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Słowo od prezesa Fundacji Instytut Dialogu „Dunaj” 

 

 

Jako prezes Fundacji Dialogu Instytutu „Dunaj” pragnę wyrazić radość z powodu 

ukazania się tej kolejnej publikacji poświęconej dialogowi z islamem. Mam na-

dzieję, że zawarte w książce teksty poświęcone szeroko rozumianemu dialogowi 

międzykulturowemu i międzyreligijnemu, będą doskonałą okazją do refleksji nad 

szczególnie aktualną w ostatnim czasie potrzebą współpracy na rzecz pokoju i wza-

jemnego zrozumienia przedstawicieli odmiennych kultur i religii. 

Na wstępie chciałbym wyrazić podziękowania wszystkim osobom zaangażo-

wanym w przygotowanie tej publikacji, a szczególnie redaktorom oraz autorom 

poszczególnych artykułów, którzy prezentują idee dialogu międzykulturowego      

i międzyreligijnego oraz przybliżają postać wybitnego uczonego Fethullaha Gü-

lena, a także poruszają trudną, ale jakże aktualną kwestię uchodźców i islamu      

w Europie. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Jana Pawła II, któremu bar-

dzo mocno przyświecały idee dialogu: „dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale 

zawsze w jakiś sposób wymianą darów”. 

W ostatnim czasie, gdy obserwujemy trudną sytuację mieszkańców Bliskiego 

Wschodu, a także wzmagający się w Europie lęk, zadajemy sobie zapewne py-

tania, czy dialog między chrześcijaństwem a islamem ma jeszcze sens, czy pokój 

między wyznawcami tych religii jest w ogóle możliwy? Kluczową kwestią wyda-

je się rozróżnienie prawdziwych wyznawców obydwu religii, które przecież na-

wołują wyłącznie do pokoju i szacunku dla bliźniego, od tych, którzy jedynie de-

klarują swoją wiarę, a w rzeczywistości nic wspólnego z nią nie mają. Dlatego też 

należy skupić się na budowie dialogu między przedstawicielami tych dwóch reli-

gii, w wyniku czego „krok po kroku” będziemy konsekwentnie zmierzać ku osią-

gnięciu pokoju. Należy także zwrócić uwagę, że dialog nie jest czymś nowym, czego 

musimy się nauczyć. Jest on niezbywalną cnotą ludzką, o której istnieniu musimy 

sobie wyłącznie przypominać. 

Szczególne miejsce w tym wydawnictwie zajmuje postać muzułmańskiego 

uczonego, myśliciela i poety, Fethullaha Gülena, który od kilkudziesięciu lat nie-

strudzenie nawołuje do dialogu, wyjaśnia nam jego istotę, wskazuje jak i w jakim 

celu go budować. Zgodnie z jego poglądami, żyjemy w wieku, w którym na nowo 
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obudzą się uśpione w ludzkości wartości moralne. W myśl tej idei następne poko-

lenia coraz powszechniej będą dążyć do tolerancji, wzajemnego zrozumienia, 

współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego. Wynika z tego tak-

że, że ludzkość będzie stopniowo zmierzać ku pokojowi i sprawiedliwości, a na-

rzędziami do ich osiągnięcia – według Fethullaha Gülena – są przede wszystkim: 

siła perswazji, powszechna edukacja i procesy demokratyzacyjne, dzięki którym 

wzrasta poszanowanie dla indywidualnych praw i wolności. Czynniki te mają słu-

żyć ustanowieniu dialogu pomiędzy stronami reprezentującymi odmienne ideolo-

gie, kultury, religie i narody.  

Podstawowym życiowym celem każdego z nas jest osiągnięcie szczęścia, cze-

mu trudno zaprzeczyć. Na drodze ku jego osiągnięciu stoi jednak wiele prze-

szkód, takich jak na przykład wojny, problemy związane z tożsamością kulturo-

wą, czy religijną – wspólnym mianownikiem wszystkich jest brak porozumienia. 

Można zatem wydedukować, że aby osiągnąć szczęście, należy wyeliminować 

bariery, a do tego niezbędne jest wzajemne zrozumienie i szacunek. Nie możemy 

więc skupiać się na tym, co nas dzieli, a tym bardziej narzucać naszej wizji in-

nym. W imię dialogu musimy zjednoczyć się we wspólnym działaniu i wymienić 

uścisk dłoni ze wszystkimi ludźmi, także a nawet przede wszystkim z tymi o innych 

poglądach – to zaś dlatego, że najwyższymi wartościami danymi nam wszystkim 

od Boga są miłość i współczucie. W tym świetle, jak mówi Fethullah Gülen, dia-

log staje się koniecznością. Pozytywną przesłanką do jego budowy jest fakt, że 

ludzie, niezależnie od narodu i granic politycznych, mają ze sobą o wiele więcej 

wspólnego, niż są tego świadomi. Dlatego też, nie możemy ustawać w wysiłkach 

i musimy się zjednoczyć w rozwiązywaniu problemów. Te zjednoczone starania, 

ukierunkowane na dialog międzyreligijny i międzykulturowy, będą nas prowa-

dzić do wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Z dużym prawdopodobieństwem 

czas wyjaśni wszystko i pozwoli udowodnić, że ci, którzy rozpoczęli ten kierunek, 

mieli rację. Ponownie wspólnie odrzucimy złe uczucia oraz myśli o urazie czy ze-

mście. Kontynuowane będą tylko uczucia karmione miłością, przebaczeniem, to-

lerancją i dialogiem. Tolerancyjni ludzie zbudują świat oparty na tolerancji. Ci, 

dla których tolerancja nie jest ważna, utoną w studni nietolerancji, pogrążając się 

w swym gniewie i nienawiści. Jak mówi Fethullah Gülen: „Dialog nie jest czczą 

mową. Ma on tylko i wyłącznie sens, kiedy słowa przekładane są na czyny. Naj-

piękniejsze deklaracje słowne bez ich wypełniania pozostaną zawsze martwe. 

Szukajmy tego, co łączy, a nie co dzieli!”. 

Dodaje także: „Bądź tak tolerancyjny, by Twoje serce stało się szerokie jak 

ocean, bądź zainspirowany wiarą i miłością do innych. Ofiaruj dłoń, tym którzy 
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są w potrzebie i bądź zainteresowany wszystkimi. Przyklaskuj dobremu dla ich 

dobra, doceniaj tych, którzy mają wiarę w sercu i bądź dla nich uprzejmy. Zbliżaj 

się do niewierzących tak delikatnie, by rozpuścić ich zawiść i nienawiść. Podob-

nie jak Mesjasz wskrzeszaj ludzi swym oddechem. Pamiętaj, że podróżujesz po 

najlepszej drodze i podążasz za Prorokiem, który jest najwyższym przewodni-

kiem. Pamiętaj, że przez jego najlepsze i wyraziste objawienie posiadasz jego 

wskazówki. Bądź sprawiedliwy i zrównoważony w swoim osądzie dla wielu 

ludzi, którzy nie korzystają z błogosławieństwa. Przemień zło w dobro, zalecz 

lekceważenie złego traktowania. Indywidulany charakter odzwierciedla jego lub 

jej zachowanie. Wybierz tolerancję i bądź wielkoduszny wobec źle wychowa-

nych”.1 

Życzę wszystkim czytelnikom wielu refleksji na temat szeroko rozumianego 

dialogu i zapraszam do lektury. 

 

 

 

 

 

 Yasin Özbek 

Prezes Fundacji Instytut Dialogu „Dunaj” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 F. Gülen, Müsamaha (Tolerancja), Sizinti 1983, nr 57; F. Gülen, Perły Mądrości, War-

szawa 2017, s. 96. 
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50. lecie Deklaracji Vaticanum II o stosunku Kościoła do religii 

niechrześcijańskich „Nostra aetate” a myśl M. Fethullaha Gülena 

 

 

W 2015 r. minęło 50 lat od ogłoszenia przez II Sobór Watykański Deklaracji o sto-

sunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Ten krótki dokument, choć w pre-

zentacji religii (z wyjątkiem judaizmu) używa mało precyzyjnego języka, otwo-

rzył drogę do dialogu z nimi i ich przedstawicielami. Zaowocowało to – nie zaw-

sze odwzajemnianą – otwartością wspólnot katolickich na wyznawców religii 

pozachrześcijańskich, spotkaniami pasterzy Kościoła katolickiego z reprezentan-

tami tych religii oraz bezprecedensowym rozwojem katolickiej refleksji teolo-

gicznej nad relacją chrystianizmu do religii niechrześcijańskich. Kościół podjął 

też niełatwy, bo obciążony bolesną historią wzajemnych relacji dialog z islamem.  

W obliczu dramatycznego exodusu mieszkańców Bliskiego Wschodu i ma-

sowych prześladowań, jakim w niektórych krajach islamskich zostali poddani 

wyznawcy Chrystusa, wielu obserwatorów i polityków na Zachodzie stawia – jak 

się zdaje zasadne – pytanie: czy wytyczona przez Nostra aetate orientacja dialo-

giczna ma jeszcze sens? Czy w obliczu eksterminacji chrześcijan przez coraz 

bardziej radykalizujący się islam znajdą się muzułmanie, którzy szczerze dążą do 

pokoju i są gotowi respektować (tak u siebie, jak i w Europie) zasadę wolności 

religijnej? Warto też pytać o sprawę jeszcze ważniejszą: czy islam (zwłaszcza    

w oparciu o jego świętą księgę – Koran) może być „religią pokoju”, przystającą 

do koncepcji wolności religijnej, wypracowanej w wyrastającej z chrześcijaństwa 

tzw. cywilizacji europejskiej?   

Treść artykułów, składających się na trzy tomy publikacji pt. 50. lecie Dekla-

racji Vaticanum II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra 

aetate” a myśl M. Fethullaha Gülena dotyczy kwestii dialogu chrześcijańsko-

muzułmańskiego we współczesnym świecie. Stan i wyniki badań w tym zakresie 

przedstawili zatem zwolennicy dialogu i jego sceptycy.  

