiej sojuszniczce, Elżbiecie I. Gdyby królowa Elżbieta ją 
przyjęła, ich plan całkowicie zmieniłby historię współczesnego świata. 

Król zasugerował, aby marokańskie i angielskie statki zaatakowały razem 
hiszpańskie kolonie w Ameryce, wypędziły wspólnych hiszpańskich wrogów 
i „wzięły w posiadanie” ziemię i zatrzymały ją „na zawsze pod [wspólnym] 
panowaniem”28. Był w tym jednak haczyk. Byłoby bardziej rozsądne, zasuge-
rował król, aby większość przyszłych kolonistów była Marokańczykami, a nie 
Anglikami, ze względu na ciepły klimat Ameryki Południowej. Rzecz jasna, 
Anglicy ofertę odrzucili. 

Współczesny czytelnik pomyśli, że ta decyzja była absurdalnie oczywi-
sta. Decyzja Elżbiety miała jednak mało wspólnego z uprzedzeniami kulturo-
wymi lub religijnymi, a dużo wspólnego z pustym skarbcem kraju. 

Historia dosłownie roi się od przykładów, które zaprzeczają popularne-
mu poglądowi o nierozłącznym i nieuniknionym konflikcie pomiędzy świa-

28. N. Matar, Turks, Moors & Englishmen in the Age of Discovery [Turcy, Maurowie i Anglicy w erze 
odkryć], s. 9.

g Portret Mehmeta II Zdobywcy, który w wieku dwudziestu jeden lat podbił Kon-
stantynopol i doprowadził do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego. 
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tem islamu a innymi wspólnotami religijnymi. Czy to jako gospodarze, czy 
goście, zwycięzcy lub zwyciężeni, muzułmanie łatwo przystosowywali się 
i byli elastyczni wobec nowych kultur, ludzi oraz idei, i dopiero od niedawna 
zaczęto uważać ich za problem społeczny, któremu trzeba stawić czoło.

 W czasach, gdy feudalna Europa przesiąknięta była hierarchią, islam 
przedstawiano jako anarchistyczną religię, która dała za dużo poważania 
i wolności ludziom o niskim statusie, takim jak niewolnicy i kobiety. Chrze-
ścijanie nie mogli postrzegać islamu jako czegoś odrębnego od nich samych. 
Stał się więc tak jakby ich cieniem, przeciwieństwem wszystkiego, kim my-
śleli, że są, lub tego, czym mieli nadzieję nie być29.

W rezultacie, w zachodnim środowisku akademickim historię islamu 
w dużej mierze się ignoruje. Tak, jakby świat z epoki klasycznej od razu prze-
skoczył do renesansu, bez okresu pośredniego. 

SPRAWIEDLIWY HANDEL?

Zachodniej nauce dobrze posłużyłoby uznanie wkładu ludów, bez któ-
rych ich własny renesans byłby nie do pomyślenia. Niezależnie od tego, w ja-
kim stanie znajduje się teraz ogół muzułmańskich społeczeństw, nie ma wąt-
pliwości, że muzułmańskie imperia przez większość swojej historii wiernie 
i z wprawą niosły pochodnię cywilizacji. Studenci nauk klasycznych, ścisłych 
lub prawa, którzy postrzegają hellenistyczne dziedzictwo jako poprzednika 
swojego czasu, zapewne codziennie odwołują się do dzieł, które przekazane 
zostały lub powstały dzięki muzułmańskiej nauce. Wiele klasycznych, łaciń-
skich tekstów skończyłoby na cmentarzu historii, gdyby nie fakt, że muzuł-
mańska nauka naciskała na zachowanie przeszłej wiedzy i mądrości i opiera-
nie się na niej.  

W kolejnych stuleciach po odejściu Proroka Muhammada (saał), muzuł-
manie poszerzyli swoje terytoria na wschodzie, zachodzie i północy. Do roku 
732 muzułmańskie armie dotarły do dzisiejszej Francji, ale ich ekspansję za-
hamował Karol Młot. Granicę pomiędzy światem islamu i  chrześcijaństwa 
pozostały od tamtego czasu praktycznie takie samie. 

Jednak powszechnie przyjęte wyobrażenie o wyłącznie wojennych sto-
sunkach zakłamuje dużo bardziej skomplikowaną rzeczywistość. Muzuł-
manie współpracowali ze światem niemuzułmańskim w wielu kontekstach, 

29. K. Armstrong, „Medieval Prejudice Still Influences the Wets’s View of Islam” 
[Średniowieczne uprzedzenia nadal wywierają wpływ na poglądy Zachodu na temat 
islamu], Dawn. http://www.hartford-hwp.com/archives/27b/095.html (dostęp grudzień 
2009).

g Wiele obrazów o tematyce religijnej w tamtych czasach ukazywało tkaniny ozdo-
bione pseudoarabskimi napisami.
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a jednym ze znaczących był handel. Europejskie porty były tak zależne od 
handlu ze światem muzułmańskim, że nawet w szczytowym momencie kru-
cjat, pomimo papieskiego zakazu, kupcy z Wenecji i innych miejsc nie prze-
stali wysyłać statków do i ze świata muzułmańskiego. 

JĘZYK ARABSKI NA CHUŚCIE DZIEWICY

Fortuna Wenecji była nierozerwalnie połączona ze światem muzułmań-
skim od ósmego wieku, kiedy to Wenecjanie udali się do Egiptu, aby „ura-
tować” relikwie św. Marka. Wenecja stanowiła bramę do Europy dla muzuł-
manów, którzy mieli szansę zobaczyć Europejczyków w roli kupców, a nie 
krzyżowców, i była miejscem, w którym przeprowadzano jedne z najwięk-
szych na świecie transakcji handlowych. Jedwab, dywany, przyprawy i cera-
mika wędrowały na zachód, podczas gdy surowce, takie jak drewno i wełna, 
udawały się na wschód. 

W rezultacie, wiele obrazów o tematyce religijnej ukazywało w tamtych 
czasach tkaniny ozdobione pseudoarabskimi napisami. Dla Wenecji handel 
z muzułmanami stanowił ponad połowę gospodarki republiki. Zaczęła han-
del ze światem muzułmańskim dużo wcześniej niż reszta Europy i powstałe 
w wyniku tego bogactwo pozwoliło przekształcić się Wenecji z zaniedbanej 
mieściny w najwspanialsze przedrenesansowe, śródziemnomorskie miasto. 
Tymczasem, chociaż Wenecja jest jedynym chrześcijańskim miastem umiesz-
czonym na czternastowiecznej mapie Ibn Chalduna, jej handel z imperium 
Mameluków i Osmanów odzwierciedlał mało znaczący ułamek gospodarki 
muzułmańskich imperiów.

Kiedy weneccy kupcy odwiedzali muzułmański świat, byli zdumieni po-
ziomem rzemiosła, które zobaczyli. „Zaiste cały chrześcijański świat mógłby 
zaopatrzyć się na rok towarem z Damaszku”, powiedział w roku 1384 flo-
rencki pielgrzym Simone Sigoli. „Jest tyle bogatych i szlachetnych, i deli-
katnych wyrobów każdego rodzaju”, ciągnął, „że jeśli miałoby się pieniądze 
w kości u nogi, bez wahania złamałoby się ją, aby to wszystko kupić”30.

John Ruskin, autor Kamieni Wenecji, twierdził, że duża część Wenecji to 
bezpośrednia imitacja Bliskiego Wschodu. Nawet sławne weneckie kawiarnie 
wzorowane były na kawiarniach Stambułu. 

Kiedy król Roger II z Palermo, stojąc ze swoim geografem Al-Idrisim, 
omawiał zlecone mu dzieło – Księgę Rogera – zapytał afrykańskiego możnego 

30. Patrz: Rosamond Mark, Bazaar to Piazza: Islamic Trade and Italian Art [Z bazaru do piazzy: 
islamski handel i włoska sztuka]. 1300–600, I.
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o historię jego ludu na Sycylii. Do czasu objęcia rządów przez Rogera, tamtej-
sze imperium muzułmańskie nie istniało prawie od stulecia, ale dziedzictwo 
muzułmańskiego panowania w poprzednim wieku było wyraźnie widoczne 
w każdym aspekcie życia. Nadal powszechnie używano arabskiego, a archi-
tekci wytworzyli odrębny, arabsko-normański styl, który wciąż zaobserwo-
wać można w kościołach w Palermo. Dwu, a niekiedy trójjęzyczne monety 
Rogera głosiły: „Król Roger, potężny dzięki łasce Allaha!” Wiele z kronik 
królestwa nadal prowadzili muzułmańscy urzędnicy. Roger, wydawało się, 
zwariowany na punkcie wszystkiego, co związane z islamem, odtworzył w Sa-
lerno sławną andaluzyjską Szkołę Tłumaczy, sprowadzając na chrześcijański 
Zachód wiele muzułmańskich i żydowskich tekstów z Hiszpanii. Król mówił 
płynnie po arabsku i często prowadził spory z Kościołem rzymskokatolickim. 
Taka sama sytuacja powtórzyła się dwa pokolenia później, kiedy wnuk Fryde-
ryka II został przezwany „ochrzczonym sułtanem” z powodu tego, że naśla-
dował muzułmańskie zwyczaje i sposób rządzenia. Obaj królowie odmówili 
przeprowadzenia otwartych krucjat przeciwko muzułmanom. Obaj też wzo-
rowali swoje imperialne urzędy i prawa na niektórych aspektach malikickiej 
szkoły prawniczej, która przed inwazją Normanów dominowała pod rządami 
muzułmańskich książąt na Sycylii.

g Sławne weneckie kawiarnie wzorowane były na kawiarniach Stambułu.
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CZY WIKINGOWIE MODLILI SIĘ PIĘĆ RAZY DZIENNIE?

Dziesięciowieczne teksty muzułmańskie, objaśniające zasady modlitwy, 
wymieniają z pozoru dziwną informację: w jaki sposób ci, którzy żyją na tak 
dalekiej Północy, że nie doświadczają formalnej „nocy”, odmawiają modlitwę 
nocną? Śródziemnomorscy studenci prawa muzułmańskiego zazwyczaj uwa-
żali to za pytanie hipotetyczne. Jak się okazuje, wcale takim nie było.   

W roku 920 król Słowian napisał do kalifa Bagdadu, prosząc o wysłanie 
do ludzi wysłannika, który nauczy ich „prawdziwej wiary”. 

Rok później wysłano orszak, a zapiski z tej liczącej dwa i pół tysiąca mil 
podróży przetrwały do dzisiaj dzięki sekretarzowi ambasadora, Ibn Fadla-
nowi. Ocalałe zapiski Ibn Fadlana dały światu jeden z pierwszych opisów ro-
syjskich stepów oraz wyjątkową naoczną relację wikińskiego pochówku na 
łodzi.

Nie wiadomo, co wynikło z początkowej prośby o nauki na temat islamu, 
ale podróż okazała się sukcesem pod innymi względami. Podczas drogi na 
północny-wschód Ibn Fadlan natknął się na tureckich Oguzów, koczownicze 
plemię zamieszkujące tereny pomiędzy Morzem Kaspijskim a górami Ural. 
Zaniepokojony ich niewiedzą na temat islamu Ibn Fadlan, przed wznowie-
niem swojej misji, nauczył ich podstaw religii i części Koranu. Sto lat później 
tureccy Oguzowie przeszli na islam i stali się przywódcami islamu w swoim 
nowym wcieleniu jako Imperium Osmańskie. 

ORNAMENT ŚWIATA

Kiedy umajjadzki książę Abd al-Rahman, jedyny ocalały z rodu następ-
ca dynastii, uciekł z Damaszku ku daleko wysuniętym granicom Andaluzji, 
nie mógł przewidzieć, że jego trzydziestoletnie panowanie zapoczątkuje naj-
wspanialsze średniowieczne królestwo w Europie. Przez prawie osiemset lat 
muzułmanie w dzisiejszej południowej Hiszpanii tworzyli świat nauki, kul-
tury, technologii i literatury, z którym nic na kontynencie nie mogło się rów-
nać. Kordobę, stolicę umajjadzkiej Hiszpanii, opisał ówczesny chrześcijanin 
jako „ornament świata”. Chociaż zmitologizowany obraz harmonii pomiędzy 
wszystkimi mieszkańcami jest przesadzony, faktem jest, że jeśli chodzi o ży-
dów w Europie, muzułmańska Hiszpania była w tym czasie azylem, którego 
owocem stał się złoty okres żydowskiej kultury. To samo dotyczyło chrześci-
jan, uznanych gdzie indziej w Europie za heretyków.   
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g Pomnik króla Sancho I przy zamku Silves w Algarve (Portugalia).
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W dziesiątym wieku, władca Leonu, król Sancho I Gruby, oprócz emo-
cjonalnej traumy spowodowanej przezwiskiem, cierpiał na coś więcej. 
Wrogowie wykorzystywali jego rozmiary przeciwko niemu, sugerując 
jego niezdolność do sprawowania władzy. Wiedząc, że jedyna nadzieja 
leżała na południu, na terenach „wroga”, Sancho wraz z matką udali 
się na dwór Abd al-Rahmana III, który powitał go i pozwolił na sko-
rzystanie z usług swojego osobistego lekarza, żyda, Chasdaja bin Sza-
pruta. Wykorzystując pałac królewski Abd al-Rahmana jako osobistą 
lecznicę, Sancho pozostał pod opieką Szarputa, dopóki nie stracił na 
wadze. Po odzyskaniu sylwetki godnej monarchy, wrócił zwycięsko do 
Leonu i położył kres tarciom spowodowanym przez jego otyłość. Jak 
ujęła to Tamim Ansary: „Chrześcijański król leczył się u żydowskiego 
lekarza na dworze muzułmańskiego władcy: oto historia muzułmań-
skiej Hiszpanii w pigułce”.

g Mezquita de Cordoba, Wielki Meczet w Kordobie oświetlony nocą. 