 

Tom pierwszy publikacji zatytułowano Dialog z islamem? Otwiera go artykuł 

Michała Mocha, który wyraża przekonanie o absolutnej konieczności kontynuo-

wania i wspierania dialogu, nawet (albo wręcz szczególnie) w warunkach obec-

nych wojen, prześladowań religijnych i nietolerancji. Następnie możemy przeczy-

tać artykuł Roberta T. Ptaszka Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Kilka wątpli-
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wości. Wskazuje on zarówno ograniczenia formalne, które powodują, że prowa-

dzenie dialogu między chrześcijaństwem (a dokładniej między najliczniejszym    

i najważniejszym jego nurtem jakim jest Kościół katolicki) i islamem napotyka 

na poważne trudności oraz pokazuje możliwe obszary dialogu chrześcijan i mu-

zułmanów. Kolejny artykuł napisała Beata Skarżyńska-Lijewski („Nostra Aeta-

te” a odpowiedź Kościoła na islam), w którym przypomina katolikom o koniecz-

ności ewangelizacji i traktowania poważnie misyjnego nakazu Jezusa, ponieważ 

zbawienie jest naprawdę tylko w Chrystusie. Rezygnacja z własnej tożsamości 

staje się też brakiem świadectwa dla muzułmanów doświadczających prawdy, że 

Ewangelia mówi o zupełnie innym Jezusie niż Koran. Dalsze dwa artykuły doty-

czą analizy zawartości polskojęzycznych czasopism. Pierwszy z nich podejmuje 

temat islamu w Europie w opinii polskich środowisk konserwatywnych. Jego autor, 

ks. Jan Perszon, uwzględnia stanowisko – w zakresie prowadzonej w Europie po-

lityki multikulturowej – publicystów „Gościa Niedzielnego”, „wSieci” i „DoRzeczy”. 

Na podstawie rzetelnej analizy ich tekstów stwierdza, że dalsza realizacja uto-

pijnego projektu multikulturowej, pozbawionej „twardej” tożsamości religijnej 

(chrześcijańskiej) i kulturowej społeczności europejskiej nieuchronnie prowadzi 

do „końca Europy”. Ponadto Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie wydają się być 

dziś niezdolne tak do chrystianizacji imigrantów, jak i do prowadzenia z islamem 

rzetelnego dialogu. Hanna Karp w artykule „Ofiary” czy „zagrożenie”, obraz ucho-

dźców syryjskich w polskiej debacie medialnej na łamach wydawnictw niemiec-

kich ukazuje z kolei sytuację uchodźców syryjskich naszkicowaną w tekstach 

dwóch niemieckich wydawnictw obecnych na polskim rynku mediów – Axel 

Springera, który wydaje w Polsce tabloid „Fakt” i tygodnik opiniotwórczy „New-

sweek” oraz Passauer Noue Presse, wydającego dziennik „Polska. The Times”. Tom 

pierwszy zamyka tekst Ireneusza Kamińskiego pt.: Sylwetka M. Fethullana Güle-

na i zasadnicze tezy jego myśli. 

Drugi tom publikacji (Fethullah Gülen i jego dzieło) poświęcono refleksji nad 

międzyreligijnym dialogiem w ujęciu tureckiego myśliciela Fethullaha M. Güle-

na, który od ponad trzydziestu lat niestrudzenie propaguje ideę pokojowej koeg-

zystencji, tolerancji i dialogu trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, 

chrześcijaństwa oraz islamu. Wokół tej problematyki koncentrują się rozprawy: 

Eugeniusza Sakowicza M. Fethullaha Gülena „wizja” dialogu międzyreligijnego 

w kontekście Deklaracji „Nostra Aetate” Soboru Watykańskiego II oraz France-

sco Zanniniego The role of spirituality in peace building. Vatican II and Muham-

mad Fethullah Gülen’s perspectives (Rola duchowości w budowaniu pokoju. Pu-

nkt widzenia Vaticanum II i Muhammada Fethullaha Gülena). Kolejne trzy ar-
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tykuły Ireneusza Kamińskiego dotykają zagadnień związanych z innymi aspek-

tami nauczania M. F. Gülena. Z kolei Viara Maldjieva, w swoim artykule, poró-

wnuje teksty Józefa Ratzingera / Benedykta XVI i M. F. Gülena. Tom drugi za-

kończony jest artykułem Ishana Dikleci na temat młodych ludzi należących do 

ruchu „Hizmet” („Służba”), który zbudowany został na wartościach nauczanych 

przez M. F. Gülena. Artykuł analizuje stosunek członków ruchu, do takich warto-

ści jak, np.: rodzina, życie, szczęście, przyszłość, biznes, wybór kariery. 

Trzeci tom zatytułowano: Islam, Turcja, Tatarzy. O jedynym Bogu islamu oraz 

chrześcijaństwa w kontekście dialogu między obiema religiami pisze o. Krzysztof 

Modras w rozprawie Kult jedynego Boga w islamie i chrześcijaństwie. Autor ws-

kazuje, iż jedną z wartości, wspólnych dla islamu i chrześcijaństwa, jest modlitwa 

do Boga jedynego i miłosiernego. Jednakże różni się ona w obu religiach w wy-

miarach, charakterystycznych dla kultu chrześcijańskiego: w liturgii sakrame-

ntalnej, modlitwie Słowem Bożym oraz modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. 

Wspólna modlitwa wyznawców obu religii jest zatem możliwa, ale pozostanie 

ona tylko formą zewnętrzną. Davut Han Aslan, pisząc o dialogu cywilizacji ws-

kazuje na szczególną rolę Turcji w obecnej sytuacji społeczno-politycznej na 

świecie – por. Turkey: A Bridge between East and West and its catalyst role in 

alliance of civilizations initiative (Turcja. Pomost między Wschodem a Zachodem 

i jej rola jako katalizatora w inicjatywie przymierza cywilizacji). Tematykę Tata-

rów polsko-litewskich prezentuje Galina Miszkinienie w artykule pt.: Интерфе-

ренция ислама и христианства – заимствованияv из мусульманских и нему-

сульманских источников в рукописях литовско-польских татар (Interferen-

cja islamu i chrześcijaństwa – wtręty z niemuzułmańskich i muzułmańskich źródeł 

w religijnym piśmiennictwie Tatarów litewsko-polskich). Artykuł dotyczy proble-

mu ustalenia źródeł tekstów z zabytków rękopiśmiennych Tatarów litewsko-pol-

skich, czym m.in. zajmuje się kitabistyka, nauka dotycząca tekstów Tatarów pol-

sko-litewskich w języku polskim i białoruskim. 

 

W obliczu aktualnych (realnych) zagrożeń i medialnej „walki”, w którym tak 

łatwo o krzywdzące uproszczenia i manipulacje, warto bowiem – w klimacie 

szacunku dla interlokutorów – rozmawiać. Nie tylko po to, by lepiej rozumieć 

zachodzące zjawiska, ale po to, by lepiej służyć Prawdzie. I – choćby w małym 

wymiarze – pokojowi.   

 

Jan Perszon 

Ireneusz Kamiński 
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Krzysztof Modras 

Katedra Dialogu Kultur i Religii, 

Instytut Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

 

 

Dialog modlitwy: kult Boga Jedynego  

i Trójjedynego w islamie i chrześcijaństwie 

A Dialogue of Prayer: The Worship of the One  

and Triune God in Islam and Christianity 

 

 

Dialog międzyreligijny przybiera różne formy mieszczące się między dwoma 

skrajnościami: inkluzywizmem i ekskluzywizmem. Inkluzywizm opowiada się za 

pluralizmem religijnym, stawiając różne religie na tym samym poziomie. Eksklu-

zywizm natomiast uznaje tylko jedną z nich za prawdziwą. W duchu ekskluzy-

wistycznym brzmi, często podejmowane przez dokumenty Kościoła, powiedzenie 

św. Cypriana, żyjącego w III wieku: Extra Ecclesiam nulla salus, „poza Kościo-

łem nie ma zbawienia”2. Katechizm Kościoła Katolickiego nadaje mu jednak zna-

czenie pozytywne: „całe zbawienie pochodzi od Chrystusa-Głowy przez Kościół, 

który jest Jego Ciałem”. Takie wyjaśnienie dopuszcza możliwość zbawienia dla 

wyznawców innych religii, ale też zaznacza, że zawsze dokonuje się ono w Chry-

stusie i Kościele (KKK nr 846-848)3. 

 Soborowa Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich: No-

stra aetate4, opierając się na tradycji pierwszych Ojców Kościoła, zwłaszcza św. 

Justynie (110-165)5, reprezentuje drogę pośrednią. Św. Justyn użył stoickiego po-

jęcia logos spermatikos6, które jest rozsiane w innych religiach i systemach filo-

                                                           
2 Św. Cyprian, List 72 Ad Jubajanum de haereticis baptizandis 21, MPL 3, col. 1125. 
3 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, s. 217. 
4 Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Nostra aetate, [w:] Sobór 

Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 333-337. 
5 Św. Justyn Męczennik, 1 i 2 Apologia, [w:] Pierwsi apologeci greccy, [w:] Biblioteka 

Ojców Kościoła nr 24, Kraków 2004, s. 151-293. 
6 Św. Justyn, 2 Apologia 13. 
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zoficznych. Zawierają one zalążki prawdy (spermata aletheias), rozsiane między 

ludźmi7. Pełne objawienie się Logosu jednak – jak zaznacza św. Justyn – doko-

nuje się w Jezusie Chrystusie, i dlatego pełna prawda przynależy do chrześcijan8. 

 W tym duchu Nostra aetate dostrzega w innych religiach wartości duchowe, 

moralne i społeczno-kulturalne. Są to rzeczy prawdziwe i święte, których Kościół 

nie odrzuca, bo „odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi”. 

Niemniej jednak, Kościół głosi, że pełnia życia religijnego znajduje się w Chry-

stusie, który jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6), w którym Bóg wszystko z so-

bą pojednał9. 

 Konstytucja soborowa Lumen gentium10 dopuszcza możliwość zbawienia dla 

tych, którzy bez własnej winy nie doszli do wyraźnego poznania Boga i nie znają 

Ewangelii oraz Kościoła. Jako warunki podaje szczere szukanie Boga, pełnienie 

Jego woli i uczciwe życie. Te elementy dobra i prawdy w innych religiach po-

chodzą od Boga i są przygotowaniem do Ewangelii (praeparatio evangelica). 

Lumen gentium wymienia wyraźnie muzułmanów, którzy „wyznając, iż zacho-

wują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego (nobiscum Deum ado-

rant unicum) i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny11. 

 W numerze 3, Deklaracja Nostra aetate wskazuje na wartości wspólne, łączą-

ce obie religie. Są nimi oddawanie czci jedynemu Bogu, miłosiernemu i wszech-

mocnemu Stwórcy. Obie religie wierzą też, że Bóg przemówił do ludzi. Wspólna 

jest również chęć podporządkowania się Bogu poprzez wiarę na wzór Abrahama. 