89

ROZDZIAŁ ÓSMY.  ZASKAKUJĄCE HISTORIE NA TEMAT ISLAMUI ZACHODU 

Ten religijny pluralizm nie dotyczył jedynie dobrych manier, ale rów-
nież dobrej polityki. Muzułmańscy przywódcy Andaluzji, w szczególności 
w centrach nauki takich jak Kordoba, Toledo i Sewilla, czerpali z bogactwa 
zasobów ludzkich, aby stworzyć świat, na który zachodnia Europa spoglądała 
z podziwem i zazdrością. Jako ówczesne supermocarstwo, Hiszpania prowa-
dziła stosunki handlowe z Chinami, co doprowadziło do tego, że używano 
tam papieru czterysta lat wcześniej niż gdzie indziej w Europe i pozwoliło 
na prowadzenie bibliotek, które przyćmiewały te w sąsiednich królestwach. 
W samej Kordobie biblioteka mieściła czterysta tysięcy woluminów, więcej 
niż we wszystkich innych stolicach razem. 

Arabski, jako język dyplomacji i nauki, szybko stał się używany przez 
elity Andaluzji, czy to muzułmańskie, czy inne. Biskup Kordoby z dziewią-
tego wieku narzekał na szkodliwy wpływ mowy arabskiej, która zagrażała 
dominacji łaciny wśród katolików. „Prawie nikt nie potrafi napisać po łacinie 
dostatecznie dobrego listu do przyjaciela, ale wielu jest takich, którzy potra-
fią wyrazić się po arabsku i pisać w tym języku poezję z większym kunsztem 
aniżeli sami Arabowie”31.  

Lęk biskupa był uzasadniony. Utrata monopolu przez łacinę utorowa-
ła drogę odrodzeniu się języków miejscowych. Bez arabskiego nie istniałby 
Cervantes i jego Don Kichote. Bez Cervantesa nie byłoby Dantego, a bez Dan-
tego, Szekspira. 

Romantyczny element średniowiecznych dworów – trubadurzy – rów-
nież zawdzięcza istnienie muzułmańskiej Hiszpanii. Nadworni poeci prospe-
rowali w świecie muzułmańskim, podróżując niekiedy z królestwa do króle-
stwa, śpiewając o nieodwzajemnionej miłości, doskonałości ukochanego oraz 
tajemnych sygnałach i pośrednikach.  

     Jednym z najsławniejszym był Zirjab, który po przybyciu do Bagdadu 
w dziewiątym wieku, natychmiast stał się niekwestionowanym dyktatorem 
trendów, tworząc kanony, za którymi chcieli podążać arystokraci wielu religii 
i kultur. Zaznajomił miejscową ludność w Europie z pastą do zębów, dezo-
dorantem i eleganckimi obyczajami związanymi z obiadowaniem, takimi jak 
dzielenie posiłków na różne dania. 

Nie tylko wyrafinowani dżentelmeni Europy brali Andaluzję za wzór. 
Chrześcijańscy rycerze, szczególnie kastylijscy, naśladowali ubiór i praktyki 
muzułmańskich rycerzy i deklarowali, że najlepsze konie i ozdoby pochodziły 
z muzułmańskich krajów.   

31. J. Lyons, The House of Wisdom [Dom Mądrości], s. 147.
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g „Angielska róża” dotarła do Anglii z Persji dzięki handlowi z Imperium 
Osmańskim.
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MUZUŁMAŃSCY CESARZE I POGROMCY DRAKULI

Chociaż poprzednie podrozdziały opisują różne strefy kontaktów po-
między światem islamu a Zachodem, to chyba najbardziej utrwalonym i nie-
zapomnianym był kontakt z Imperium Osmańskim. Najbardziej wyrazista 
postać w tej relacji to sułtan Mehmet II. Po upadku Konstantynopola Me-
hmet rościł sobie prawo do tytułu cesarza Rzymu. Chociaż Grecy nie uznali 
tych pretensji, jego roszczenia nie były bezpodstawne. W końcu Imperium 
Bizantyjskie ze stolicą w Konstantynopolu było prawowitym dziedzicem 
rzymskiej spuścizny. Jego własny rodowód przykuwał uwagę w nie mniej-
szym stopniu, ponieważ wielu z jego przodków poślubiło księżniczki z bizan-
tyjskiej rodziny cesarskiej. 

Mehmet poważnie myślał o wcieleniu się w rolę dziedzica największej 
spuścizny Europy. Gorliwie śledził renesansową sztukę i polecał królom z ca-
łego kontynentu wysyłać do siebie najlepszych artystów, aby stworzyli jego 
podobiznę. Malarze, m.in.  Constanzo de Ferrara z Neapolu i Gentile Bel-
lini z Wenecji, przybywali na osmański dwór i spędzali tam wiele lat. Gdy 
powrócili do swoich krajów, zaczęli do przedstawienia scen biblijnych wy-
korzystywać tureckich modeli, ubranych w tradycyjne muzułmańskie szaty. 
I Leonardo da Vinci, i Michał Anioł proponowali sułtanowi stworzenie mostu 
przez Złoty Róg. 

Oprócz goszczenia najlepszych europejskich artystów, imperialny dwór 
Mehmeta gromadził filozofów humanistycznych i greckich uczonych. Utrzy-
mywał jedność Kościoła wschodniego i nakazał patriarsze przetłumaczenie 
chrześcijańskiej doktryny na język turecki. Gdziekolwiek rozszerzało się im-
perium – a było dużo bardziej rozległe, niż sobie to dzisiaj uświadamiamy 
– osmański sułtan ustanawiał system milletów: autonomicznych religijnych 
społeczności z mianowanymi przez imperium zarządcami spośród danej 
wspólnoty.

Sułtan Mehmet ogłosił w publicznej przemowie, że: „Spośród moich 
poddanych, odróżniam muzułmanina po tym, że jest w meczecie, 
chrześcijanina po tym, że jest w kościele, a żyda po tym, że jest w syna-
godze. W inne dni nie ma między nimi różnicy”. 

EKMELEDDIN İHSANOĞLU, A Culture of Peaceful Co-existence  
[Kultura pokojowego współistnienia]
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Ten system pozostał nienaruszony aż do ostatecznego upadku Impe-
rium Osmańskiego w roku 1922. Oryginał dekretu nadal znajduje się we 
franciszkańskim klasztorze katolickim w Fojnicy, w Bośni i Hercegowinie. 

Polityczne zacięcie Mehmeta pozwoliło mu utrzymywać stosunkowo 
dobre więzi zarówno z własnymi poddanymi, jak również ze swoimi odpo-
wiednikami. Jednak każdy władca ma swoich wrogów i jednemu z jego zbun-
towanych lenników dane było  w literaturze zachodniej przewyższyć sławę 
swojego władcy. Mehmet poróżnił się z księciem Władem II z Wołoszczyzny, 
znanym nam jako Drakula. Własny brat Włada, Radu, stanął po stronie Me-
hmeta, aby oswobodzić krainę od „czarnego księcia”. Ostatecznie po przecią-
gających się walkach wygrali, a morderca Turków, który stał się wampiryczną 
legendą, stracił całą władzę i ziemie. 

Chociaż tulipany kojarzy się z Holandią, to w Europie spopularyzowali 
je Turcy. W roku 1554 poseł Ferdynanda I do Sulejmana Wspaniałego do-
niósł swojemu władcy, że Turcy otoczyli się kwiatami wielu rodzajów, łącznie 
z dotychczas nieznanym tulipanem. Sułtani znani byli z tego, że co roku za-
mawiali do pięćdziesięciu tysięcy cebulek. Mówi się, że osławiona „angielska 
róża” dostała się do Anglii z Persji dzięki handlowi z Imperium Osmańskim.
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ESEJ FOTOGRAFICZNY

NIE ZAWIEŚĆ ZAUFANIA: 
MUZUŁMANIE I ŚWIAT FIZYCZNY

STRAŻNICY ZIEMI

Kiedy Bóg stworzył człowieka, powierzył mu brzemię rozumu i woli. 
Spośród całego stworzenia tylko ludzkość przyjęła ten honor. Ponad tysiąc 
czterysta lat temu Prorok Muhammad (saał) zalecił swoim towarzyszom 
(ra) nie marnować wody nawet wtedy, gdy znajdowali się na brzegu wart-
kiej rzeki. Uczył, że jeśli muzułmanin zasieje nasiono, z którego zje człowiek 
lub zwierzę, zostanie za to nagrodzony tak, jakby rozdał tę ilość pożywienia 
w postaci jałmużny. Powiedział: „Nawet jeśli nadchodzić będzie Ostatnia Go-
dzina, a jeden z was trzymać będzie nasiono drzewa palmowego, niech spo-
żytkuje je choćby sekundę przed nadejściem Godziny i zasadzi je”.

Pewnego razu Muhammad (saał) przechodził koło wielbłąda, który był 
widocznie niedożywiony. Napomniał właściciela, aby „bał się Boga w kwestii 
obchodzenia się ze zwierzętami hodowlanymi, które nie potrafią mówić”.

Ruchy, takie jak Misali Marine Conservation i Mangrove Rehabilitation 
w Zanzibarze, w Tanzanii i Canal Rehabilitation oraz Kashmir Valley Respo-
ration w Pakistanie, nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale 
wykonują wysoce zalecany akt czci.

g Widok z lotu ptaka na wioskę i lasy namorzynowe, Mohoro Bay, Tanzania. 
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g Dolina Neelum w pakistańskiej części Kaszmiru.

g Mężczyzna, pełniący obowiązki kierownika, koło jaskini na wyspie Misali. 
Projekt ochrony oparty na zasadach islamu powstał w celu pielęgnacji tej bez-
ludnej wyspy w Zanzibarze, w Tanzanii.
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AKT CZCI: ZAGŁĘBIANIE TAJEMNICY STWORZENIA

Dla niektórych współczesnych umysłów tajemnice stworzenia kończą 
się na dociekaniach naukowych. Z punktu widzenia muzułmanów, owa ta-
jemnica tutaj się zaczyna. Rozwiązywanie zagadki stworzenia nie oznacza, że 
muzułmanie zamknęli się na badanie kosmosu. Zgodnie ze słowami samego 
Koranu, muzułmanom przykazano, aby wnikliwie obserwowali znaki w stwo-
rzeniu na niebie i Ziemi. Tym, co odróżnia naukę islamu od laickiej jest to, że 
nauki muzułmańskie akceptują swój odwieczny cel. Dążenie do prawdy jest 
nadrzędne w obu naukach, ale w nauce islamu zimna, beznamiętna pogoń 
została zastąpiona uznaniem zaufania, jakie przyjęła na siebie ludzkość, i po-
czuciem zachwytu wobec boskiego stworzenia. Jak ostrzega Koran, wierzący 
mają „chodzić po ziemi z pokorą” (sura Rozróżnienie, 25:63).

Czy to w matematyce, astronomii, chemii, fizyce, czy też w medycynie, 
przez ponad siedemset lat muzułmański świat panował jako jedyna najbar-
dziej postępowa siła naukowa na świecie. 

Aby wyjaśnić skomplikowane prawa spadkowe islamu, w dziewiątym 
wieku al-Chuwarizmi rozwinął algebrę (od arabskiego słowa al-dżabr). Ten 
sam człowiek rozwinął system logarytmów, bez których nie istniałoby pro-
gramowanie komputerowe. Zapoczątkowanie przez Ibn al-Hajsama w je-

„Muzułmańskie dążenie do wiedzy pobudzało często nawet najbar-
dziej pobożnych władców i uczonych w religii do wspierania wolnomy-
ślicielstwa i empirycznych badań naukowych”.

MICHAEL MORGAN, Lost History 
[Zapomniana historia], 2007

g Wielkiego jedenastowiecznego naukowca i filozofa Ibn Sinę sławi się w Ta-
dżykistanie jako bohatera narodowego, co uwidacznia ich waluta.
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denastym wieku tego, co znamy dzisiaj pod nazwą metody naukowej, jest 
prawdopodobnie rezultatem empirycznej postawy Koranu i nauki. Bertrand 
Russell, sławny brytyjski filozof, słusznie stwierdził: „To muzułmanie wpro-
wadzili metodę empiryczną w badaniu natury i powszechnie ją stosowali, 
kiedy byli przywódcami cywilizowanego świata”. 