Ponadto muzułmanie czczą Jezusa, nie jako Boga, ale jako proroka, oraz Jego 

dziewiczą Matkę, Maryję. Oczekują dnia zmartwychwstania i sprawiedliwego są-

du Boga. Cenią życie moralne i czczą Boga głównie przez modlitwę, jałmużnę i po-

st. Ostatnie trzy elementy odpowiadają trzem z pięciu filarów islamu. Tekst nie 

wymienia pierwszego filaru, będącego muzułmańskim wyznaniem wiary (šahā-

da), w którym każdy muzułmanin zaświadcza, że nie ma boga prócz Allaha, a Ma-

homet jest Jego prorokiem. Nie jest też wspomniany piąty filar islamu, który zo-

                                                           
7 Św. Justyn, 1 Apologia 44. 
8 Św. Justyn, 2 Apologia 13. 
9 Nostra aetate 2. 
10 Konstytucja dogmatyczna o Kościele. Lumen gentium, [w:] Sobór Watykański II. Kon-

stytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 2002, s. 104-166. Tekst łaciński znajduje się na: 

Lumen gentium, 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19641121_lumen-gentium_lt.html (1.04.2016). 
11 Lumen gentium 16. 
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bowiązuje każdego wyznawcę zdolnego to uczynić do odbycia pielgrzymki do 

Mekki. Osoba nie będąca wyznawcą islamu, nie może uczestniczyć w pielgrzymce. 

 Pod koniec Deklaracja zachęca do przezwyciężenia dawnych sporów i wrogo-

ści oraz do dążenia do wzajemnego zrozumienia w interesie całej ludzkości. Jak 

zaznacza dokument soborowy, taki dialog może się przejawiać szczególnie w ro-

zwijaniu sprawiedliwości społecznej, dóbr moralnych, pokoju i wolności. 

 

Dialog modlitwy 

Postępując za wskazaniami dokumentów soborowych, Kościół podejmuje wysiłki, 

by nie podkreślać tego, co nas dzieli, szczególnie na płaszczyźnie doktrynalnej, 

ale znaleźć wspólny teren, na którym można by dojść do pewnego porozumienia. 

Szczególnym przykładem prób wzajemnych spotkań w celu zbliżenia się jest 

dialog modlitwy. Organizatorom takich spotkań nie chodziło o stworzenie wspól-

nego kultu, ale o zachętę, by każdy wyznawca, niezależnie od religii, otworzył się 

na Boga i uznał, że tylko w Nim może znaleźć odpowiedzi na trapiące go pytania 

dotyczące sensu jego istnienia, cierpienia, śmierci i zbawienia12. 

 Szczególnym przykładem dialogu międzyreligijnego był Światowy Dzień Mod-

litwy o Pokój w Asyżu, zorganizowany 27 października 1986 roku przez papieża 

Jana Pawła II. Odbył się on pod hasłem „być razem, aby się modlić”, i rze-

czywiście wspólna modlitwa była istotnym elementem tego spotkania. Jan Paweł 

II nie zawahał się także spotkać z muzułmanami w Wielkim Meczecie w Dama-

szku 6 maja 2001 roku. Następca Jana Pawła II, Benedykt XVI, 25 lat później 

zorganizował w Asyżu kolejny Światowy Dzień Modlitw o Pokój, który odbył się 

27 października 2011 roku. Hasłem tego spotkania nie była jednak modlitwa, ale 

człowiek pielgrzymujący: „Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju”. Spotkanie 

miało na celu uświadomić uczestnikom, że prawdziwym źródłem pokoju jest Bóg, 

a pokój jest znakiem, że człowiek zmierza i zbliża się do Boga. W przeciwień-

stwie do pierwszego spotkanie, gdzie było wiele wspólnej modlitwy, Benedykt 

XVI bardziej zwrócił uwagę na refleksję nad prawdą, pokojem i sprawiedliwością 

na świecie. 

 Modlitwa do Boga jest wspólnym elementem łączącym wiele religii. Dialog   

w tej dziedzinie może jednak napotkać wiele trudności, szczególnie w spotka-

niach między chrześcijanami i muzułmanami. Rozstrzygnięcie kwestii, czy mod-

litwa jest czynnikiem, który najbardziej zbliża obie religie, zależy od odpowiedzi 

na wiele pytań, z których najważniejszym jest zrozumienie pojęcia Boga w chrze-

ścijaństwie i islamie. 

                                                           
12 E. Sakowicz, Religioznawstwo, Lublin 2009, s. 138. 
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Jedyny Allah a Bóg Trójjedyny 

Imię Boga w islamie, Allah13, jest oparte na semickim rdzeniu El, wspólnym dla 

wielu języków Bliskiego Wschodu. Na oznaczenie Boga Starego Testamentu14 

imię to przybiera formę liczby mnogiej (pluralis maiestatis) – Elohim, a w formie 

El występuje najczęściej w złożeniach15. Tradycja biblijna Starego Testamentu 

utożsamiła Boga Elohim, z Bogiem JHWH, który objawił się Mojżeszowi, 

wyprowadził lud z niewoli egipskiej i opiekował się narodem w czasie wędrówki 

przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Nowy Testament nie używa tego imienia 

Boga, a jedynym słowem, w którym się ono pojawiło, jest imię Jezusa: Jehoszua 

– עַ   oznaczającego „JHWH jest zbawieniem”. Jezus nazywał Boga Starego ,יְהֹושֻׁ

Testamentu swym Ojcem, i to określenie przejęła tradycja chrześcijańska. Idąc 

śladami swego Mistrza, chrześcijanie utożsamiają Ojca Jezusa z Bogiem JHWH, 

który objawił się w Starym Przymierzu. 

 Również islam, podobnie jak Biblia, przejął semicki rdzeń El na oznaczenie 

Boga, dodając do tego terminu rodzajnik. Mahomet wybrał to imię istniejące w pan-

teonie arabskim, by określić nim Jedynego i Najwyższego Boga, któremu nie 

można przypisywać żadnych towarzyszy. Wszyscy inni bogowie zostali odrzu-

ceni jako nieistniejący. Pojawienie się w Koranie wiele epizodów biblijnych ze 

Starego Testamentu dowodzi, że Mahomet utożsamiał Boga Allaha z Bogiem Sta-

rego Testamentu. Mahomet jednak, a za nim muzułmanie, podjęli wszelkie wy-

siłki, by oczyścić pojęcie Boga w duchu absolutnego monoteizmu. Prorok islamu 

uważał, że pierwotne monoteistyczne objawienie przekazane ludzkości zostało 

zniekształcone nie tylko przez pogańskich politeistów, ale również przez żydów    

i chrześcijan. Należało więc powrócić do prawdziwego pojęcia Boga, objawionego 

Abrahamowi i innym prorokom ze Starego Testamentu. Do tego zadania został 

powołany Mahomet, jako ostatni i doskonały prorok. 

 Koran przyjmuje ciągłość objawienia jako pochodzącego od Jedynego Boga 

Allaha, począwszy od Tory, poprzez Ewangelię, a skończywszy na Koranie. Ta 

                                                           
13 Na temat imienia Boga Allah zob. D. Gimaret, Les noms divins en Islam, Paris 1988, s. 

121-131; M. H. Benhheira, Allâh, [w:] red. M. A. Amir-Moezzi, Dictionnaire du Coran, 

Paris 2007, s. 40-43. 
14 Zob. L. G. Perdue, Imiona Boga w Starym Testamencie, [w:] red. P. J. Achtemeier, Ency-

klopedia biblijna, Warszawa 2004, s. 414-417. 
15 Przykładami złożonych imion Boga są: El-Szaddaj – „Bóg Wszechmocny”, El-Eljon – 

„Bóg Najwyższy”, El-Olam – „Bóg Wieczności”. Rdzeń El pojawia się także w innych 

imionach, np. Micha-el – „Któż jak Bóg”, Gabri-el - „Bóg jest moją mocą”, Rafa-el – 

„Bóg uzdrawia”, Izra-el – „walczący z Bogiem”, Ezechi-el – „Bóg umacnia”, Dani-el – 

„Bóg jest moim sędzią”. 
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ostatnia Księga, głosząca ścisły monoteizm, dokonuje reinterpretacji poprze-

dniego „skażonego” przez ludzi objawienia i odrzuca kategorycznie chrześcija-

ńskie pojęcie Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zasadnym jest 

więc pytanie chrześcijanina, czy z teologicznego punktu widzenia koraniczny 

Allah jest rzeczywiście Trójjedynym Bogiem? Utożsamienie Allaha z Bogiem 

chrześcijan nie jest sprawą oczywistą dla muzułmańskich uczonych 16 , a też 

większość chrześcijan z pewnością miałaby trudności modlić się do Boga Allaha. 

 W celu ukazania źródła tych wątpliwości, przyjrzyjmy się niektórym tekstom 

muzułmańskim. Koran utrzymuje, że wyznając wiarę w Trójcę Świętą, chrze-

ścijanie stają się niewiernymi i zasługują na karę: „Nie uwierzyli ci, którzy po-

wiedzieli: «Zaprawdę, Bóg – to trzeci z trzech!» A nie ma przecież żadnego boga, 

jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie 

uwierzyli, dotknie kara bolesna” (Sura 5:73)17. 

 Jak wynika z innego tekstu koranicznego, Mahomet znał chrześcijańskie po-

jęcie Trójcy Przenajświętszej: „O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej 

religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn 

Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem, 

pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: 

«Trzy!» Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg – Allah – to tylko jeden 

Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy to, co jest w nie-

biosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun!” (Sura 4:171). 

 Określając w tym wersecie naturę Chrystusa, Koran używa terminologii 

trynitarnej, ale jej wyjaśnienie jest zgodne z muzułmańską doktryną monotei-

styczną. Chrystus jest posłańcem Allaha, synem Marii (a nie Boga), jest Jego 

Słowem, w tym sensie, że został poczęty słowem Allaha „Bądź” (Sura 3:47.59) 18 

i przez Ducha pochodzącego od Niego. Wyrażenie „Duch” oznacza, że poczęcie 

w dziewiczym łonie Maryi dokonało się przez tchnienie Boga, którego Allah 

                                                           
16 W opinii teologa i prawnika muzułmańskiego, Ali Abi Issa, judaizm, chrześcijaństwo i is-

lam czczą różnych Bogów; zob. B. Deskur, T. Królak, Drogi do Boga, Częstochowa 2011, s. 

255. 
17 Tekst polski Koranu jest cytowany według Koran, przeł. J. Bielawski, Warszawa 1986. 