Awicenna (po arabsku Ibn Sina), jedenastowieczny filozof-naukowiec 
z Uzbekistanu, mógłby zasłużenie zająć miejsce koło Hipokratesa jako ojciec 
współczesnej medycyny. Kanon medycyny Awicenny przetłumaczono na łaci-
nę w dwunastym wieku i do siedemnastego stulecia był to główny podręcznik 
medycyny w Europie.

g Stronica z Kanonu medycyny Ibn Siny, zwanego Awicenną.
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BLIŹNIACZE POŁÓWKI MĘŻCZYZNY 
„Gdziekolwiek się nie obróciłem, czy na lewo, czy na prawo, widziałem, jak za 

mnie walczyła […] Który mężczyzna spośród was może dokonać tego, czego doko-
nała Nusajba?”32

CZY RÓWNOŚĆ JEST RÓWNA?

Głównym zagadnieniem islamu jest relacja człowieka z Bogiem. Najbar-
dziej istotnymi pytaniami stawianymi religii są zatem: czy islam tworzy ramy 
umożliwiające równy dostęp do Boga dla kobiet i mężczyzn i czy mężczyźni 
i kobiety są w islamie równi? Odpowiedź na pierwsze pytanie to jednoznacz-
ne tak. Na drugie, zdystansowane to zależy. To zależy, czy społeczeństwo na-
dal będzie równać równość z identycznością. To zależy, czy społeczeństwo 
nadal będzie zniewolone przez coś, co Sejjed Hossein Nasr nazywa „absolu-
tyzacją tego, co przemijające”. Jak pisze: „Każda dekada absolutyzuje swój 
własny wzór myślenia i działania bez najmniejszej refleksji i nie biorąc pod 
rozwagę tego, że dekadę później, wraz z nadejściem nowej dekady, te same 
wzory i idee zostaną pogrzebane w śmietniku historii”33.

32. Pochodząca z Medyny Nusajba bint Kab (ra) walczyła ramię w ramię z Prorokiem 
Muhammadem (saał) podczas bitwy pod Uhud, nawet po tym, gdy wielu mężczyzn 
zdezerterowało. Prorok (saał) powiedział później, że gdziekolwiek się nie obrócił, widział 
tam dzielnie walczącą Nusajbę (ra). Była jedną z pierwszych osób w Medynie, które 
ślubowały Prorokowi (saał) wierność i była ceniona przez większość ważnych towarzyszy, 
którzy, jak Abu Bakr (ra) i Omar (ra), udawali się do niej po radę i czerpali z jej mądrości.  

33. S. Hossein Nasr, The Heart Of Islam [Serce islamu], s. 251.
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Tak długo, jak kryteria oceny będą zewnętrzne, obce i zależne od przemi-
jających definicji równości, tak naprawdę nigdy nie będzie można odpowie-
dzieć na to pytanie. Muzułmanie lubią przypominać sceptykom, że w muzuł-
mańskim świecie nie mniej niż cztery kobiety były głowami państw. Jednak-
że ten argument to typ logiki, którego najlepiej unikać. Ponieważ sytuacja 
muzułmanek radykalnie różni się w zależności od tego, gdzie, kiedy i na kogo 
spojrzeć, jedyną perspektywą, którą można omówić w takim szerokim zakre-
sie, jest perspektywa teologiczna.

Historii islamu nie da się opowiedzieć bez kobiet – nie bez niewyraźnych 
nawiązań do żon i matek, ale do konkretnych kobiet, których kluczową rolę 
tutaj zwięźle omówimy: Chadidży, Ajszy, Sumajji, Um Salamy i Chauli (ra). 
To, że nie wiemy więcej o tych kobietach, jest prawdziwą szkodą dla historii. 
One to bowiem od najwcześniejszych dni islamu uosabiały przesłanie Koranu 
dotyczące równości ludzi oraz naukę Proroka Muhammada (saał) o tym, że 
„kobiety są siostrami mężczyzn”34.

Kiedy Prorok Muhammad (saał) otrzymał swoje zwiastowanie, pierwsze 
spotkanie z archaniołem Dżibrilem (as) wzbudziło w nim trwogę. Muham-
mad (saał), człowiek lubiany, miał wielu przyjaciół, do których mógł się udać. 
Jego pierwszą myślą było natomiast szukać pocieszenia u swojej żony, Cha-
didży (ra). Oszołomiony swoim doświadczeniem Muhammad (saał) zapytał 
ją, co się mu stało. Znając go jako osobę opanowaną i dostojną, odpowiedzia-
ła z pewnością siebie i spokojem: „Utrzymujesz więzi rodzinne. Rozdajesz 
biednym. Znosisz przeciwności. Hojnie służysz gościom. Pomagasz innym, 
kiedy spotykają ich nieszczęścia zarządzone przez Niebo. Twój Pan nigdy cię 
nie upokorzy”35. Następnie stwierdziła, że to, co mu się przytrafiło, było ob-
jawieniem od Boga. Pierwszą osobą, która przyjęła islam była zatem kobieta, 
kobieta, która znała Muhammada (saał) lepiej niż ktokolwiek inny.

Historia ich wspólnego życia przekracza granice kultury i czasu i wciąż 
opowiada się ją jako piękną historię miłosną. Była jego najwierniejszym 
sprzymierzeńcem, a rok, w którym zmarła, zapisał się w muzułmańskiej hi-
storii jako Rok Smutku. Dla muzułmanów – i dla każdego, kto wierzy w Bo-
skie Przeznaczenie – nic nie dzieje się przypadkiem.  

Nie jest więc przypadkiem, że Chadidża (ra) jest „pierwszą damą” islamu 
– zarówno chronologicznie, jak i pod względem pozycji. Owdowiała przed 
ślubem z Muhammadem (saał) ustanowiła precedens, że dziewictwo i mło-
dość nie są jedynym urokiem kobiet. Biorąc ślub z tą majętną i kompetentną  

34. Tirmizi, Sunan.
35. Buchari, Sahih al-Buchari.
g „Kobiety są siostrami mężczyzn”, Prorok Muhammad (saał).
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kobietą, Prorok Muhammad (saał) dał przykład pewnego siebie i zrównowa-
żonego męża. 

Kiedy medyńscy przywódcy plemienni przyszli złożyć Muhammadowi 
(saał) przysięgę wierności, czworo z jej czternastu uczestników było kobieta-
mi. Jedną z nich była Nusajba (ra).

NIE MA ROZDZIAŁU POD TYTUŁEM „MĘŻCZYŹNI”

Chociaż język arabski używa formy męskiej do określenia grup mie-
szanych, Koran wielokrotnie woła: „pobożni i pobożne”, „wierzący i wierzące”, 
„poszczący i poszczące”, „strzegący swej czystości i strzegące swej czystości” (sura 
Sprzymierzeni, 33:35). Koran informuje czytelników – kobiety i mężczyzn – 
że są na równi odpowiedzialni i na równi wynagradzani za swoje czyny.

Czwarty rozdział Koranu – Kobiety – zadał ciężki cios silnie patriarchal-
nej kulturze plemiennej. Ograniczył, niepodważalnie i na zawsze, liczbę żon, 
którą może mieć mężczyzna. W tej kwestii istotna jest świadomość kultury 
i historii. Wcześniej nie było ograniczeń i w wielu miejscach na świecie nie 
ma nadal. 

Koran idzie o krok dalej i mówi:  […] żeńcie się z kobietami, które wybierze-
cie: z dwoma, trzema albo czterema. Jeśli jednak boicie się, że nie zdołacie zacho-
wać wobec nich sprawiedliwości, wówczas żeńcie się tylko z jedną lub z tą, którą 
zawładnęły wasze prawice (sura Kobiety, 4:3).

Dalej, w tym samym rozdziale, oznajmia: Nie będziecie w stanie zachowy-
wać się sprawiedliwie wobec każdej z waszych żon, nawet gdybyście tego pragnęli 
(sura Kobiety, 4:129). Liczne małżeństwa Proroka (saał), jako pięćdziesięcio-
letniego wdowca, były zwykle zawierane w celu wzmocnienia więzi plemien- 

Aida Begić jest reżyserem filmu „Snijed” 
lub też „Śnieg”, który otworzył 14. Festi-
wal Filmowy w Sarajewie (SFF) w sierpniu 
2008 roku. Wygrał Grand Prix Międzyna-
rodowego Tygodnia Krytyki 2008 i poka-
zywany był na festiwalach filmowych na 
całym świecie.
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nych i zaspokojenia potrzeb politycznych. Poza tymi motywami istnieją inne 
okoliczności, osobiste i społeczne, które czynią poligamię lepszą od jej alter-
natyw, dlatego uczeni nie zakazali jej całkowicie. Słowami Hustona Smitha:  

Wojna, dziesiątkująca męską populację, mogłaby posłużyć za przykład wy-
muszający wybór pomiędzy poligamią a pozbawieniem dużej populacji kobiet ma-
cierzyństwa i jakiejkolwiek rodziny. Idealiści mogą nawoływać do przestrzegania 
heroicznej powściągliwości w takich sytuacjach, ale heroizm nigdy nie jest wybo-
rem masowym36.

Jednak według ogromnej większości muzułmańskich uczonych ideałem 
jest monogamia. W tym wypadku jest to spowodowane wyraźnym poucze-
niem z Koranu, mimo przykładu danego przez Proroka (saał). 

Co się tyczy samego Proroka Muhammada (saał), to w latach młodości, 
mimo licznych okazji do poślubienia wielu młodszych kobiet, pozostawał 
w małżeństwie monogamicznym przez całe życie Chadidży (ra). 

36. H. Smith, Islam: A Concise Introduction [Islam: krótki wstęp], s. 65.

Asmaa Abdol-Hamid jest duńską mu-
zułmanką palestyńskiego pochodzenia. 
W roku 2006 została pierwszą noszącą hi-
dżab prezenterką telewizyjną w Danii. Jej 
decyzja wywołała wiele dyskusji i listów 
od fanów/wrogów. W roku 2007 podjęła 
decyzję o kandydowaniu do duńskiego 
parlamentu, będąc na siódmym miejscu 
na liście kandydatów Czerwono-Zielonych.

Fadime Örgü jest jedną z pierwszych mu-
zułmanek wybranych do holenderskiego 
parlamentu. Zaczęła zajmować się polity-
ką w wieku piętnastu lat, gdy za pośred-
nictwem holenderskiej Partii Liberalnej 
założyła grupę dla dziewcząt, zajmującą 
się pracą na rzecz ekonomicznej niezależ-
ności.
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 Nawet po jej śmierci nie był skłonny ponownie się ożenić, ale miejscowe 
kobiety nalegały i sugerowały wiele możliwości.  

Najbardziej znana żona Proroka (saał), Ajsza (ra), była córką jego przy-
jaciela Abu Bakra (ra), człowieka, który później został pierwszym kalifem. 
Temat młodego wieku Ajszy (ra) podczas zamążpójścia często poruszają ci, 
którzy są albo całkowicie nieświadomi ludzkiej historii, albo zdeterminowa-
ni, aby zniszczyć człowieka, krytykując uczynki, których nawet jego ówcześni 
wrogowie nie uważali za kontrowersyjne. Wprawdzie pomiędzy Ajszą (ra) 
a Prorokiem (saał) istniała spora różnica wieku, małżeństwo nie zostało jed-
nak skonsumowane, dopóki Ajsza (ra) nie osiągnęła – lub według niektórych 
źródeł – nie przekroczyła wieku dojrzewania. Nie było wówczas ani nie ma 
obecnie niczego niestosownego w tym układzie. W niektórych częściach Sta-
nów Zjednoczonych wiek, w którym dziewczynka mogła świadomie wyrazić 
zgodę na seks małżeński, wynosił do niedawna tylko siedem lat37. 

Młody wiek Ajszy (ra) zapewnił muzułmańskiej społeczności uczoną, 
która żyła jeszcze długo po Proroku (saał). Zrelacjonowała przynajmniej dwa 
tysiące hadisów, z których wiele jest kluczowych dla nauk islamu i zrozumie-
nia tego, kim był Prorok (saał). W pierwszych chwilach po narodzinach is-
lamu Prorok Muhammad (saał) szukał pociechy w ramionach swojej żony 
Chadidży (ra). U kresu życia, w czasie, który wyznacza koniec objawienia, 
znowu znajdujemy go w ramionach swojej żony, młodej Ajszy (ra).  

37. S. Robertson, Age of Consent Laws [Wiek przyzwolenia]. Children and Youth in History [Dzieci 
i młodzież w historii]. 

Chulud al-Fakih jest pierwszą współcze-
sną kobietą z terytorium Palestyny, któ-
ra złamała męskie szeregi sędziów prawa 
muzułmańskiego. Ostatecznie zachowa-
ła posadę po tym, jak zdobyła – razem   
z inną kobietą – jeden z najlepszych wy-
ników w ostatnim egzaminie dla nowych 
prawników. 



103

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY.  BLIŹNIACZE POŁÓWKI MĘŻCZYZNY 

INTYMNOŚĆ POMIĘDZY MĘŻEM I ŻONĄ

Prawdopodobnie nigdzie indziej nie odnajdziemy zdumiewającej sa-
kralizacji tego, co wcześniej uważane było za szczyt bezbożności. W islamie 
intymność między żoną i mężem uważa się za nieodzowną i piękną część 
małżeństwa. Prorok (saał) powiedział: „Zaiste, w akcie małżeńskim każdego 
z was jest sadaka [dobrowolna jałmużna]38. A w razie, gdyby nadgorliwy czy-
telnik uznał to za pozwolenie na nieczułe zbliżenie z żoną, ostrzegł: „Nie po-
winniście zaspokajać swoich [seksualnych] potrzeb z żoną jak zwierzęta. Le-
piej, aby była między wami gra wstępna, składająca się z całowania i słów”39.

Rzecz jasna, uświęcenie przez islam satysfakcji seksualnej i romansu po-
między mężem i żoną, nie zawsze było powodem do dumy. W gruncie rze-
czy, całkiem niedawno demonizowano muzułmanów, nie z powodu ich nie-
przystawalności do zachodnich, laickich tradycji, ale za to, że byli zbyt zajęci 
cielesnością i życiem doczesnym. Jakaż to bowiem religia nakazuje swoim 
wiernym przywoływać imię Boga (bismillah), podczas najbardziej intymnego 
momentu pomiędzy mężem i żoną? Co więcej, jaka religia nagradza akt sek-
sualny pomiędzy małżonkami? Jaka religia uczy, że gdy mąż i żona podają 
sobie ręce, ich grzechy spadają spomiędzy ich palców jak krople wody? Jaka 
religia otwarcie i bez zażenowania opisuje niebo pełne nie tylko nagród du-
chowych, ale również nagród fizycznych dla tych, którzy na nie zasłużą?

Prawa kobiet na Zachodzie uzyskano dopiero po wielu długich, ciężkich 
bitwach. Ludzie u władzy nadawali te prawa powściągliwie i tylko z powo-
du zmian, które sprawiły, że było to nieuniknione. W odróżnieniu od tego 
Bóg nie czeka na sprzyjający klimat polityczny, zwłaszcza, jeśli chodzi o Jego 
ostatnie objawienie. Prawa, których islam domagał się dla kobiet i mężczyzn, 
były nadzwyczajne i nienarażone na zmienne prądy opinii publicznej. 

Ruchy feministyczne istnieją w krajach muzułmańskich i w muzułmań-
skich społecznościach Zachodu, ale wpływ propagatorów radykalnego, cał-
kowicie zachodniego stylu feminizmu, jest w najlepszym razie minimalny. 
Z drugiej strony, znaczący postęp robią grupy kobiet, które powstały w tra-
dycyjnym muzułmańskim sektorze i nawołują do ścisłego powrotu do praw 
zagwarantowanych nie tylko w Koranie i sunnie, ale również w duchu religii, 
ucieleśnionym przez dawno zapomniane bohaterki muzułmańskiej historii. 

Wciąż wiele jest do zrobienia w kwestii praw kobiet w świecie muzułmań-
skim, ale podczas gdy kobiety w krajach, w których istnieje muzułmańska 
większość, mają sporo zmartwień, różnią się one od problemów powszechnie 

38. Buchari, Sahih al-Buchari.
39. Al-Dajlami, Musnad al-Firdaus. 
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kojarzonych na Zachodzie z muzułmankami. Pozbawienie praw, brak eduka-
cji oraz brak niezależności finansowej są, częściej niż rzadziej, problemami, 
które dotykają zarówno mężczyzn, jak i kobiety w danym regionie. Aby osią-
gnąć jakąkolwiek skuteczność, trzeba im sprostać, uwzględniając bardziej 
ogólne kwestie ekonomiczne.  

Niektórzy mogą sprzeciwiać się idei „bliźniaczej połówki”, głosząc peł-
nię każdej płci, bez względu na jej związek z płcią przeciwną. Choć nie ma 
wątpliwości, że kobieta i mężczyzna jako jednostki mogą stanowić pełnię, to 
mężczyzna i kobieta w społeczeństwie już tego nie mogą.

„Było wielu mężczyzn, którzy fałszowali hadisy. Nie było natomiast 
żadnej kobiety w historii islamu, która zostałaby oskarżona o fałszer-
stwo”.

IMAM AL-DHAHAB 

zacytowane przez dr. Muhammada Akrama Nadwiego, A Glimpse at 
Early Women Islamic Scholars [Rzut okiem na wczesne, uczone kobiety is-
lamu]

„Islam traktuje kobiety jako duchowo równe mężczyznom. […] Nie 
oznacza to, że nie ma ludzi, którzy wykorzystują islam do usprawiedli-
wienia ucisku wobec kobiet lub innych uczynków”. 

DR INGRID MATTSON
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ISLAM I KULTURA 
Kiedy Cat Stevens, obecnie znany jako Jusuf Islam, przeszedł na islam 

w latach 70. ubiegłego wieku, porzucając pełną sukcesów karierę muzyczną. 
Powrócił do tworzenia muzyki, którą stara się zachęcić słuchaczy do rozpa-
miętywania Stworzyciela. Jego bogactwo i popularność pozwoliły mu orga-
nizować i udzielać poparcia wielu akcjom o charakterze filantropijnym na 
całym świecie.  

Outlandish, zwycięzcy nagrody MTV dla najlepszego duńskiego wyko-
nawcy, są wyjątkiem w pełnym wyuzdania przemyśle muzyki popularnej. 
Słowa ich piosenek skupiają się na kwestiach duchowości i świadomości spo-
łecznej. Znany amerykański, muzułmański nauczyciel wykorzystał kiedyś 
ich piosenkę „Appreciatin”, jako wstęp do lekcji zachęcającej muzułmańską 
młodzież do większej wytrwałości w modlitwach. 
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g Hadżi Nur Din, sławny arabski kaligraf.



107

ROZDZIAŁ DZISIĄTY: ESEJ FOTOGRAFICZNY.  ISLAM I KULTURA 

DUCH OŚWIECONY: WSPÓŁCZESNA SZTUKA KORANICZNA

Dążąc do wykorzystania sztuki i technologii w służbie Świętej Księgi 
– apogeum piękna i staranności – Editio Electrum, firma, której celem jest 
kultywowanie sztuki muzułmańskiej, dokonała nie lada wyczynu. Po wybra-
niu dwunastu frontyspisów najznakomitszych koranicznych manuskryptów, 
wyszkoleni praktykanci zastosowali technologię cyfrową do ręcznej rekon-
strukcji ponadczasowych, kaligraficznych i geometrycznych wzorów. Zespół 
pracujący nad projektem nie tylko odszyfrował i zrozumiał wizualny język 
średniowiecznych oryginałów, ale również opracował techniki ich przetwa-
rzania przy użyciu najnowszej technologii projektowania i druku, aby wyra-
zić ten język za pomocą nowego i ekscytującego medium. Prace zostały za-
prezentowane na wystawach na całym świecie i przykuły uwagę wielu obser-
watorów. Koran wciąż stanowi nieskończone źródło piękna, które inspiruje 
wyobraźnię i kunszt muzułmanów. 
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SPRAWIEDLIWOŚĆ I POKÓJ W ISLAMIE 
Pokój w islamie oznacza sprawiedliwość w społeczeństwie oraz brak uci-

sku i demoralizacji. Choć islam kładzie nacisk na zachowanie pokoju, nie po-
piera pacyfizmu, jeśli skutkuje on prześladowaniami i śmiercią niewinnych 
(bez względu na wiarę). 

Przez wzgląd na to, że zasady etyki muzułmańskiej wymagają, aby za-
równo środki, jak i cele były prawe i moralne, muzułmanie na przestrzeni 
wieków opracowali zasady angażowania się w konflikty zbrojne, których ce-
lem jest ochrona życia niewinnych, ochrona własności, przestrzeganie trak-
tatów i innych umów oraz ograniczenie możliwości nadużycia władzy. 

KONFLIKT W DĄŻENIU DO SPRAWIEDLIWOŚCI

Na przestrzeni wieków dokładnie obmyślono, przedyskutowano i opra-
cowano zasady związane z konfliktem zbrojnym lub wojną w islamie. Pro-
rok Muhammad (saał), pełniąc rolę głównodowodzącego najwcześniejszych 
muzułmańskich armii, stworzył bogaty zasób zasad etycznych, do których 
muzułmanie muszą się odwoływać. Proroka (saał) uważa się za wzór, którym 
kieruje się podejmując decyzję o przyszłym użyciu siły w skomplikowanych 
sytuacjach społecznych. Dlatego, gdy dzisiejsi muzułmanie potępiają okru-
cieństwa popełniane w ich imię, odwołują się do prawa i praktyk przedsta-
wionych w życiu i bitwach Proroka (saał).

g Chris Hedges, dziennikarz, autor i korespondent wojenny, wygłasza mowę 
na konferencji Reviving the Islamic Spirit [Odnowa ducha islamu] w Toron-
to, w Kanadzie.
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 Rozważmy to, co Koran mówi do Proroka (saał) i wczesnych muzułma-
nów odnośnie konfliktu koniecznego do przywrócenia pokoju. Po wielu la-
tach prześladowań z rąk mekkańczyków, w ciągu których muzułmanie usiło-
wali rozwiązać konflikt pokojowo, nawet wtedy, gdy byli torturowani i cier-
pieli głód na skutek nałożonych na nich sankcji, dostali pozwolenie od Boga 
na odwet, gdyby prześladowania nie ustały. A kiedy mekkańczycy utworzyli 
armię skierowaną na miasto, którego mieszkańcami byli zarówno niemuzuł-
manie, jak i muzułmanie, Koran objawił: Dozwolone jest walczyć tym, którzy 
doznali niesprawiedliwości. Zaprawdę, Bóg jest władny udzielić im pomocy! I tym, 
których bezprawnie wygnano z ich domostw jedynie dlatego, że powiedzieli: „Na-
szym Panem jest Bóg!” Gdyby Bóg nie poskramiał jednych ludzi za pomocą drugich, 
to zostałyby zniszczone klasztory, kościoły, cerkwie, synagogi i meczety, gdzie czę-
sto wspominane jest imię Boga. Bóg z pewnością wesprze tych, którzy Jemu poma-
gają. Zaprawdę, Bóg jest Silny, Potężny! (sura Pielgrzymka, 22:39–40). 

Godne uwagi jest tutaj wymienienie klasztorów, kościołów i synagog. Od 
muzułmanów wymaga się, aby bronili religii w ogóle, a nie tylko swojej wiary. 
Wersety te podkreślają ważną rolę obrony prześladowanych, a w szczególno-
ści tych, którzy są prześladowani ze względu na swoją wiarę, niezależnie od 
tego, czy są muzułmanami, czy nie. 

g Indyjski muzułmanin na rozpoczęciu dziesięciodniowej Islamic Peace Con-
ferece (Muzułmańskiej konferencji pokojowej) w Mumbaju, Indie.
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Koraniczne wersety, przedstawiające zasady prowadzenia wojny, ogra-
niczają to, jak i kiedy można użyć siły, i często łączą pozwolenie na użycie siły 
ze stanowczymi napomnieniami przeciw przemocy.  

Na przykład werset: I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie (sura Krowa, 
2:191), który dotyczy starań muzułmańskiej armii, aby unikać bitw na zie-
miach świętych, warunkuje następujący po nim werset, który głosi: I jeśli oni 
się powstrzymają, to niech nie będzie wrogości, jak tylko wobec ciemiężców (sura 
Krowa, 2:193). 

Prorok (saał) wielokrotnie zabraniał atakowania cywili, kładąc nacisk na 
koraniczną etykę, nakazującą robić tylko to, co konieczne, aby wygrać bitwę, 
nie unicestwiać przeciwnika ani nie stosować taktyki spalonej ziemi i nie pro-
wadzić wojny totalnej.

Powtarzając słowa swojego nauczyciela, kalif Abu Bakr (ra) przypomniał 
swoim żołnierzom: „Nie zdradzajcie i nie bądźcie podstępni ani mściwi. Nie 
okaleczajcie. Nie zabijajcie dzieci, starców i kobiet. Nie ścinajcie i nie palcie 
drzew palmowych ani owocowych, ani żadnego zielonego drzewa. Nie zarzy-
najcie owiec, krów ani wielbłądów z wyjątkiem tego, co spożyjecie. Napotka-
cie ludzi, szukających schronienia w miejscach czci [synagogach i kościołach] 
– pozostawcie ich przy tym, czemu się oddają”40.

Jednym z kluczowych wydarzeń obrazujących miłosierną naturę Proro-
ka (saał), była chwila, kiedy powróciwszy do ziemi, z której został wygnany 
siłą pod groźbą zabójstwa, i widząc twarze swoich bezwzględnych prześla-
dowców – mężczyzn i kobiet – którzy torturowali i maltretowali zmagającą 
się z trudnościami nową wspólnotę, udzielił im amnestii.