Do konsultacji tekstu arabskiego użyto wydania Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of the 

Holy Qur’an. Beltsville-Maryland 2008. 
18 Sura 3:47: „Ona powiedziała: «O Panie mój! Jakże będę miała syna, skoro nie dotknął 

mnie żaden mężczyzna?» Powiedział: «Tak będzie! Bóg stwarza to, co chce! Kiedy On de-

cyduje o istnieniu jakiejś rzeczy, to tylko mówi: «Bądź!» – i to się staje.»”; Sura 3:59 

„Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie powiedział 

do niego: «Bądź!» – i on jest”. 
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posłał przez archanioła Gabriela19. Dostrzeganie zaś w Jezusie kogoś więcej niż 

człowieka jest przekraczaniem granic w religii. Koran uważa też twierdzenie, że 

„Miłosierny wziął Sobie syna!” za rzecz potworną, z powodu której „niebiosa 

omal nie rozrywają się, a ziemia omal nie popęka szczelinami, a góry omal nie 

rozpadną się w proch – od tego, iż oni przypisali Miłosiernemu syna” (Sura 

19:90–91). Również sam Jezus, syn Marii, nigdy nie zachęcał ludzi, by uważali 

Jego samego i Jego matkę za bóstwa: „I oto powiedział Bóg: «O Jezusie, synu 

Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, 

poza Bogiem?» On powiedział: «Chwała Tobie! Nie do mnie należy mówić to, do 

czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. 

Ty wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w Twojej. Zaprawdę, Ty 

dobrze znasz rzeczy ukryte! Ja im powiedziałem tylko to, co Ty mi nakazałeś 

powiedzieć: Czcijcie Boga [Allāh], mojego Pana [rabb] i waszego Pana [rabb]! 

Ja byłem świadkiem ich, jak długo przebywałem wśród ludzi; a kiedyś mnie 

wezwał do Siebie, Tyś został ich pilnym stróżem, wszak jesteś świadkiem każdej 

rzeczy!»” (Sura 5:116–117)20. 

 Koraniczne twierdzenie, że Bóg wie, co jest w duszy Jezusa, podczas gdy 

Jezus nie wie, co jest w Bogu, są zaprzeczeniem zapewnienia Jezusa w Ewangelii, 

że „nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, 

komu Syn zechce objawić” (Łk 10,22). W koranicznym wezwaniu: „Czcijcie 

Boga, mojego Pana i waszego Pana”, Jezus wyrzeka się tytułu Pan (rabb), nada-

nego mu przez Nowy Testament i chrześcijan. Arabski termin rabb odpowiada 

greckiemu tytułowi chrystologicznemu Kyrios (np. Rz 10,9; Flp 2,11). Grecka 

Septuaginta natomiast tym terminem oddała hebrajski tetragram JHWH, pisany  

w tekście masoreckim z samogłoskami ze słowa Adonai (mój Pan; np. Rdz 2,8). 

Biblia arabska tłumaczy go terminem rabb. Spostrzeżenia te prowadzą do wnio-

sku, że Koran, odrzucając boskie tytuły stosowane przez chrześcijan do Chrystusa, 

powraca do dawnego objawienia starotestamentalnego. Jezus koraniczny odrzuca 

tytuł Pan, odpowiadający tetragramowi JHWH, bo może on być stosowany tylko 

do jedynego Boga Allaha (Elohim w Biblii hebrajskiej). 

                                                           
19 Tafsir ibn Kathir do Sury 4:171. Komentarz do Koranu Tafsir ibn Kathir jest dostępny 

na http://www.qtafsir.com (1.04.2016). 
20 Odnosi się wrażenie, że ostatnie zdanie nawiązuje do J 17,11–12: „Już nie jestem na 

świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim 

imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zacho-

wywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś”. Teksty biblijne są cytowane według Bib-

lia Jerozolimska, Poznań 2006. 
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 Koran nie przyjmuje również ewangelicznego przekazu, że Chrystus umarł na 

krzyżu, ale interpretuje te wydarzenia w duchu nauki doketów. Wbrew twier-

dzeniom Żydów, że zabili „Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga”, w rze-

czywistości „oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak 

zdawało”. Twierdzenie, że Chrystus został zabity, jest czystym przypuszczeniem, 

a nie żadną wiedzą. W rzeczywistości zamiast Chrystusa umarł ktoś inny, 

podobny do Niego. Jego zaś wyniósł Bóg do siebie (Sura 4:157-158). Zauważmy, 

że islam nie miał problemu z uznaniem dziewiczego poczęcia Jezusa, ani z jego 

wniebowstąpieniem. Niezgodnym z doktryną islamu okazało się synostwo Boże 

oraz śmierć na krzyżu, co uwłaczałoby Jego prorockiej misji. 

 

Sakramentalny wymiar liturgii Kościoła a muzułmański kult Allaha 

Różne pojęcia Boga w islamie i chrześcijaństwie wpływają na różne koncepcje 

modlitwy w obu religiach. Zgodnie z nauczaniem Katechizmu Kościoła Katoli-

ckiego, całe chrześcijańskie życie liturgiczne koncentruje się wokół Ofiary eucha-

rystycznej i sakramentów (KKK 1113), celebrowanych w widzialnych obrzędach 

i znakach (KKK 1131). Są to moce, które wychodzą z zawsze żywego i oży-

wiającego Ciała Chrystusa oraz są działaniami Ducha Świętego urzeczywistni-

anymi w Jego Ciele, którym jest Kościół (KKK 1116). Przynoszą one łaskę Chry-

stusa, wyjednaną przez Niego na krzyżu, w sposób skuteczny, ze względu na moc 

w nich zawartą. Chrystus udziela jej teraz przez szafarzy Kościoła w sakra-

mentach (KKK 1115). Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże (KKK 1131). 

 Rytualna modlitwa muzułmańska (ṣalāt), będąca jednym z pięciu filaru isla-

mu, jest oficjalnym sposobem uwielbienia Boga. Nie jest ona jednak sakra-

mentem w sensie chrześcijańskim, czyli widzialnym znakiem, działającym za-

wartą w nim mocą. Jest ona modlitwą ludzką i nie opiera się na mocy płynącej     

z Chrystusa, Boga-człowieka, i Jego zbawczego dzieła, dokonanego na krzyżu. 

Nie odbywa się mocą sakramentalnego znaku (ex opere operato), ale mocą szczerej 

wiary modlącej się osoby (ex opere operantis) w Jedynego Allaha. Allah nie-

ustannie wzywa swoje sługi do ciągłej i szczerej modlitwy, kierowanej bezpo-

średnio do Jedynego Allaha. Jak zapewnia Koran, taka modlitwa będzie z pe-

wnością wysłuchana: „A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy [ʿibādi] o Mnie, to 

zaprawdę, Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego, 

kiedy Mnie wzywa; niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we 

Mnie uwierzą! Być może, oni pójdą drogą prawości!” (Sura 2:186). „Zaprawdę, 

Ja jestem Bogiem! Nie ma boga, jak tylko Ja! Czcij Mnie więc [faʾʿabudūni]        

i odprawiaj modlitwę [al-ṣalāt], wspominając Mnie!” (Sura 20:14). 
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 W powyższym tekście, termin „czcić” oznacza dokonywanie rytualnej modli-

twy, będącej oficjalną formą kultu muzułmańskiego, nakazaną przez filary islamu. 

Modlitwa zakłada szczerą wiarę, w przeciwieństwie do niewiernych, którzy nie 

zachowali właściwego pojęcia Boga: „Wzywajcie więc Boga, szczerze wyznając 

Jego religię [muḫlisīna], mimo sprzeciwu niewiernych” (Sura 40:14). 

 Jednym z tekstów koranicznych, który jest recytowany przez muzułmanów 

podczas modlitw rytualnych, jest Sura 112, nosząca tytuł Szczerość Wiary (Al-

Iḫlās). Przypomina on modlącemu się, na czym polega prawdziwa wiara: 

„W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego! 

[1] Mów: "On – Bóg Jeden [aḥad], 

[2] Bóg Wiekuisty [ṣamad]! 

[3] Nie zrodził i nie został zrodzony! 

[4] Nikt Jemu nie jest równy!” (Sura 112). 

Sura ta podkreśla absolutną transcendencję Allaha nad światem stworzonym. 

Odrzuca stanowczo politeizm, ukazując Allaha, jako Boga jedynego (aḥad), nie 

mającego żadnych towarzyszy w postaci innych bogów. Jest on Bogiem abso-

lutnym, wiekuistym, istniejącym sam w sobie [ṣamad]. Nie można Go opisywać 

używając antropomorficznych obrazów zaczerpniętych z ziemskiego świata, dla-

tego że jest On absolutnie niepodobny do stworzenia. On nie jest zrodzony, ani 

nie może być ojcem, który rodzi21. 

 Modlitwa muzułmańska nie ma zatem pośrednika na wzór chrześcijański,      

w osobie Jezusa Chrystusa. Na sądzie każdy będzie odpowiedzialny za swoje 

czyny i nie będzie mógł liczyć na wstawiennictwo czy jakieś zadośćuczynienie: 

„I bójcie się Dnia, kiedy dusza nie będzie mogła zapłacić niczym za drugą duszę, 

i nie będzie przyjęte jej wstawiennictwo; ani nie będzie przyjęta żadna równo-

wartość [dl] i nikt nie otrzyma wspomożenia!” (Sura 2:48). Powyższe twierdzenie 

koraniczne jest zaprzeczeniem chrześcijańskiej doktryny o zastępczej ofierze zło-

żonej Bogu w imieniu grzeszników przez Jezusa Chrystusa z samego siebie po-

przez śmierć na krzyżu. Stanowi ono ostry kontrast z tym, co twierdzi św. Jan      

w swoim liście: „Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Je-

śliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa spra-

wiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko 

nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J 2,1-2). 

                                                           
21 Por. chrześcijańskie wyznanie wiary Credo: „Wierzę (…) w jednego Pana Jezusa Chry-

stusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wie-

kami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zro-

dzony a nie stworzony, współistotny Ojcu”. 
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 Różne pojęcia Boga w islamie i chrześcijaństwie sprawiają, że modlitwa 

muzułmańska i chrześcijańska nie są dokładnie tym samym aktem. Muzułmanie, 

nie przyjmując doktryny trynitarnej, chrystologicznej i soteriologicznej, odrzu-

cają samą istotę chrześcijaństwa oraz chrystologiczny charakter modlitwy, którą 

kieruje się zawsze do Boga Ojca przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. W islamie 

modlitwa powinna być kierowana bezpośrednio do jedynego Allaha, a nie do 

Boga, któremu są przypisywani towarzysze. Jej bazą jest szczera, monoteistyczna 

wiara w Jedynego Boga. W ten sposób, bez pośrednictwa Jezusa Chrystusa, Syna 

Boga, kult muzułmański traci sakramentalny wymiar, który w chrześcijaństwie 

stanowi istotny element świętej liturgii. 

 

Modlitwa Słowem Bożym 

Modlitwa chrześcijańska oraz muzułmańska opierają się na Słowie Bożym, jakie 

– zgodnie z wierzeniami każdej z tych religii – ludzkość otrzymała w natchnio-

nych Pismach Starego i Nowego Testamentu lub w Koranie. Jak twierdzi Kate-

chizm Kościoła Katolickiego, Duch Święty przygotowuje do sakramentów przez 

Słowo Boże i wiarę, która przyjmuje słowo w sercach dobrze do tego uspo-

sobionych (KKK 1133). 