DĄŻENIE DO SPRAWIEDLIWOŚCI W SZERSZYM KONTEKŚCIE

Pierwsza i druga wojna światowa skutkowały nie tylko śmiercią milio-
nów kobiet i mężczyzn. Zdradzono wiele etycznych ideałów. Jednak u kresu 
wojen duża liczba rozwiniętych krajów zadowoliła się niestabilnym pokojem. 
Mimo często przypadkowego podziału ziem przez bogatsze państwa kolo-
nialne, nawet mniej zasobne kraje zyskały w okresie postkolonialnym pe-
wien stopień suwerenności – ich terytoria miały być, przynajmniej w teorii, 

40. Tabari, Tarich al-Tabari, Tarich al-Chilafa al-Raszid. 

„Nawet pod najgorszymi rządami, chrześcijanie i żydzi zajmowali 
wpływowe pozycje i zasadniczo zachowywali wolność wyznania”.

HUSTON SMITH, Islam: A Concise Introduction [Islam: krótki wstęp]
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nienaruszalne. Zanim osiągnięto względny międzypaństwowy pokój okresu 
nowożytnego, wiele imperiów, narodów, państw-miast i plemion w okresie 
średniowiecza nierzadko doświadczało regularnych konfliktów zbrojnych, co 
było dla nich normalnym stanem rzeczy. Przedmuzułmańska Arabia stano-
wi jeden z takich obszarów, w którym wojny między plemionami były po-
wszechne i częste.

Zakładało się istnienie stanu wojny pomiędzy swoim plemieniem a in-
nymi plemionami, chyba że zawarto specjalny traktat lub umowę z innym 
plemieniem, ustanawiający przyjazne stosunki41. 

W tych warunkach został objawiony Koran i formowały się wczesne mu-
zułmańskie wspólnoty. W tych warunkach odbywała się też ekspansja im-
perium islamu. Wcześni muzułmańscy uczeni podzielili ziemie na trzy kate-
gorie. Pierwsza, to ziemie rządzone przez muzułmanów, w których muzuł-
manie praktykowali islam w bezpieczeństwie, i gdzie gwarantowano wolność 
wyznania niemuzułmanom. Druga, to ziemie rządzone przez tych, z którymi 
zawarto traktaty pokojowe, gdzie muzułmanie mogli swobodnie praktyko-
wać islam, mimo że nie sprawowali tam władzy – jak w przypadku królestwa 
Etiopii. Trzecia, to ziemie rządzone przez tych, którzy byli wrogo nastawieni 
do muzułmanów, gdzie muzułmanie nie mogli swobodnie praktykować is-
lamu. Wysiłki muzułmanów skupiały się na ostatniej kategorii, aby zmienić 
jej status na jeden z pierwszych dwóch i chronić fizyczną nienaruszalność 
wspólnoty wiernych oraz zaprowadzić sprawiedliwość dla wszystkich. Działo 
się to „w czasie i miejscu, w którym walkę, czasem zapobiegawczą, czasem 
defensywną, uznawano za jedyny sposób, aby tego dokonać”42, ale wojny te, 
choć dozwolone, temperowały słowa Koranu:  A jeśli oni skłaniają się ku poko-
jowi, wtedy i ty skłoń się ku niemu i zaufaj Bogu. On jest Słyszący, Wiedzący! (sura 
Zdobycz, 8:61–62).

Tam, gdzie zwyciężały armie muzułmańskie, ludziom pragnącym po-
zostać obiecywano bezpieczeństwo osobiste i majątkowe pod nowymi rzą-
dami. Jako niemuzułmanie nie musieli płacić zakatu (obowiązkowego dla 
muzułmanów, rozdawanego biednym), ale w zamian za ochronę wymagano 
od nich płacenia dżizji (podatku od ochrony). Dziżja zwalniała płacącego ze 
służby wojskowej i zwracano ją, jeśli muzułmański władca nie mógł zapewnić 
ochrony. Precedens dla tego rodzaju zwrotu pieniędzy stworzono wcześnie 
w muzułmańskiej historii, kiedy drugi kalif, Omar (ra), nie obronił chrześci-
jańskich Arabów w Syrii przed napaściami Bizantyjczyków.
41. F. Donner, The Sources of Islamic Conceptions of War [Źródła islamskich koncepcji wojny] [in] 

Dr Sherman Jackson, Jihad and the Modern World [Dżihad i świat współczesny], Season I, 
2003: 6.

42. S. Jackson, Jihad and the Modern World [Dżihad i świat współczesny], Season I, 2003: 9.
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SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA POKOJU

Bóg mówi: O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się mocno sprawiedliwości, 
poświadczając to przed Bogiem, nawet przeciwko samym sobie, swoim rodzicom 
lub swoim krewnym, zarówno bogatym, jak i biednym: Bóg jest pierwszy ku nim. 
Nie podążajcie za namiętnościami, abyście nie zbłądzili. Jeśli przekręcicie lub od-
mówicie sprawiedliwości, to, zaprawdę, Bóg jest świadomy tego, co czynicie (sura 
Kobiety, 4:135).

Dążenie do sprawiedliwości w celu powrotu do stanu pokoju wymaga 
czasem przeciwstawienia się niesprawiedliwości siłą. Ale sprzeciw wobec nie-
sprawiedliwości można wyrazić również poprzez głośne wypowiadanie się 
przeciwko niej. 

Dzisiaj wiele muzułmanów odważnie i na wiele sposobów zabiera głos 
przeciwko niesprawiedliwości. Przeprowadzony w roku 2003 w Arabii Sau-
dyjskiej sondaż Zogby wykazał, że ponad dziewięćdziesiąt dziewięć procent 
respondentów uważała, że przemoc przeciwko cywilom nigdy nie jest uspra-
wiedliwiona43.

Nie brakuje organizacji, które jednoznacznie wypowiadają się przeciw-
ko taktyce terroru, stosowanej przeciwko cywilom – muzułmanom i niemu-
zułmanom – w Ameryce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Iraku, Afganistanie 
i gdziekolwiek na świecie. Dość powiedzieć, że największe muzułmańskie 
instytucje i organizacje występują jako przeciwnicy terroryzmu, włącznie 
z The Organization of the Islamic Conference [Organizacja rady islamskiej], 
wszystkimi większymi muzułmańskimi organizacjami w Stanach Zjednoczo-
nych i wieloma innymi na całym świecie.

Mansur Escudero z Islamic Commission of Spain [Muzułmańskiej Ko-
misji Hiszpanii], jeden z setek imamów, którzy zabrali głos i stanowczo 
oznajmili, że przemoc popełniona w Hiszpanii stała w głębokiej sprzeczno-
ści z podstawowymi zasadami islamu, odpowiedział na obawy innych ludzi 
o jego życie: „Jeśli ta grupa lub jakakolwiek inna podejmie kroki odwetowe, 
przyjmę je. Nie boję się. Boję się tylko Boga. On jest najlepszym obrońcą”44.  

43. J. Zogby, „Saudis Reject Bin Laden and Terrorism [Saudyjczycy odrzucają Bin Ladena 
i terroryzm]”, Media Monitors Network, 12 sierpnia 2003, http://www.mediamonitors.
net/zogby99.html (dostęp listopad 2009).

44. http://www.int-review.org/terr42a.html  (dostęp listopad 2009).
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MUZUŁMANIE DZISIAJ – DEMOGRAFIA  
I KULTURA 
Muzułmanie, od najwcześniejszych czasów osiedleni na trzech konty-

nentach, pośród setek grup etnicznych i językowych od Maroka po Chiny, 
zamieszkują i funkcjonują w światach tak samo od siebie różnych, jak różne 
są od siedmiowiecznej Medyny. Obecnie istnieje ponad pięćdziesiąt krajów, 
w których muzułmanie stanowią większość społeczeństwa. 

Całkowita populacja muzułmanów na świecie wynosi około 1,5 miliar-
da. To oznacza, że jedna z pięciu żyjących dzisiaj osób jest zadeklarowanym 
muzułmaninem. 

AZJA

Islam przywędrował do Indonezji w trzynastym wieku za pośrednic-
twem muzułmańskich kupców indyjskich. Do końca szesnastego wieku za-
panował na Jawie i Sumatrze. Obecnie Indonezja jest w dziewięćdziesięciu 
procentach muzułmańska. Godnym uwagi wyjątkiem od przewagi islamu 
w Indonezji jest wyspa Bali, na której ponad dziewięćdziesiąt procent trzy-
milionowej populacji to Hindusi. Pakistan, Indie, Bangladesz i Iran stanowią 
pięć krajów o największych muzułmańskich populacjach. Obecnie populacja 
muzułmanów w Malezji wynosi sporo ponad piętnaście milionów (sześćdzie-
siąt procent całkowitej ludności) i stanowi mieszankę Malajów, Chińczyków, 
Hindusów i konwertytów o różnym pochodzeniu. 
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EUROPA 

W wielu częściach Europy południowo-wschodniej islam przetrwał po-
mimo niesprzyjających warunków ery komunistycznej. W Albanii, Bośni 
i Kosowie muzułmanie stanowią znaczną większość, składającą się, odpo-
wiednio, z siedemdziesięciu, sześćdziesięciu i dziewięćdziesięciu procent. 
Z pozostałych narodów europejskich, jedynie Czarnogóra, Macedonia, Rosja, 
Bułgaria i Francja posiadają społeczności muzułmańskie, stanowiące więcej 
niż dziesięć procent. 

Muzułmanie stanowią zauważalną mniejszość we Francji. W Anglii mu-
zułmanie są małą, ale bardzo widoczną mniejszość – około 2,8 procent po-
pulacji.
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AFRYKA

W pierwszym okresie islamu afrykańska ludność Abisynii dowiodła swo-
jego oddania dla obrony wiary. Większość muzułmanów w Afryce skupia się 
na północy – Algieria, Egipt, Tunezja, Libia i Maroko są w ponad dziewięć-
dziesięciu procentach muzułmańskie. 

W ósmym wieku islam zakorzenił się na wschodnioafrykańskim wy-
brzeżu, na skutek interakcji tamtejszej ludności z kupcami z Zatoki Perskiej. 
Obecnie Somalia, Dżibuti i Komory są w przynajmniej dziewięćdziesięciu 
siedmiu procentach muzułmańskie. Wiele zachodnioafrykańskich krajów 
jest prawie całkowicie muzułmańskich. Mali było ojczyzną legendarnego 
mansy [króla] Musy, niewiarygodnie bogatego, czternastowiecznego sponso-
ra muzułmańskiej sztuki i nauki.
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AMERYKA PÓŁNOCNA I AMERYKA POŁUDNIOWA

Historia islamu w Ameryce pisze się nadal. Antropologowie odnaleźli 
ślady osiedli muzułmańskich aż na dalekim zachodzie, w Nevadzie i Tek-
sasie. Aktualnie profil demograficzny muzułmanów w Ameryce prawie co-
dziennie ulega zmianie, co związane jest z dużą liczbą konwersji i wysokim 
wskaźnikiem imigracji z krajów muzułmańskich. Muzułmanie w Ameryce są 
najbardziej zróżnicowaną grupą religijną i jedyną, w której nie ma etnicznej 
większości.

Najwcześniej odnotowana obecność muzułmanów w Ameryce to tysiące 
muzułmańskich niewolników pojmanych i przywiezionych z Afryki do Ame-
ryki Północnej i Południowej. Afroamerykanie w dalszym ciągu stanowią pra-
wie jedną trzecią populacji amerykańskich muzułmanów. Zasadniczo, mu-
zułmanie są bardziej wykształceni niż jakakolwiek inna grupa wyznaniowa 
w Ameryce oraz bardziej zintegrowani i aktywni w swoich społecznościach 
niż ich odpowiednicy w Europie.   
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ISLAM I ŚWIAT WSPÓŁCZESNY 
Czy islam przystaje do współczesnego świata? To kłopotliwe – żeby nie 

powiedzieć nierzetelne – pytanie. A co, jeśli jakaś grupa zdecyduje, że odpo-
wiedź brzmi „nie”? Współczesny świat nie przestanie istnieć. Czy to oznacza, 
że islam powinien? Czy 1,5 miliarda muzułmanów, opisanych na tych stro-
nach, musi znaleźć jakiś alternatywny wszechświat, w którym będą mogli 
żyć? A może mają odwrócić się od wiary?

Bardziej rozsądnym i rzeczowym sformułowaniem tego pytania jest to, 
jak muzułmanie funkcjonują w dzisiejszym świecie? Przecież religia bez wy-
znawców stanowi zaledwie muzealny eksponat. Problem – jeśli istnieje – nie 
leży w islamie, ale w muzułmanach. Przez tysiąc lat, w ciągu których domi-
nował islam, muzułmanie nie tylko biernie żyli w światach sobie współcze-
snych, ale również odważnie je kształtowali, wprowadzając postępowe refor-
my i cywilizując kulturę w miejscach, do których rozprzestrzenił się islam. 
Potomków tych pionierów, wizjonerów i reformatorów, uważa się teraz za 
antytezę tego, co kulturalne i cywilizowane. 