 Termin qurʾān, stosowany na określenie Koranu, oznacza „recytację” i po-

chodzi z tego samego rdzenia, co syryjskie qeryānā, oznaczającego liturgiczne 

czytanie Pisma Świętego22. Struktura Koranu wskazuje, że – podobnie jak Biblia 

w środowisku chrześcijańskim – również i Księga islamu była przeznaczona do 

recytacji w czasie modlitwy muzułmańskiej. Na to liturgiczne zastosowanie 

wskazują niektóre wersety: „Zaprawdę, do Nas należy zebranie go i recytowanie 

[qurʾānahu]! Przeto kiedy My go recytujemy, to ty postępuj za recytacją jego! 

Potem, zaprawdę, do Nas należy jego jasne przedstawienie!” (Sura 75:17-19). „A 

kiedy Koran jest recytowany [quriʾa al-qurʾān] to przysłuchujcie się i milczcie! 

Być może, doznacie miłosierdzia!” (Sura 7:204). 

 Do modlitewnej recytacji zachęca również podział Koranu na wersety (ajaty) 

oraz wypracowane przez tradycję muzułmańską metody recytacji. „I Koran 

podzieliliśmy, abyś go recytował ludziom powoli. I zsyłaliśmy go stopniowo 

[nazzalnāhu tanzīlan]” (Sura 17:106). „Ci, którzy nie uwierzyli, mówią: «Gdyby 

przynajmniej Koran został zesłany naraz w całości!» Został on objawiony w ten 

sposób, aby twoje serce było przez niego utwierdzone; i recytowaliśmy go 

według pewnego porządku [rattalnāhu tartīlan]” (Sura 25:32). „O ty, owinięty 

szatą! Czuwaj na modlitwie nocą, niewiele wypoczywając – pół nocy lub nieco 

                                                           
22 J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, s. 21, przypis 2. 
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mniej albo trochę więcej i recytuj wyraźnie Koran [wa-rattil(i) l-qurʾāna 

tartīlan]!” (Sura 73:1-4) 

 Termin tartīl, użyty w dwóch ostatnich fragmentach, oznacza w islamie ściśle 

określony przez tradycję sposób recytacji Koranu. Użycie go w modlitwie wynika 

z faktu, że – w opinii muzułmanów – Koran zawiera autentyczne i dosłowne wy-

powiedzi Allaha, co wyraża się w terminach nazzala (zesłać) i tanzīl (zesłanie). 

Zgodnie z tradycją islamu, Koran miał być przekazany Mahometowi stopniowo 

za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Z kolei poszczególne 

wypowiedzi zostały spisane i zebrane w jedną księgę po śmierci Proroka islamu, 

za czasów pierwszych kalifów, Abu Bakra i Osmana. O Boskim pochodzeniu 

Koranu zapewniają liczne wersety: „To jest objawienie [tanzīl] Pana światów!     

Z nim zeszedł [nazala bihi] Duch wierny [archanioł Gabriel] na twoje serce, abyś 

był w liczbie ostrzegających w języku arabskim, jasnym. Zaprawdę, to jest         

w Pismach [zubur] dawnych przodków!” (Sura 26:192–193). „Zaprawdę, My ze-

słaliśmy [nazzalna] tobie Koran zesłaniem rzeczywistym [tanzīlan; stopniowo]!” 

(Sura 76:23). 

 Allah stanowczo zaprzecza, że Koran przynieśli szatani, bo nie są do tego 

zdolni i nie mogą go słuchać (Sura 26:210-212). Nie został też wymyślony przez 

Mahometa, bo był człowiekiem niewykształconym (ummī; Sura 7:157-158), 

który nie znał Księgi i wiary (Sura 42:52), oraz nie recytował i nie pisał żadnej 

Księgi (Sura 29:48). Jednym z dowodów na autentyczność Koranu jest to, że 

potwierdza prawdziwość poprzednich Pism: „Ten Koran nie mógł być wymy-

ślony poza Bogiem! On jest potwierdzeniem prawdziwości [taṣdīq] tego, co było 

przed nim, i wyjaśnieniem Księgi – co do której nie ma żadnej wątpliwości – 

pochodzącej od Pana światów. Oni, być może powiedzą: «Wymyślił go!» [iftarā–

hu]. Powiedz: «Przynieście więc surę podobną do niego i wzywajcie, kogo 

możecie, poza Bogiem, jeśli jesteście prawdomówni!»” (Sura 10:37-38). 

 Potwierdzenie prawdziwości dawnych pism polega na ukazaniu ich prawdzi-

wego sensu. W opinii muzułmanów bowiem, jak to już wcześniej zaznaczyliśmy, 

dawne Pisma, tzn. Tora i Ewangelia, zostały zniekształcone przez ich wyznawców, 

i dlatego wymagały zesłania nowego i poprawnego objawienia Bożego za poś-

rednictwem Mahometa, będącego pieczęcią wszystkich proroków (Sura 33:40). 

 Z chrześcijańskiego punktu widzenia Boskie pochodzenie Koranu nie jest 

sprawą oczywistą. Nie można zaprzeczyć, że Księga islamu zawiera wiele pozy-

tywnych treści, niemniej jednak chrześcijanin nie może zgodzić się z wieloma 

jego twierdzeniami. Współczesna egzegeza biblijna nie zaprzecza faktowi, że 

Biblia przechodziła w ciągu wieków przez wiele etapów redakcyjnych, łączących 
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różne tradycje i nadających tekstowi określony sens teologiczny, niemniej jednak 

teza, że te operacje doprowadziły do gruntownego skażenia pism żydowskich       

i chrześcijańskich, nie wydaje się mieć potwierdzenia w różnych badaniach nad 

Pismem Świętym. Porównując zaś Koran z Biblią, ma się wrażenie, że to islam 

nadał własny obraz żydowskiej i chrześcijańskiej historii zbawienia. Wobec wielu 

różnic w przedstawieniu tych samych epizodów, rodzi się pytanie, która z tych 

ksiąg jest autentycznym Słowem Bożym. W Nowym Testamencie św. Jan 

Ewangelista daje chrześcijanom kryterium, które pozwala na rozróżnienie prawdy 

od fałszu. Tym kryterium jest osoba Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Apostoł 

mówi o jedności w działaniu Ojca i Syna, co objawia się szczególnie we 

wskrzeszaniu umarłych i ożywianiu oraz w przekazaniu przez Ojca całego sądu 

Synowi (J 5,19-22). Celem tego jest sprawienie, „aby wszyscy oddawali cześć 

Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci 

Ojcu, który Go posłał” (J 5,23). W swoim pierwszym liście ten sam Apostoł 

jeszcze raz wraca do tego kryterium: „Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto 

zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, który nie 

uznaje Ojca i Syna. Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje 

Syna, ten ma i Ojca” (1 J 2,22–23). 

 Chrześcijanin, znający koraniczne pojęcia Boga i Jezusa, będzie miał trud-

ności z uznaniem, że w obu religiach mówimy o tych samych postaciach, i że 

Księgi obu religii są w tym samym czasie autentycznym Słowem Bożym. Nie 

wyklucza to faktu, że również w Koranie znajduje się wiele pozytywnych treści    

i pouczeń, które bez trudności może zaakceptować doktryna chrześcijańska, 

niemniej jednak wiele jego twierdzeń sprawia, że Koran nie może stać się w pełni 

inspiracją dla modlitwy chrześcijańskiej, tak jak jest nią Biblia. Tym samym 

również dialog modlitwy Słowem Bożym napotka trudności, jeśli obierze się go 

jako wspólną płaszczyznę porozumienia między chrześcijaństwem a islamem. 

 

Muzułmańska a chrześcijańska modlitwa osobista 

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że liturgia, która koncentruje się przede 

wszystkich wokół sakramentów, oraz Słowo Boże, powinny przynosić owoce 

zarówno w życiu osobowym każdego wiernego, jak i w życiu eklezjalnym, przy-

czyniając się do wzrostu w miłości i dawania świadectwa w Kościele (KKK 1134). 

Wyraża się to w osobistej i wspólnotowej modlitwie do Boga. 

 Modlitwa muzułmańska23, będąca drugim filarem islamu, jest oficjalną formą 

kultu, stanowiącego podstawowy obowiązek (farḍ) każdego wyznawcy tej religii. 

                                                           
23 W opisie modlitwy muzułmańskiej oparto się na Th. Samama, La vertu de religion dans 
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Do jej ważności jest wymagane bycie muzułmaninem. Świadome negowanie tego 

filaru sprawia, że dana osoba zapiera się własnej religii. Modlitwa jest obowią-

zkiem indywidualnym (farḍ al-ʿayn), który wykonuje się 5 razy dziennie w ściśle 

określonych momentach dnia, wskazywanych w krajach muzułmańskich poprzez 

wezwanie (aḏān i iqāma) muezina z minaretów. Dokonuje się jej o świcie, w po-

łudnie, w środku popołudnia, o zachodzie słońca oraz o zapadnięciu nocy. W ka-

żdy piątek modlitwa południowa staje się modlitwą wspólnotową w meczecie,      

i jako taka jest obowiązkowa dla mężczyzn, jakkolwiek również kobiety mogą    

w niej uczestniczyć. 

 Do powyższych modlitw dochodzi modlitwa na zakończenie dwóch najwię-

kszych świąt muzułmańskich: ʿīd al-fiṭr – święto przypadające na zakończenie 

postu w miesiącu ramaḍān, i ʿīd al-aḍḥa – Święto Ofiary przypadające w dniu 

zakończenia pielgrzymki ḥaǧǧ do Mekki. Obie te modlitwy są obowiązkowe, ale 

jest to powinność mniejszej rangi (wāǧib), tak że opuszczanie takich modlitw nie 

jest oznaką zaparcia się własnej wiary, niemniej jednak jest grzechem. 

 Oprócz oficjalnych form kultu islam proponuje swoim wiernym również mo-

dlitwy dobrowolne i dodatkowe na szczególne okazje, takie jak modlitwy nocne, 

zwłaszcza w miesiącu postu – ramaḍān, modlitwa o deszcz oraz modlitwa na 

zaćmienie słońca i księżyca. Są one określane mianem ṣalāt al-sunnah, czyli mo-

dlitwami pochodzącymi z tradycji Mahometa. Każdy muzułmanin może też za-

nosić modlitwy prywatne i nieobowiązkowe zwane nafl oraz wysławiać Allaha 

suplikacjami duʿāʾ, zanoszonymi w dowolnych potrzebach duchowych i materia-

lnych. Wierny może też wspominać Allaha aktami strzelistymi24 lub Jego imio-

nami (ḏikr)25, posługując się różańcem zwanym misbaḥa. 