Nie da się prowadzić racjonalnej dyskusji, jeśli wspomnienie o „muzuł-
manach” kojarzy się z obrazami terroryzmu, pełnych przemocy protestów 
i palenia książek. Jedynie szczegółowo analizując rzeczywistość współcze-
snego świata i zestawiając ją z  ideałami islamu oraz życiem muzułmanów, 
możemy określić, czy to naprawdę przypadek różnic nie do pogodzenia. 

Współczesny świat, takim jak przedstawia go pokazywany w telewizji 

g Minaret pośród drapaczy chmur w Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
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Zachód, jest błyszczący i szczęśliwy. Niedawne, krążące po Internecie wi-
deo, obejrzane przez ponad dwa miliony widzów, pokazuje zajęcie dworca 
w Antwerpii przez tłumy Belgów, którzy „spontanicznie” zaczęli tańczyć do 
melodii „Do re mi” z filmu „The Sound of Music”. Nowoczesność to wolność 
i szczęście oraz oferta przyprawiającej o zawrót głowy liczby dóbr konsu-
menckich w supermarkecie. Co jest nie tak z muzułmańskim światem, że 
uparcie odmawia dołączenia do tańca? Dlaczego muzułmanie są tacy ponu-
rzy?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musielibyśmy zignorować ogromną 
liczbę muzułmanów na całym świecie, którzy są aktywnie zaangażowani we 
współczesny świat, służąc sąsiadom i wnosząc swój wkład w rozwój nauko-
wy, technologiczny i polityczny własnych społeczności. Musielibyśmy skupić 
się jedynie na tych niezadowolonych, aby odkryć źródła ich usprawiedliwio-
nej frustracji i rozczarowania. 

GLOBALNA SPRAWIEDLIWOŚĆ I MALKONTENCI

„Idę tam, gdzie łaska Boga” – to szczytne, ale wysoce indywidualistycz-
ne przesłanie. Ogólnie rzecz biorąc, muzułmanie imigrowali na Zachód ze 
społeczeństw kolektywistycznych, w których „Jestem tam z łaski Boga” oddaje 
bardziej właściwe znaczenie idei wspólnego cierpienia. Prorok Muhammad 
(saał) nauczał: „Muzułmanie są jak jedno ciało: jeśli cierpi jedna część, całe 
ciało odpowiada czujnością i gorączką”45.  Modlitwy pod koniec większości 
piątkowych kazań odmawiane są w intencji każdego zakątka świata, w któ-
rym występuje cierpienie. Byłoby nieuczciwe nie zauważyć, że nacisk kładzie 
się zazwyczaj na cierpiących muzułmanów, ale w naszych czasach, jeśli mu-
zułmanie nie zatroszczą się sami o siebie, nikt inny tego się nie podejmie.

Przeciętny muzułmanin jest boleśnie świadomy kosztu, jaki płaci całość 
za wygody pierwszego świata: głód, zubożenie pól uprawnych, przesiedlenia, 
nierówny dostęp do zasobów oraz wprowadzanie i wspieranie brutalnych 
dyktatur. Ucząc się w szkole o wartości i ideałach współczesnej demokracji, 
muzułmanie – czy to imigranci, czy konwertyci, liberałowie czy konserwa-
tyści – mają także dostęp do historii, których nie pokazuje się w mediach 
głównego nurtu, dopóki nie staną się nic nie znaczącymi wiadomościami46. 

Te fakty stają się pożywką, której polityczni ekstremiści używają pod 
przykrywką religii, aby wprowadzić zamęt i zniszczenie. 

45. Buchari, Sahih al-Buchari.
46. Tak, jak cieszące się obecnie złą sławą rysunki wydrukowane w duńskiej gazecie.
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Obserwatorów w muzułmańskim świecie nie można winić za zmieszanie, 
które czują, kiedy widzą, że oskarża się ich religię o imperialistyczne ambicje 
i brutalny ucisk. Widzą, że zachodnie mocarstwa nalegają na konkretny ro-
dzaj demokracji, taki, który wybiera jedynie przywódcę konkretnego rodzaju. 
Te naciski niezmiennie poparte są groźbą lub rzeczywistością „miecza”.

Kiedy wybrany zostanie nieodpowiedni przywódca, obywateli poucza 
się, że współczesnej demokracji potrzeba dużo czasu, nim wyda obiecane 
owoce. Jednak to muzułmański świat nieustannie beszta się i oskarża o śre-
dniowieczne barbarzyństwo. 

W tym środowisku funkcjonują muzułmańscy malkontenci. Takie sytu-
acje, nagłaśniane przez podżegaczy na całym świecie, działają jak nafta roz-
lana po muzułmańskich krajach. Kiedy papież bez szacunku wypowiada się 
o dziedzictwie Proroka Muhammada (saał), albo gdy jakaś gazeta wręcz prosi 
się o burzę, publikując prostackie wizerunki Proroka Miłosierdzia (saał), za-
wsze znajdzie się chętna grupa malkontentów, podskakująca przed kamerą 
i wyrażająca swoją pokojową naturę poprzez rzucanie cegieł w okna. 

Mimo że muzułmanie powszechnie odczuwają spore oburzenie i bezsil-
ną frustrację ze względu na niesprawiedliwość wyrządzaną ich religii i uko-
chanemu nauczycielowi i Prorokowi (saał), ogromna większość nie uczestni-
czy ani nawet nie godzi się na taki sposób manifestowania gniewu z powodu 
rzucanych na niego oskarżeń.

g Muhammad Junus, założyciel Grameen Bank, opracował koncepcję mi-
krokredytu – pożyczek dawanych przedsiębiorcom niezdolnym do uzyskania 
tradycyjnych pożyczek bankowych.
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Tak naprawdę, gdyby użyć sieci satelitarnych i przybliżyć kadr przed-
stawiający podpalaczy książek w Karaczi, w Pakistanie, odkrylibyśmy, że nie 
ma tam wcale wściekłego tłumu, ale powszednie zbiorowisko bezrobotnych 
malkontentów, których  można znaleźć na jakiejkolwiek ulicy w Karaczi. 

Co ważniejsze, może się okazać, że muzułmanie na świecie są tak samo 
znużeni tym godnym pożałowania widowiskiem jak chrześcijanie, żydzi 
i świecka opinia publiczna na Zachodzie – albo nawet bardziej47.

Ci podpalacze książek nie tylko nie reprezentują większości muzułma-
nów, ale ich ponura, zimna nienawiść do świata całkowicie przeczy przykła-
dowi Proroka (saał), którego podobno szanują. Prorok Muhammad (saał) 
był optymistą i doradzał optymizm. Historie życia codziennego w Medynie 
przepełnione były chwilami humoru, wydarzeń kulturalnych, świąt, a nawet 
delegacji etiopskich tancerzy w Świętym Meczecie w Medynie – zarazem też 
historiami trosk i ubóstwa. Wszystko zgodnie ze słowami samego Proroka 
Muhammada (saał): „Ułatwiajcie, a nie utrudniajcie! Bądźcie zadowoleni, nie 
bądźcie odpychający”48.

CZY PRAWO ISLAMU JEST SKOSTNIAŁE?

Abyśmy, gdy wraz z nastaniem nowoczesnych światów zmienią się nor-
my, nie musieli przeformułowywać całej tej dyskusji, ważne jest nie dać się 
uwikłać w pewne debaty, które niedługo staną się anachroniczne. Czy islam 
jest demokratyczny? Czy szanuje laickie prawo? Czy muzułmanie akceptują 
społeczeństwa pluralistyczne? Jak islam ma nadzieję uporać się z tematem 
gender? Wszystkie te kwestie zostały omówione i rozpatrzone w muzułmań-
skim świecie na długo przed tym, nim stały się warunkiem wstępu do świata 
nowoczesności. Zobaczymy w tym rozdziale, co główne teksty, wybitni ucze-
ni i rzeczywistość historyczna mówią na te tematy.

Jest jednak całkiem prawdopodobne, że warunkiem wstępu do nowo-
czesnego świata przyszłości będzie zupełnie inny zestaw kryteriów. Najważ-
niejszym pytaniem w tej dyskusji jest zatem to, czy islam może podawać się 
dynamicznym zmianom. Czy prawa islamu są elastyczne? Jakie narzędzia 
należące do religii pozwalają na przeprowadzanie zmian bez szkody dla głów-
nych przykazań i kluczowych wartości, jeśli takowe w ogóle istnieją? Czy is-
lam może rozwiązać bieżące problemy ludzkości? Czy będzie potrafił je roz-
wiązać za lat dwadzieścia?

47. Ch. Dickey, Christian Rage and Muslim Moderation [Chrześcijańska wściekłość i muzułmański 
umiar],  „Newsweek”, 27 maja 2008. 

48. Buchari, Sahih al-Buchari.
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TRZY SYLABY… KTÓRE BRZMIĄ JAK DŻIHAD

Setki lat muzułmańskiej nauki i półki meczetowe pełne dzieł bardziej 
uczonych niż te, znajdujące się w miejskich bibliotekach, stanowią dowód 
na istnienie dziedzictwa, które uznawało nie tylko dominującą rolę Koranu 
i sunny, ale również potrzebę ludzkiego wysiłku w celu ciągłego zaprowadza-
nia pełni religii islamu. Chociaż Prorok (saał) wzywał swoich wyznawców, 
żeby mocno trzymali się Koranu i sunny, przestrzegał także przed tym, żeby 
nie oczekiwać, że odpowiedź na każdy problem leży w koranicznym wersecie.

Kiedy Prorok (saał) wysłał młodego i przystojnego Muaza bin Dżabala 
do Jemenu w roli sędziego, zapytał go, jak będzie orzekał prawa. Muaz od-
powiedział, że najpierw zwróci się do Koranu i sunny. Prorok (saał) pytał da-
lej: „A jeśli tam nic nie znajdziesz?” Muaz odpowiedział: „To uczynię wysiłek 
(idżtihad) i dokonam własnego osądu”49. 

Mohammad Haszim Kamali tłumaczy idżtihad, który pochodzi od tego 
samego rdzenia co dżihad, jako „całkowity nakład wysiłku, włożonego przez 
prawnika celem wydedukowania – z pewnym stopniem prawdopodobień-
stwa – prawa szariatu, na podstawie szczegółowego dowodu, znajdującego 
się w źródłach”50. Poniżej wymieniam jedynie trzy zasady wykorzystywane 
w idżtihadzie, które pozwoliły na prężne, dynamiczne wdrażanie religii islamu 
na przestrzeni wieków. Te zasady to: pierwszeństwo zwyczajowe (urf), roz-
różnienie pomiędzy prawem powszechnym i ograniczonym oraz preferencja 
prawna (istihsan). Istnieje pełen wachlarz innych zasad dotyczących tego za-
gadnienia, ale długość książki nie pozwala nam na wchodzenie w szczegóły. 

ZASADA URF (PIERWSZEŃSTWA ZWYCZAJOWEGO)

Człowiekowi studiującemu islam można wybaczyć to, że uważa go za re-
ligię rewolucyjną. Wiele zmian, które wprowadził Prorok Muhammad (saał) 
w społeczeństwie mekkańczyków z siódmego wieku, uchodziło w owym cza-
sie i przez wiele kolejnych stuleci bez wątpienia za innowacyjne i radykalne. 
Chociaż łamanie starego porządku było częścią misji islamu, Prorok Muham-
mad (saał) nie znosił żadnego z wcześniej obowiązujących zwyczajów, jeżeli 
nie był sprzeczny z ogólnymi zasadami islamu. 

Tradycja wani, czyli wymiany dzieci w zamian za odbycie kary za prze-
stępstwo, która jest nadal rozpowszechniona wśród Pasztunów żyjących 
w północno-wschodnim Pakistanie, jest przykładem negatywnej urf, które 
49. Ahmad, Musnad. 
50. M. Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence [Zasady prawodawstwa islamskiego], 

s. 153.
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prawo islamu potępia. To samo dotyczy praktyki obrzezania kobiet w niektó-
rych regionach Afryki i Półwyspu Arabskiego. Kiedy upadają kompetentne 
rządy prawa, a na ich czele stają złoczyńcy, powracają temu podobne i inne 
przedmuzułmańskie praktyki.

POWSZECHNE A OGRANICZONE

Jedną z technik używanych przez muzułmańskich ekstremistów, jak 
również wrogów islamu, jest wybiórcze wyciąganie wersetów z Koranu, które 
ma na celu udowodnienie ich racji. Na przykład, ekstremista wskaże werset: 
„I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie”, jako dowód, że przemoc wobec in-
nych jest w islamie dozwolona. To samo zrobi antymuzułmański specjalista. 
Obie te grupy nie przyjmują do wiadomości, że muzułmańscy uczeni od da-
wien dawna uznawali różnicę pomiędzy wersetami, które mają powszechne 
zastosowanie, a wersetami, które są ograniczone kryteriami, odnoszącymi 
się do określonego kontekstu, jak np. tocząca się wojna i groźba wojny z po-
liteistami w czasie, kiedy objawione zostały te wersety. 