                                                                                                                                    
l'islam, Jerusalem 1979, s. 71-106 oraz J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, op. 

cit., s. 127-136. 
24 Przykładami aktów strzelistych są: Allāhu Akbar („Allah jest największy”), Subḥān' 

Allāh („Chwała Allahowi”), Alḥamdu li-llāh („Chwała Allahowi”), Lā ilāha illā-llāh („Nie 

ma bóstwa prócz Allaha”), Lā ḥawla wa lā quwwata illā bi-llāh („Moc i siła należą tylko 

do Bogu”), Bismi-llāhi (a)l-raḥmāni (a)l-raḥīm („W imię Allaha litościwego i miłosier-

nego”). 
25 Tradycyjna lista, która pochodzi od al-Walīda ibn Muslim (zm. 810), wylicza 99 imion 

Boga. Przykładami imion Boga są: Ar-Raḥmān („Miłosierny”), Ar-Raḥīm („Litościwy”), 

Al-Malik („Król”), Al-Quddūs („Święty”), Al-ʿAdl („Sprawiedliwy”), Al-Ḥaqq („Prawda, 

Rzeczywistość”), Al-Ḥayy („Żyjący”), Al-Qādir („Potężny”), At-Tawwāb („Obdarzający 

litością, Przyjmujący skruchę”), Al-Wadūd („Kochający”). Mówi się też o setnym imieniu, 

największym (al-ism al-aʿẓam), które – zwłaszcza w opinii szyitów i sufich – Bóg objawia 

tylko prorokom i świętym. Uczeni muzułmańscy, dla uniknięcia spekulacji, utożsamiają go 

zazwyczaj z imieniem Allah. Zob. M. Yahia, Noms divins, [w:] red. M. Ali Amir-Moezzi, 
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 Modlitwa rytualna, która powinna być wykonana pięć razy na dzień, jest 

zwana ṣalāt. Termin ten wywodzi się z języka aramejskiego ṣelōṯā „pochylanie 

się”26 i nawiązuje do postaw ciała, jakie wierny przyjmuje podczas modlitwy. Jej 

forma jest zrytualizowana i zawiera obowiązkowe, ściśle określone elementy. 

Przed jej wykonaniem wymaga się obmycia rytualnego, małego (wuḍūʾ) lub cało-

ściowego (ġusl), w zależności od rodzaju nieczystości, jaką wierny ściągnął na 

siebie27. 

 Modlitwa muzułmańska wymaga też skierowania twarzy w kierunku sanktu-

arium Kaby, usytuowanej w Mekce. Kierunek ten, wskazywany w meczetach 

przez ozdobną niszę zwaną miḥrāb, jest zwany qiblą. W pierwszych latach islamu 

(610-623) muzułmanie w czasie modlitwy zwracali się w kierunku Jerozolimy. 

Nowa qibla została wprowadzona przez Mahometa krótko po emigracji (ḥiǧra; 

622) z Mekki do Medyny, gdy doszło do pierwszych konfliktów z żydami mie-

szkającymi wokół Medyny. Kontekst koraniczny pokazuje (Sura 2:142-150), że 

celem ustanowienia nowej qibli było odróżnienie muzułmanów od wyznawców 

dwóch wcześniejszych religii, zwanych ludami Księgi, czyli judaizmu i chrze-

ścijaństwa. „W ten sposób My uczyniliśmy was narodem znajdującym się pośro-

dku, abyście byli świadkami dla ludzi i aby Posłaniec był świadkiem dla was. My 

ustanowiliśmy kierunek [al-qibla], którego ty się trzymałeś tylko po to, abyśmy 

mogli wiedzieć, kto postępuje za Posłańcem, a kto odwraca się na piętach. I to 

jest dla wszystkich wielka próba, lecz nie dla tych, których poprowadził Bóg 

drogą prostą. A Bóg nigdy nie zagubi waszej wiary. Zaprawdę, Bóg jest dla ludzi 

dobrotliwy, litościwy!” (Sura 2:143). 

 W następnych wersetach Koran poucza, że kierunek qibla jest specyficzny 

tylko dla muzułmanów. Nie mogą pójść za nim ludy Księgi, ani muzułmanie nie 

mogą obrać kierunku ludów Księgi (Sura 2:145), dlatego że „każdy ma jakiś 

kierunek [wiǧha], ku któremu się zwraca” (Sura 2:148). Z tych tekstów wynika, 

że obranie jednego kierunku na Mekkę ma zagwarantować jedność muzułmanów 

na całym świecie oraz ma ich odróżnić od innych religii. Zauważmy, że ten znak 

wyróżniający ukazuje się w sposób najbardziej widoczny w modlitwie. Jest to też 

dowód, że kroczy się po drodze prostej wskazanej przez Mahometa, dlatego, że – 

                                                                                                                                    
Dictionnaire du Coran, op. cit., s. 604. 
26 Zob. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, op. cit., s. 127. 
27 Małą nieczystość powodują np. dotknięcie osoby innej płci, z wyjątkiem małżonków, 

załatwienie potrzeby fizjologicznej, dotknięcie intymnej części ciała, utrata przytomności 

lub sen. Wielką nieczystość wywołują czynności związane z płciowością, takie jak stosu-

nek płciowy, polucja czy menstruacja. 
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jak dalej argumentuje Koran – „Posłaliśmy wam Posłańca z was samych: on recy-

tuje wam Nasze znaki; on was oczyszcza; on was naucza Księgi i mądrości; i on 

uczy was tego, czego nie wiedzieliście” (Sura 2:151). 

1. Rytualna modlitwa muzułmańska składa się z siedmiu elementów, którym 

towarzyszą krótkie akty strzeliste, wymawiane po arabsku: 

2. Takbīr taḥrima: wypowiedzenie formuły Allahu akbar („Allah jest najwy-

ższy”). 

3. Qiyām: postawa stojąca. Recytuje się ṯanāʾ – du'a al-istiftāḥ: „Chwała Tobie, 

o Boże, godny wszelkiej czci, błogosławione jest Twe imię, wzniosły jest Twój 

majestat, nie ma boga prócz Ciebie” oraz taʿawwuḏ: „Uciekam się do Boga przed 

Szatanem przeklętym”. 

4. Qirāʾah: czytanie Koranu (Sura Otwierająca – Al-Fātiḥa i inne teksty z Ko-

ranu). 

5. Rukūʿ: skłon. Recytuje się tasbīḥ: „Chwała Bogu najwyższemu”. 

6. Dwie siǧdah: prostracje. Recytuje się: „Chwała mojemu najwyższemu Panu, 

godnemu wszelkiej czci”. 

7. Qaʿdah aḫirah: postawa siedząca. Odmawia się akt skruchy (tawba): „Boże! 

Byłem bardzo niesprawiedliwy. Nikt nie wybaczy grzechów z wyjątkiem Ciebie. 

Wybacz mi, zmiłuj się nade mną, bo jesteś wybaczający i miłosierny”. 

8. Taslīm: pozdrowienie na samym końcu modlitwy, na prawo i lewo: „Pokój, 

miłosierdzie Allaha i jego błogosławieństwo niech będą nad wami”. 

Elementy od 1 do 6 wchodzą na cykl modlitwy zwany rakʿah, którą powtarza się 

wiele razy, w zależności od rodzaju modlitwy. Na koniec każdego cyklu (rakʿah) 

recytuje się w postawie siedzącej rozwinięte wyznanie wiary (tašahhud)28, a po 

wszystkich cyklach, w postawie siedzącej odmawia się tzw. modlitwę ibrāhī-

miyya, proszącą o pokój i błogosławieństwo dla Mahometa i jego ludu29. 

 Łatwo zauważyć, że postawy modlitewne w islamie, którymi są skłony i pro-

stracje, wyrażają przede wszystkim poddanie się wszechmocnemu i absolutnemu 

Stwórcy. Na to wskazuje też sam termin ʿibādāt („oddawanie czci, uwielbienie”), 

którym oznacza się dział prawodawstwa muzułmańskiego poświęcony różnym 

                                                           
28 „Wszelka cześć należy się Bogu. Pokój Allaha niech będzie na Tobą, o Proroku, i Jego 

miłosierdzie i błogosławieństwo. Pokój nad nami i nad wszystkimi sprawiedliwymi słu-

gami Allaha. Zaświadczam, że nie ma nikogo godnego czci prócz Allaha, i zaświadczam, 

że Muhammad jest Jego sługą i wysłannikiem”. 
29 „O Boże ześlij pokój na Muhammada i na lud Muhammada, jak zesłałeś na Abrahama    

i na lud Abrahama; błogosław, Muhammada i lud Muhammada, jak pobłogosławiłeś Abra-

hama i lud Abrahama spośród światów. Tobie chwała i cześć”. 
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praktykom kultu. Do ʿibādāt zaliczają się wszystkie filary islamu. Na tym samym 

rdzeniu oparte jest słowo ʿbd, oznaczające „niewolnika, sługę”. Modlitwa muzu-

łmańska wyraża więc poddanie się i okazanie pokory przez sługę, który staje 

wobec swego Pana. Ten aspekt jest też wyrażony w terminach islām i muslim 

(muzułmanin), który można przetłumaczyć jako „całkowite poddanie się [Alla-

howi]” (np. Sura 11:14). Z poddania się Allahowi płynie pokój, na którego ozna-

czenie język arabski używa terminu wywodzącego się z tego samego rdzenia 

(salām). 

 Również teksty modlitw, podobnie jak postawy, podkreślają wielkość Boga     

i konieczność pokornego uniżenia się sługi wobec swojego Pana. Towarzyszy 

temu uznanie swoich grzechów i prośba o ich przebaczenie. Na końcu wyznaje 

się wiarę w jedynego Allaha, idąc za przykładem wiary Abrahama. Uznaje się też 

Mahometa jako wysłannika Allaha. Taka modlitwa prowadzi do uzyskania pokoju, 

który symbolicznie przekazuje się innym na końcu modlitwy. 

 Wymienione powyżej cechy modlitwy są podkreślone wiele razy w Koranie. 

Modlitwa powinna wyrażać poddanie się sługi swemu Panu, bo jak mówi sam 

Bóg: „I stworzyłem dżinny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili [li-yaʿbudūni]” 

(Sura 51:56).  

 Cała natura stworzona wyraża to uniżenie i poddanie się swemu Stwórcy: 

„Bogu wybijają pokłony [yasǧudu] ci, którzy są w niebiosach i na ziemi, 

posłusznie lub wbrew woli; i nawet ich cienie, rano i wieczorem” (Sura 13:15). 

„Czy oni nie widzieli, w swojej pokorze, że każda rzecz, którą stworzył Bóg, 

rozpościera swój cień na prawo i na lewo, wybijając Bogu pokłony [suǧǧadan]?” 

(Sura 16:48). 

 Modlitwa muzułmańska w swej istocie jest więc uwielbieniem Jedynego Al-

laha oraz poddaniem się mu jako absolutnemu Panu. Taka postawa rodzi poczucie 

pokory, ale też i lęku ze strony sługi wobec wszechmogącego Boga. 

 Wymienione powyżej cechy modlitwy są zawarte w Surze Otwierającej (Al-

Fātiḥa), będącej głównym tekstem recytowanym w każdej modlitwie muzułma-

ńskiej: 

[1] „W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego [bismi Allāhi (a)r-Raḥmāni 

(a)r-Raḥīm]! 

[2] Chwała Bogu, Panu [rabb] światów, 

[3] Miłosiernemu, Litościwemu, 

[4] Królowi Dnia Sądu. 

[5] Oto Ciebie czcimy [iyyāka naʿbudu] i Ciebie prosimy o pomoc. 

[6] Prowadź nas drogą prostą, 
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[7] drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami [anʿamta]; nie zaś tych, 

na których jesteś zagniewany [ġayri al-maġḍūbi alayhim], i nie tych, którzy 

błądzą” (Sura 1:1-7). 

 Surę Otwierającą rozpoczyna tzw. Basmalla, która stanowi podstawowy i naj-

częściej powtarzany zwrot w islamie. Oba atrybuty, „Miłosierny, Litościwy” w Bas-

malli wyrażają ogrom czuwającego i uprzedzającego miłosierdzia Boga (ar-Ra-

ḥmān), które obejmuje całe stworzenie i ma efekt w konkretnym działaniu [ar-

Raḥīm]. W kolejnych wersetach Sura Otwierająca opisuje relację między Bogiem 

a człowiekiem. Bóg jest Panem (rabb) całego stworzenia, widzialnego i niewidzia-

lnego, troszczącym się o jego wszystkie potrzeby oraz jego Sędzią w czasach es-

chatologicznych. W teraźniejszości człowiek powinien czcić tylko Jego, oddając 

mu przepisany, wspólnotowy kult (naʿbudu) oraz prosić o prowadzenie na wła-

ściwej drodze, czyli w religii islamu. Dobre prowadzenie jest łaską Bożą, nato-

miast podleganie gniewowi Bożemu oraz błądzenie pochodzi z odpowiedzia-

lności człowieka, który łamie prawo Boże. Komentarze wyjaśniają, że te trzy grupy 

ludzi, o których wspomina ostatni werset Sury Otwierającej, to kolejno muzuł-

manie, żydzi i chrześcijani30. Podstawowa modlitwa muzułmańska zatem ukazuje 

Allaha przede wszystkim jako Pana, Króla i Sędziego, któremu należy się cześć 

ze strony sług (naʿbudu). Tekst dokonuje też podziału ludzkości na trzy grupy,     

w zależności od wyboru lub odrzucenia „drogi prostej”, wskazanej przez Boga    

w Koranie, za pośrednictwem Mahometa. 

 Modlitwa chrześcijańska, w odróżnieniu do modlitwy muzułmańskiej, ma cha-

rakter trynitarny. Wskazuje na to formuła wymawiana przy wykonywaniu znaku 

krzyża, która poprzedza i kończy modlitwy chrześcijańskie, i która w pewnym 

sensie odpowiada muzułmańskiej Basmalli: „W imię Ojca, i Syna i Ducha Świę-

tego”. Modlitwy oficjalne, recytowane podczas Eucharystii albo Liturgii Godzin, 

kończą się często formułą trynitarną: „Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 

który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszy-

stkie wieki wieków. Amen”. Aktem uwielbienia Trójjedynego Boga jest również 

doksologia Chwała Ojcu, która kończy każdy psalm odmawiany w czasie Liturgii 

Godzin. Modlitwa chrześcijańska jest zatem skierowana do Ojca, przez Syna,      

w Duchu Świętym. 

 Jezus Chrystus, na prośbę swych uczniów, by nauczył ich modlić się, zapropo-

nował im Modlitwę Pańską (Mt 6,9-13), skierowaną do Ojca: Ojcze nasz. W innych 

tekstach Jezus poucza, że modlitwa do Ojca powinna być w imię Jego umi-

łowanego Syna (Mt 3,17; 17,5), Jezusa Chrystusa, bo o cokolwiek byśmy prosili 

                                                           
30 Tafsir Ibn Kathir do Sury 1,7. 
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Ojca, w Jego imię, da nam (J 16,23), by Ojciec został otoczony chwałą w Synu (J 

14,13). Syn jest jedyną drogą, która prowadzi do Ojca (J 14,6) i to jest jedyne 

Imię, w którym możemy być zbawieni (Dz 4,12). Syn bowiem poświęcił w of-

ierze samego siebie (J 17,19) na krzyżu, został przez Ojca otoczony chwałą (J 

13,31-32) przez zmartwychwstanie i otrzymał władzę nad każdym człowiekiem, 

by dać mu życie wieczne poprzez poznanie jedynego prawdziwego Boga, oraz 

Tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa (J 17,2-3). Modlitwa chrześcijańska 

dokonuje się w Duchu Świętym, który sprawia, że nie jesteśmy już niewolnikami 

pogrążonymi w niewoli, ale synami Bożymi, którzy mogą zwracać się do Boga 

„Abba, Ojcze” (Rz 8,14–16). To wołanie nie pochodzi od człowieka, ale od sa-

mego Ducha Świętego (Ga 4,6). On przychodzi z pomocą naszej słabości w mo-

dlitwie w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8,26). Bóg jest 

miłością (1J 4,8), Ojciec miłuje Syna (J 3,35), a miłość Boża rozlana jest w ser-

cach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5). 

 W ujęciu chrześcijańskim modlitwa nie jest więc tylko uwielbieniem Jedy-

nego i samotnego Boga, ale nawiązaniem relacji z Bogiem Trójjedynym, poprzez 

miłość, która łączy Trzy Osoby Boskie, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uzdolnił 

nas do tego Jezus Chrystus, gdy złożył z siebie ofiarę jako zadośćuczynienie za 

nasze grzechy. Przez nią Bóg okazał nam miłosierdzie przez to, że grzechy zostały 

odpuszczone nie tylko na zasadzie miłosierdzia, ale również i sprawiedliwości. 

Odtąd możemy mówić, że jesteśmy w pełni usprawiedliwieni przez adekwatne 

zadośćuczynienie, jakie złożył Ojcu umiłowany Syn, Bóg-człowiek, ofiarując sie-

bie samego na krzyżu. 

 W przeciwieństwie do chrześcijańskiego Boga-Ojca, Allah jest Bogiem abso-

lutnym, samotnym i niepoznawalnym, któremu należy się uwielbienie i posłusze-

ństwo, wywodzące się z bojaźni sługi-niewolnika wobec wszechmogącego Pana. 

W tej relacji brakuje więzów miłości, które zostały nawiązane z człowiekiem 

poprzez wcielenie Drugiej Osoby Boskiej w Jezusie Chrystusie. Taka relacja mi-

łości jest możliwa tylko wtedy, gdy przyjmie się, że „Dziewica pocznie i porodzi 

Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami” (Mt 1,23), na 

zasadzie rzeczywistego wcielenia Boga. 

 Koran mówi wiele o Bogu miłosiernym i kochającym (wadūd), zwłaszcza 

wtedy gdy przebacza grzechy tym, co nawracają się do niego (Sura 11:90; 85,13). 

On pokocha (yuḥbib) i przebaczy grzechy postępującym za Nim (Sura 3:31). 

Niemniej jednak, by uniknąć antropomorfizmu i przypisywania Bogu ludzkich 

uczuć, muzułmanie rozumieją tę „miłość” raczej w sensie upodobania Boga w tych, 

co czynią dobro oraz braku tego upodobania w niesprawiedliwych. Konsek-
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wencją takiej miłości okazanej Bogu przez człowieka jest nagroda, a w przy-

padku braku miłości – kara: „Bóg dał im nagrodę tego świata oraz piękną na-

grodę życia ostatecznego. Bóg kocha ludzi czyniących dobro [yuḥibuu al-mu-

ḥsinīn]!” (Sura 3:148). „Zapłatą za zło jest zło jemu podobne. Ale kto przebaczy   

i naprawi, to znajdzie zapłatę u Boga. Zaprawdę, On nie miłuje niesprawiedli-

wych [lā yuḥibbu al-ẓālimīn]!” (Sura 42:40). 

 W islamie bazą do przebaczenie grzechów ze strony Boga jest Jego miłosier-

dzie. W chrześcijańskiej teologii bazą zaś jest miłosierdzie oraz sprawiedliwość, 

co ukazało się poprzez złożenie odpowiedniej ofiary przez Boga-Człowieka. 

 Porównując modlitwę indywidualną w obu religiach, dostrzega się, że mo-

dlitwa chrześcijańska jawi się jako relacja miłości, jaką wierny nawiązuje z Bo-

giem poprzez uczestniczenie w miłości łączącej Trzy Osoby Boskie. Droga do 

takiej relacji z Bogiem – Ojcem została otwarta przez wcielenie Drugiej Osoby 

Boskiej, Jego Syna, a realizuje się we wspólnocie i jej poszczególnych członkach, 

stających się rzeczywistymi dziećmi Boga, poprzez działanie Trzeciej Osoby 

Boskiej – Ducha Świętego. Końcowym etapem tego procesu jest podobieństwo 

do Ojca, które realizuje się poprzez uświęcenie (1J 3,1-3). W modlitwie muzuł-

mańskiej natomiast absolutny i samotny Bóg Allah jest uwielbiony przez swego 

sługę, który nawiązuje z Nim relację nie na zasadzie miłości, lecz poddania się      

i pokory. Bóg zachowuje stale swoją transcendencję, a Jego sługa, okazujący 

skruchę, po uzyskaniu przebaczenie z miłosierdzia Bożego, otrzymuje odpowie-

dnią nagrodę w raju. Tą nagrodą nie jest jednak synostwo Boże, ani upodobnienie 

się w świętości do Boga Ojca, który kocha swoich synów. 