Prorok Muhammad (saał) był Prorokiem Miłosierdzia wysłanym do ca-
łego świata, ale był także przywódcą państwa-miasta Medyny. Oskarżenia 
o dosłowną interpretację, które laiccy humaniści wysuwają wobec religii, są 
tak samo wrogie zarówno tradycyjnemu islamowi, jak i współczesnemu świa-
tu.

ZASADA ISTIHSANU (PREFERENCJI PRAWNEJ)

Bóg pragnie dla was ułatwienia, a nie utrudnienia (2:185).

Istihsan dosłownie oznacza „widzieć coś jako dobre, piękne lub bardziej 
wskazane”51. To zabieg, który pozwala na wprowadzenie udogodnienia i uła-
twienia oraz szerzy tolerancję i umiarkowanie. Chociaż nie wszyscy uczeni 
z tym się zgadzają, dwie z głównych szkół prawodawstwa islamu, które mają 
największe wpływy w imigranckich społecznościach muzułmańskich, czy-
li szkoły hanaficka i malikicka, uznają i wykorzystują tę zasadę, aby ułatwić 
życie muzułmanom mieszkającym w krajach niemuzułmańskich. We wcze-
snym okresie religii uczeni wydawali takie wyroki, jeszcze zanim istniała dla 
tej zasady prawnej oficjalna nazwa. Na przykład kalif Omar (ra) wykorzystał 
tę zasadę, orzekając w sprawie spadku. Jego decyzję podtrzymali inni, wybit-
ni towarzysze Proroka Muhammada (saał), i od tamtego czasu wykorzysty-
wano ją jako prawniczy precedens. 
51. Ibidem, s. 162.
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Żadna z powyższych zasad nie ma na celu zrobienia z islamu samowol-
ki. Uczony musi zdobyć wysokie kompetencje i biegłość w wiedzy religijnej, 
zanim stanie się autorytetem wydającym fatwy w jakiejkolwiek sprawie, a co 
dopiero takiej, w której nie ma precedensu52. Chociaż nie jest tajemnicą, że 
świat muzułmański cierpi na niedobór wykwalifikowanych uczonych, środki 
ochrony przeciwko amatorskim fatwom dyskredytują współczesnych „mesja-
szy”. Tacy szarlatani uzurpują sobie prawo do nakładania ekskomuniki i kar 
śmierci na kogo im się podoba. Hatim Bazian, wykładowca Uniwersytetu 
Berkley w Kalifornii, wykazał absurdalność współczesnych fatw i wezwań do 
dżihadu, porównując je do przeciętnego Amerykanina, który orzeka, że wyrok 
Sądu Najwyższego jest nieważny. 

„NIE JESTEM TYM, KIM JESTEŚ TY”

To, co sprawia, że demokracja wydaje się „świętym Graalem” współcze-
snego życia, jest zauważalne bogactwo i bezpieczeństwo zachodnich państw 
demokratycznych. Kiedy owo bogactwo lub bezpieczeństwo (lub jedno i dru-
gie) znikają, podnoszenie wrzawy o wolne wybory jest bez znaczenia. Jeśli 
przejawy demokracji łączą się z korupcją i gromadzeniem dóbr, tradycyjne 
lub bardziej konserwatywne kultury zmieniają się zwykle – chociaż to nie-
logiczne – w całkowicie przeciwieństwo demokracji i wolnych społeczeństw.

Dlatego, jak zauważymy, większość, jeśli nie wszystkie, radykalnych 
„muzułmańskich” ideologii jest ściśle związanych z zaciekłym leninizmem. 
Ponadto, kiedy wolne, demokratyczne społeczeństwa tracą swój dobrobyt, 
wielu ludzi w społeczeństwie zaczyna kwestionować swoje fundamentalne 
wartości. Podczas i po ustąpieniu Wielkiego Kryzysu, wiele Amerykanów 
wdawało się w romans z ideami komunizmu i socjalizmu, w odpowiedzi na 
to, co uważali za demokrację wolnorynkową. 

52. Czternastowieczny uczony hiszpański Asz-Szatibi mówi o istihsan: „Wiąże się ona 
z udzielaniem pierwszeństwa kompetentnej dedukcji przed analogią. Kto wykorzystuje 
istihsan, nie powołuje się jedynie na swoje skłonności i pragnienia. Powołuje się na swoją 
wiedzę, dotyczącą intencji Prawodawcy w tych teoretycznych zagadnieniach, na przykład 
w sytuacji, kiedy ludzie wydaliby dany wyrok, gdyby nie to, że doprowadziłoby to utraty 
korzyści w innej kwestii lub spowodowałoby takie samo zło… W niektórych wypadkach, 
nieograniczona analogia doprowadziłaby do cierpienia i trudności, dlatego na wypadek 
cierpienia robi się wyjątek” (al-Mułafakat, cz. 4, s. 116).

„Istihsan stanowi jedną dziesiątą ludzkiej wiedzy”.

IMAM MALIK, jeden z czterech ojców prawa islamskiego
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Chociaż islam przystaje do demokracji, stwierdzenie, że islam jest nie-
odzownie demokratyczny, stanowi absurd. Islam jest ponadczasowym, uni-
wersalnym objawieniem, czymś więcej niż demokracją. Całkiem możliwe, że 
przyszłe pokolenia muzułmanów stworzą układ, który zagwarantuje prawa 
jednostki i zrównoważy prawa ogółu w doskonalszy sposób niż dzisiejsze de-
mokratyczne narody. Wtedy forma rządów będzie bardziej muzułmańska. 

POSTAWY

Kolejną cechą charakterystyczną postępowych społeczeństw jest włą-
czanie do życia społecznego różnorodności. Chociaż jasne jest, że tę postawę 
należy jeszcze utrwalić, mało osób poparłoby społeczeństwo jawnie zdefinio-
wane przez rasę, klasę lub wyznanie. W przeciwieństwie do innych „nowo-
czesnych” wartości, które w muzułmańskim Piśmie pozostawione są w pew-
nym sensie jako problem otwarty, idea równości ludzkości jest jednoznacz-
na. To Prorok Muhammad (saał), po raz pierwszy w historii religii, nauczał 
tolerancji jako cnoty. Wcześniej uważano ją za wadę i z całą pewnością nie za 
integralną część religii.

Kiedy Prorok Muhammad (saał) ustanowił Medynę, miasto-państwo 
rządzone zasadami islamu, prawa zagwarantowane w Konstytucji Medyń-
skiej obejmowały wszystkich członków społeczności, muzułmanów i niemu-
zułmanów, mężczyzn i kobiety, białych i czarnych, bogatych i biednych. 

W judeochrześcijańskim ujęciu historii Ibrahima (as), Hadżar (Hagar, 
ra), matkę jego syna Ismaila (Izmaela, as), uważa się za zwykłą konkubinę. 
Muzułmańska tradycja nadaje jej status żony. Muzułmanin nigdy nie posłu-
ży się religią, aby zakazać mieszanych małżeństw, skoro jeden z najwspanial-
szych proroków, Ibrahim (as), człowiek, któremu muzułmanie codziennie ślą 
błogosławieństwa w każdej modlitwie, wziął sobie za żonę afrykańską nie-
wolnicę. 

W czasie, kiedy urodził się Prorok (saał), Arabia była kipiącym tyglem 
rasizmu i dumy, wynikającej z przynależności plemiennej. Jednym z najbar-
dziej rewolucyjnych aspektów przesłania Muhammada (saał) była sprawie-
dliwość i bezstronność, której nie tylko nauczał, ale którą żył. Wśród jego 
najbliższych towarzyszy byli dwaj byli niewolnicy: czarny niewolnik z Afryki 
oraz perski niewolnik z imperium znienawidzonego przez Arabów. Do dzisiaj 
obaj określani są przez muzułmanów, białych i czarnych, pełnym szacunku 
wyrażeniem sajjidina: „nasz mistrz”.

Po odejściu Proroka (saał), jego kuzyn Ali (ra), będący drugą osobą, która 
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„Ameryka musi zrozumieć islam, ponieważ to jedyna religia, która 
usuwa ze społeczeństwa problem rasy. Podczas moich podróży po 
świecie muzułmańskim spotkałem, rozmawiałem i nawet jadałem 
z ludźmi, których w Ameryce uważano by za białych – ale islam usunął 
z ich umysłów białe nastawienie. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem 
szczerego i prawdziwego braterstwa wszystkich kolorów [skóry], nie-
zależnie od ich barwy”.

– pisał MALCOLM X podczas pielgrzymki do Mekki

g Malcolm X wracając z podróży na Bliski Wschód i pielgrzymki do Mekki. 
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uwierzyła w proroctwo Muhammada (saał), a później czwartym kalifem, na-
pisał do człowieka, którego mianował zarządcą Egiptu, z napomnieniem, że 
ludzie pod jego rządami są „albo twoimi braćmi w religii, albo równymi tobie 
stworzeniami”. Kiedyś Alego (ra) wezwano przed poprzedzającego go kalifa 
Omara (ra) w sprawie przeciwko żydowskiemu obywatelowi. Omar (ra) przy-
witał go z szacunkiem jako Abu Hasana, a żyda przywitał jego właściwym 
imieniem. Omar (ra) zobaczył niezadowolenie Alego (ra) i zapytał go później, 
czy czuł się obrażony, będąc potraktowanym na równi z żydem. Zaskoczony 
Ali (ra) wyjaśnił, że jego niezadowolenie wynikało z faktu, że okazano mu 
większy szacunek niż żydowi. 

Imam Al-Gazali, wielki jedenastowieczny teolog, porównał chęć wywyż-
szania się nad bliźniego do arogancji, pierwotnego grzechu szatana:

„Zawsze, kiedy bogacz wierzy, że jest lepszy niż biedak, lub kiedy biały czło-
wiek wierzy, że jest lepszy niż czarny, wykazuje się arogancją. Przyjmuje tę samą 
hierarchiczną postawę, którą z powodu swojej ignorancji przyjął Iblis [szatan], 
tym samym popadając w szirk [przeciwieństwo monoteizmu]”53. 

CONVIVENCIA TERAZ

Prawdopodobnie niczego z niedalekiej przeszłości nie można porównać 
do tradycji zwanej convivencia (czyli koegzystencji, współistnienia), która 
istniała w średniowiecznej muzułmańskiej Hiszpanii.  Jest to tym bardziej 
przejmujące, że gdy przez siedemset lat społeczności muzułmańskie, żydow-
skie, chrześcijańskie, filozofowie o wątpliwej lojalności oraz wszelkie inne 
z całego rejonu śródziemnomorskiego żyły w prawie niezachwianej harmo-
nii, a po tym, gdy nastąpiły drastyczne wydarzenia związane z inkwizycją, nie 
żyło się jak w bajce. Zdarzały się historie przemocy i niezgody, ale spuścizna 
pozostawiona przez okres panowania islamu w południowej Hiszpanii jest 
spuścizną tolerancji, która była absolutnie wyjątkowa w Europie i pozostała 
taką przez wiele następnych stuleci. 

Był to rozdział w historii Europy, w którym żydzi, chrześcijanie i mu-
zułmanie żyli koło siebie i mimo trudnych do rozwiązania różnic i długo-
trwałej wrogości wykształcili wielowymiarową kulturę tolerancji. Ta kultura 
tolerancji uznawała, że odmienność ludzi i ich kultur powoduje ubogacenie 
i produktywność54.
53. A. al-Hibri, An Islamic Perspective on Domestic Violence [Punkt widzenia islamu na przemoc 

domową], 6. Fordham International Law Journal 195, grudzień 2003.
54. M. R. Menocal, The Ornament of the World, How Muslims, Jews and Christians Created 

a Culture of Tolerance in Medieval Spain [Ornament Świata, Jak muzułmanie, żydzi 
i chrześcijanie stworzyli kulturę tolerancji w średniowiecznej Hiszpanii], s. 11–12.
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O dziwo, kolejny raz taki model prawie wprowadzono w życie w najmniej 
oczekiwanym miejscu, w Sarajewie. Przed nastaniem szesnastego stulecia 
miasto rozwinęło się z osady w jedno z centr handlu europejskiej części Im-
perium Osmańskiego. Tutaj, ponownie, muzułmanie, żydzi i chrześcijanie 
wspólnie żyli i pracowali. Kulturalna, religijna i językowa różnorodność uwa-
żana była oczywiście za rzecz praktyczną, ale ostatecznie stała się powodem 
do dumy. Niestety, wiemy, jak kończy się ta historia, ale podobieństwa do 
hiszpańskiej convivencia są niesamowite. Być może to tylko zakończenia po-
jedynczych rozdziałów i ujrzymy, jak convivencia ponownie odradza się w Sa-
rajewie i Hiszpanii.

W bośniackim Sarajewie, w roku 1941, bliski sprzymierzeniec Adolfa Hi-
tlera ogłosił, że państwo powinno wyeliminować wszystkich żydów i Serbów. 
Mieszkając przez wiele lat obok siebie jako sąsiedzi, wielu żydów, Cyganów 
i Serbów szukało i znalazło schronienie u swoich muzułmańskich rodaków. 
Człowieka, który wyróżnił się swoim bohaterskim oporem był albański mu-
zułmanin, uczony Dervis Korkut, ówczesny dyrektor biblioteki Muzeum 
Narodowego Bośni. Korkut, wykształcony w Stambule i we Francji, napisał 
wiele artykułów, zawzięcie broniących żydowską społeczność Sarajewa. Ale 
jego odwaga nie kończyła się na słowach.

W roku 1942 bezlitosny nazistowski przywódca o imieniu Johann Fort-
ner przyjechał do muzeum i zażądał, aby Korkut wydał mu wszelką żydowską 
literaturę. Największym skarbem muzeum była piętnastowieczna hebrajska 
Haggada (księga paschalna), napisana w czasach muzułmańskiej Hiszpanii.

Księga przetrwała zakazy i palenie książek stulecia wcześniej i Korkut 
był zdecydowany zrobić wszystko, aby ją uratować, nawet narażając swoje 
życie. Schował księgę pod ubraniem, przetrzymał wycieczkę muzealną nazi-
stowskiego oficera i ostatecznie oddał ją pod opiekę imamowi sarajewskiego 
meczetu, gdzie pozostała bezpieczna aż do końca wojny.

Historia starań Korkuta, aby ocalić bezcenny kawałek historii, jest wy-
jątkowa. Ale to, co nie jest wyjątkowe, to historia tego, jak uratował żydow-
ską dziewczynę o imieniu Mira, pozwalając jej zamieszkać z jego własną ro-
dziną, dopóki nie znalazł dla niej bezpiecznego przejazdu do Włoch. Zacho-
wywał się jak wielu innych Bośniaków i Albańczyków, którzy woleli umrzeć, 
niż pozwolić, aby na ich sąsiadów robiono obławę i mordowano z powodu 
religii. W istocie rzeczy, sama Albania była jedynym krajem okupowanym 
przez nazistów, w którym podczas wojny społeczność żydowska zwiększyła 
swoją liczebność. Darowano każde żydowskie życie. Jak wyjaśnił Enver Alia 
Sheger, syn jednego z „muzułmańskich schindlerów”, uhonorowanych przez 
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Yad Vashem: „Dlaczego mój ojciec ocalił obcego człowieka, ryzykując swoje 
życie i życie całej wioski? Mój ojciec był religijnym muzułmaninem. Wierzył, 
że ocalić jedno życie oznacza wejść do Raju”. 

Po duńskiej kontrowersji związanej z karykaturami, żydowski prawnik 
napisał artykuł, który przypomniał historię tego, jak Prorok Muhammad 
(saał) siedział z towarzyszami, kiedy przechodził kondukt żałobny. Prorok 
(saał) wstał, a kiedy towarzysze powiedzieli: „Ale to jest pogrzeb żyda”, Pro-
rok (saał) zwrócił się do nich: „Czyż to nie ludzka dusza? Powstańcie”55. 

Muzułmanie znają ten hadis, ale uderzyło mnie to, jak poruszony był 
autor artykułu, czytając słowo „powstańcie”. Dla niego poważanie i człowie-
czeństwo, które przekraczało granice kulturowe i religijne, stanowiło ponad-
czasową lekcję szacunku.  

55. Buchari, Sahih al-Buchari.

Silna kultura pozwala na różnorodność. Silna kultura pozwala na 
wolność myśli, przełamywanie utartych schematów. Będąc u szczytu, 
okres abbasydzki [750–1258] stał się kulturą pewności siebie. Taką 
pewnością siebie pozwala się na przestrzeń i wolność. Brak pewności 
siebie prowadzi do osłabienia kultury we wszystkich jej aspektach. 
W arabskim imperium było więcej wolności niż w arabskim świecie 
dzisiaj”.

SALMAN MASALHA, arabsko-izraelski intelektualista i poeta
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SYNTEZA: ROZWIĄZANIE

Ponieważ muzułmanie nie są bardziej jednorodni niż Zachód, znajdzie-
my wielu takich, którzy całym sercem i bezkrytycznie przyjmują każdy no-
woczesny kierunek w polityce, nauce i kulturze. A czy istnieją refleksyjni, 
zrównoważeni muzułmanie, krytycznie nastawieni wobec niektórych aspek-
tów współczesnego świata? Bez wątpienia. To ich obowiązek. Pluralizm nie 
ma sensu, jeśli nie istnieje różnica zdań, a różnica zdań nie ma sensu, jeśli nie 
jest zakorzeniona w innym, racjonalnym punkcie widzenia.

Muzułmanów – tych religijnych – zawsze odstręczać będzie cynizm 
i materializm współczesnego świata. Jedną z cech charakterystycznych mu-
zułmańskiej wspólnoty jest to, że ludzie o różnym poziomie wykształcenia 
w przeważającej części czują głęboką pewność co do swojej religii, pomimo 
głosów, że poczucie pewności jest archaiczne i zacofane i prowadzi do szo-
winizmu. 

g Dervisowi Korkutowi, dyrektorowi biblioteki Muzeum Narodowego Bośni, 
przypisuje się ocalenie przed zniszczeniem z rąk nazistów piętnastowiecznej 
księgi paschalnej.
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Muzułmanie patrzą wstecz, aby zachować całość przekazu. Nie wierzą, 
że religia potrzebuje rozwoju lub reformacji; potrzebuje raczej powrotu do 
podstaw. 

Nie ma zderzenia pomiędzy islamem a Zachodem ani między islamem 
a współczesnością – zderzają się dwa sposoby myślenia. Pierwszy, który 
uznaje Wyższy Autorytet i liczy się z Nim w życiu codziennym, który uznaje, 
że śmierć ciała nie oznacza śmierci duszy. Drugi, który uznaje jedynie donio-
słość „tu i teraz”. 

Zachód może zaczerpnąć z islamu więcej, niż tylko opowieści ku prze-
strodze o potrzebie zdystansowania się od religii. W czasie, gdy kryzysy 
ekonomiczne i kulturalne wymykają się spod kontroli, przywódcy światowi 
z pewnością będą musieli skorzystać z wielkiego dziedzictwa rozwiązań pro-
ponowanych przez islam.  

       

Jako religia oraz społeczny i polityczny światopogląd, islam ma do 
odegrania we współczesnym świecie kluczową rolę, ramię w ramię 
z konkurującymi i uzupełniającymi się światopoglądami, osadzonymi 
we współczesnych naukach i ideologiach.

MAJID TEHRANIAN, Islam and the West: Hostage to History?  
[Islam i Zachód: zakładnik historii?]
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Spółgłoski
Litera arabska Odpowiednik polski

ء ’
ا a
ب b
ت t
ث s
ج dż
ح h
خ ch
د d
ذ z
ر r
ز z
س s
sz ش
ص s
ض d
ط t
ظ z
ع ‘
غ gh
ف f
ق k
ك k
ل l
م m
ن n
و ł
ہ h
ة t
ي j
لا al

TABELA POLSKIEJ TRANSKRYPCJI LITER 
ARABSKICH
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 Tabela polskiej transkrypcji liter arabskich

Samogłoski

Krótkie Długie Podwójne

Fatha       a : آ ā : آ ułła końcowe ū) : ُو

Damma   u : ُُ ū : و ijja (końcowe  ī) : ي 

Kasra        i : ī : ي Nn : ن

Dwugłoski (dyftongi)

ał (w, u) : و

aj (j, i) : ي

ā (a) : ى
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PODSTAWOWE WYRAŻENIA MUZUŁMAŃSKIE 
Islam ma swoje własne wyrażenia używane w codziennym życiu. Niektóre 

z nich są podane poniżej razem z informacją, kiedy ich użyć. 

1) Gdy zaczynasz coś robić:
Bismillahir rahmanir rahim (w imię Boga Miłosiernego, Miłościwego) 

2) Gdy mówi się o czymś, co będzie miało miejsce w przyszłości:
In sza Allah (jeśli Allah pozwoli)

3) Gdy chwalisz coś, powiedz:
Subhanallah  (chwała Allahowi)

4) Gdy jest się w bólu czy niepokoju:
Ja Allah! (O Allahu!)

5) Gdy coś doceniasz, powiedz:
Masza Allah (tak chciał Allah)

6) Dziękując komuś:
Dżazakallahu chajran (niech Allah cię wynagrodzi)

7) Odpowiedź na to:
Ła ijjaka (i ciebie)

8) Gdy widzisz coś złego:
Nauzubillah  lub auzubillah  (niech Allah nas chroni)

9) Gdy szukasz wybaczenia Allaha:
Astaghfirullah  (niech Allah mi wybaczy)
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 Podstawowe wyrażenia muzułmańskie 

10) Po kichnięciu albo kiedy jesteś szczęśliwy z jakiegoś powodu:
Alhamdulillah (chwała należy do Allaha)

11) Gdy spotykasz kogoś:
Assalamu alejkum (pokój z wami)

12) W odpowiedzi:
Ła alejkum assalam (i z wami pokój)

13) Gdy słyszysz o śmierci bądź innej tragedii:
Inna lillahi ła inna ilajhi radżi’un (do Allaha należymy i do Niego powróci-
my)

14) Gdy opuszczasz kogoś:
Fi amanillah (niech Allah ma cię w Swojej opiece)

15) Przyjmując przysięgę:
Łallahi (przysięgam na Allaha)

16) Jeśli ktoś kichnie i powie alhamdulillah, mówisz wtedy jarhamukullah 
(niech Allah zmiłuje się nad tobą). Osoba, która kichnęła, odpowiada wów-
czas ła jarhamukullah (i niech Allah zmiłuje się nad tobą).
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SŁOWNICZEK 
A
Allah: arabskie imię Jedynego Boga, składające się z rodzajnika określone-
go „al” i „ilah” (Ten, którego czci się w prawdzie).
adab: odpowiednie maniery.

C
charydżyci: muzułmański odłam, który dokonał zamachu na imama Ale-
go (ra), czwartego prawowiernego kalifa. 
convivencia: tradycja współistnienia i wielokulturowości w muzułmań-
skiej Hiszpanii.

D
zimma: gwarancja pokoju dawana niemuzułmanom, żyjącym pod rządami 
muzułmanów.
dżahilijja: ignorancja i barbarzyństwo. Termin używany w celu scharakte-
ryzowania ery przed islamem. 
dżizja: podatek ochronny płacony przez niemuzułmanów żyjących pod 
muzułmańskimi rządami. 

F 
fitra: naturalny stan czystości, w którym rodzi się każdy człowiek.

H
hadis: słowa lub zaobserwowany czyn Proroka (saał). Po Koranie drugie 
źródło wiedzy muzułmańskiej.
hadżdż: większa pielgrzymka do Kaaby w Mekce.
hadżi: pielgrzym.
hakk: odpowiedzialność i prawda.
hidżab: kobiece muzułmańskie nakrycie głowy.
hidżra: imigracja Proroka (saał) i jego zwolenników z Mekki do Medyny.

I 
idżtihad: wysiłek uczonego, w celu wydania osądu w danej sprawie.
istihsan: wykorzystanie preferencji prawniczej w muzułmańskiej meto-
dologii prawniczej.
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K
Kaaba: pierwsza budowla wzniesiona w celu oddawania czci Jedynemu, 
Prawdziwemu Bogu.
kalif: świecki przywódca muzułmańskiej społeczności.
Koran: święta księga islamu; słowa boga podyktowane Prorokowi Muham-
madowi (saał) przez anioła Dżibrila (ra). 

M
maruf: to, co znane jako dobre; zasada w islamskiej metodologii prawni-
czej.
madrasa: muzułmańska instytucja edukacyjna lub szkoła.
maghazi: wyprawy wojskowe; gatunek literacki, mający związek z pisa-
niem o wyprawach wojskowych. 
muezin: osoba, nawołująca do muzułmańskiej modlitwy. 
muamalat: stosunki obywatelskie i międzyludzkie.

R
ramadan: najświętszy miesiąc kalendarza muzułmańskiego. To w rama-
danie Prorok Muhammad (saał) doznał pierwszego objawienia Koranu. 
Podczas tego miesiąca muzułmanie poszczą od świtu do zachodu słońca. 

S
sadaka: dobrowolna jałmużna.
salam: pokój.
sajjidina: honorowy tytuł „nasz mistrz”.
sunna: 1) sposób w jaki Prorok Muhammad (saał) wykonywał czynności, 
2) kategoria prawna dla czynności, które jeśli zostaną wykonane, niosą ze 
sobą nagrodę, ale nie są obowiązkowe. 
szariat: prawo objawione islamu.
szirk: wielobóstwo, dodawanie Bogu współtowarzyszy. 
szura: konsultacja, wspólna rada.

U
umma: muzułmańska społeczność.
urf: zasada pierwszeństwa zwyczajowego w muzułmańskiej metodologii 
prawniczej.

Z
zakat: obowiązkowy podatek, coroczne oddawanie 2,5% majątku. 
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