 

 Modlitwa muzułmańska i chrześcijańska wykazują duże różnice we wszy-

stkich trzech wymiarach: (1) w liturgii sakramentalnej, (2) w modlitwie Słowem 

Bożym oraz (3) w modlitwie indywidualnej osobistej i wspólnotowej. Wspólna 

modlitwa wyznawców obu religii jest możliwa, ale pozostanie ona tylko formę 

zewnętrzną. W swej istocie nie będzie to ta sama modlitwa, zanoszona do takiego 

samego Boga. Taki kult wymagałby zmian doktrynalnych w koncepcji Boga w obu 

religiach, a to z punktu widzenia teologicznego jest barierą nie do pokonania, 

zarówno w chrześcijaństwie jak i w islamie. 
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Abstrakt 

Soborowa Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich: Nostra aetate dostrzega w in-
nych religiach wartości duchowe, moralne i społeczno-kulturalne. Jedną z tych wartości, wspólnych 
dla islamu i chrześcijaństwa, jest modlitwa do Boga jedynego i miłosiernego. Modlitwa w obu reli-
giach wykazuje jednak duże różnice we wszystkich trzech wymiarach, charakterystycznych dla kultu 
chrześcijańskiego: w liturgii sakramentalnej, modlitwie Słowem Bożym oraz modlitwie indywidualnej 
i wspólnotowej. Wspólna modlitwa wyznawców obu religii jest możliwa, ale pozostanie ona tylko 
formą zewnętrzną. W swej istocie nie będzie to ta sama modlitwa, zanoszona do takiego samego Boga. 
Taki kult wymagałby zmian doktrynalnych w koncepcji Boga w obu religiach, a to z punktu widzenia 
teologicznego jest barierą nie do pokonania, zarówno w chrześcijaństwie jak i w islamie. 
Słowa kluczowe: Biblia, chrześcijaństwo, dialog, islam, Koran, modlitwa, sakrament, Słowo Boże 
 
Abstract 

The Council's Declaration on the Relationship of the Church to Non-Christian Religions: Nostra Ae-
tate recognizes the spiritual, moral and socio-cultural values in other religions. One of these values, 
common to Islam and Christianity, is a prayer to the One and Merciful God. The prayer in both reli-
gions demonstrates many differences in all three dimensions, specific for Christian worship: the 
sacramental liturgy, the praying God's Word and the individual and communal prayer. A common 
prayer among the followers of both religions is possible, but it will remain only the external form. In 
essence, this will not be the same prayer, offered to the same God. Such worship would require 
doctrinal changes in the concept of God in both religions, and this is an insurmountable barrier from 
the theological point of view, both in Christianity and in Islam. 
Keywords: Bible, Christianity, dialogue, Islam, Koran, prayer, sacrament, Word of God 
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żytnych (egipski, koptyjski), języku arabskim i islamie oraz w religiach orientalnych. Mieszka w Lu-
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Introduction 

In the wake of the September 11 attacks where religious fundamentalism has 

become one of the main sources of instability and violence, the question of dia-

logue among cultures and civilization achieved an unprecedented importance in 

international context. Respectively, there emerged a highly significant intellectual 

discussion among scholars to find remedies how to prevent the emergence and 

nurturing future prejudices that may challenge prospects for future peace in post 

9/11 world.        

 There used to be a common belief and considerable agreement amongst intel-

ligentsia that Samuel Huntington’s notorious Clash of Civilizations31 theory was 

appropriate as he predicted the next pattern of conflicts in post-cold world that 

will be culture or civilization base. Yet, Huntington’s Clash of Civilization in the 

turmoil of hectic post 9/11 years notably challenged by intellectuals and scholars 

both from the West and Muslim world. Along with many other scholarly works, it 

was Mohammed Khatemi’s Dialogue among Civilizations32 which is appreciated 

to be a strong rhetoric and anti-thesis against the Clash of Civilizations thesis that 

                                                           
31  S. Hungtington, Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Penguin 

Books, New York 1997. 
32 Rabadi I., Cultures Dialogue: The Coexistence Aesthetic Philosophy, Research on Hu-

manities and Social Sciences 2014, vol. 4, no. 7, pp. 134-139. 
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seeded the idea of the United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) initial-

ized by Spain and co-sponsored by Turkey. 

 The article is about the Alliance of Civilizations initiative with a special focus 

on Turkey’s role in the Alliance. The main objective of the article is to discuss 

Republic of Turkey’s engagement with the project as a Muslim majority and a se-

cular democratic state that displays a bridge role between Islam and the West, 

particularly aftermath of September 11 attacks. The paper suggests an original 

contribution to a better understanding of the civilization discourse in the realm of 

international relations in the context of United Nations Alliance of Civilizations 

stressing the performance of Turkey.  

Regardless of the fact that Spain co-sponsored the establishment of the Alli-

ance of Civilizations the hypothesis of the paper lays on the argument that similar 

projects in international level are vital in terms of prospects for future peace both 

in the Middle East and in the globe as religion based radicalism constitutes a se-

rious threat against international security.  

 

1. The Roots 

Prior to September 11 attacks, it was former Iranian President Mohammed 

Khatami who introduced the idea of Dialogue among Civilizations and inspired 

the Alliance of Civilizations as an antithesis against Hungtigton’s Clash of Civili-

zations thesis and Hans Köchler is believed to be the first scholar who coined the 

idea of dialogue among civilizations33. In a letter that Khatami addressed to Unit-

ed Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) he pro-

posed to organize an international conference to discuss the perspectives of dia-

logue between different civilizations in 197234.    

As a natural consequence of Khatemi’s intellectual engagement United Na-

tions entitled 2001 as the “United Nations Year of Dialogue among Civiliza-

tions”. In the vision part of the charter it is stated that: “The act of dialogue 

among cultures and civilizations faces multiple theoretical and practical ques-

tions. Fundamental questions regarding civilization and culture, and the intellec-

tual and scientific preoccupations in this regard should not be underestimated.       

                                                           
33 Köchler H., The New International Information and Communication Order: Basis for 

Cultural Dialogue and Peaceful Coexistence Among Nations, International Progress 

Organization Braumüller 1985. 
34 Köchler H., The New International Information and Communication Order: Basis for 

Cultural Dialogue and Peaceful Coexistence Among Nations, International Progress 

Organization Braumüller 1985. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Köchler


37 

 

I would like, however, to emphasize that the main objective for this initiative of 

dialogue among cultures and civilizations is in fact to initiate a new paradigm in 

international relations and those among human beings in our contemporary world. 

This necessity will be clearer when we compare it with the other paradigms 

which currently form the basis of international relations. It is through a funda-

mental and structural critique of these paradigms that the raison d’être for this 

new paradigm is identified”35. 

 

While the mission is stressed as:  

● The foundation aims to build upon the successes of the United Nations year and 

further implement the recommendations of the relevant UN resolutions; 

● The Foundation believes that dialogue among civilisations is conducive to 

mutual understanding, tolerance, peaceful coexistence and international coopera-

tion and security36. 

 

As for the objectives: 

1. promoting and facilitating the peaceful resolution of conflicts 

and/disputes; 

2. reconciling tensions between cultures, countries and religions; 

3. promoting and facilitating the much needed dialogue between Muslim 

societies and other societies around the world; 

4. contributing to academic research and enriching the wider debate around 

peace in the world37. 

Eventually the scope of activities is mentioned as follows: 

1. the organization of diverse cultural, artistic, and scientific events includ-

ing debates, fora, symposia and seminars designed to encourage ex-

change between cultures and civilizations in the spirit of the Foundation; 

2. maintaining, and when needed, initiating regular communication with 

experts in the field as well as with all other foundations or associations 

with similar or complementary objectives; 

                                                           
35 Rabadi I., Cultures Dialogue: The Coexistence Aesthetic Philosophy, Research on Hu-

manities and Social Sciences 2014, vol. 4, no. 7, pp. 134-139. 
36 Rabadi I., Cultures Dialogue: The Coexistence Aesthetic Philosophy, Research on Hu-

manities and Social Sciences 2014, vol. 4, no. 7, pp. 134-139. 
37 Rabadi I., Cultures Dialogue: The Coexistence Aesthetic Philosophy, Research on Hu-

manities and Social Sciences 2014, vol. 4, no. 7, pp. 134-139. 
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3. the publication of articles and reports resulting from research carried out 

by the Foundation’s committees and debates at its workshops38. 

 

As mentioned above, the initial seeds of creating an alliance against future clash-

es among cultures, religions or civilizations were planted by former Iranian Presi-

dent and following Madrid attacks in 2004 the idea matured to the Alliance of 

Civilizations initiated by former Spanish President Jose Luis Rodriguez Zapotero 

and co-sponsored by former Turkish PM Recep Tayyip Erdogan. 

 

2. The Alliance of Civilization: Structure 

2.1. The Secretariat, the High Representative  

In order to realize the high level of coordination of the Alliance a Secretariat 

within the body of United Nations was established in New York, United States of 

America. On one hand the Secretariat engaged with routine activities of the Alli-

ance while on the other hand engaged with other related issues to promote the 

ideas of the Alliance through media and education or forums.    

In April 2007, the former President of Portugal, H. E. Mr. Jorge Sampaio, was 

designated by the UN Secretary-General as High Representative for the Alliance 

of Civilizations. Thereon, the Secretariat drew up an Implementation Plan which 

it submitted to the Secretary General in June 2011 upon the approval of the High 

Representative. On 28 September 2012 in New York, UN Secretary General Ban 

Ki-moon announced the appointment of Nassir Abdulaziz Al-Nasser, the Presi-

dent of the 66th UN General Assembly as the new High Representative for the 

Alliance of Civilizations as of 1 January 2013.  

 

3. Preliminary work 

In order to realize the main objectives of the Alliance former Secretary General of 

United Nations Kofi Annan assembled a High Level Group consisting of twenty 

eminent scholars from academia, civil society, religious leadership and the media. 

Mohammad Khatemi, Prof. Pan Guang and Arthur Schneier were among these 

scholars. The group have met in different places every year submitting reports 

and action plans to resolve misconceptions and misunderstanding between Mus-

lim world and the West.  

 

 

                                                           
38 Rabadi I., Cultures Dialogue: The Coexistence Aesthetic Philosophy, Research on Hu-

manities and Social Sciences 2014, vol. 4, no. 7, pp. 134-139. 
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4. Major Projects 

Taking into account the fact that media plays a crucial role in the future of mutual 

dialogue to prevail hate and misunderstanding among Muslims and the West the 

Secretariat of the Alliance has initialized media oriented projects to disseminate 

idea of intercultural communication in global media environment. In addition to 

that, so as to spread tolerance and peaceful understanding the Alliance sponsored 

many education activities among youth via grants and scholarships. Similar pro-

jects dedicated primarily to youth organizations to advance cross-cultural and 

interfaith dialogue in local, regional, international and global level. Apart from 

the media and youth activities the Alliance paid a special attention to education. 

In order to prevent future conflicts among diverse cultures and civilizations the 

alliance created and disseminated education materials all around the world. Simi-

lar activities mainly encompassed learning about diverse religions and faiths with 

a stress on tolerance and civic education. 

 

5. Annual Forums 

Apart from realized various activities in different realms the Alliance hosted 

annual forums where the head of states and governments as well as ministers and 

statesmen along with the representatives of NGO’s, religious authorities, scholars 

and media members found a platform to exchange views and discuss ideas related 

to Alliance’s progress and possible future prospects 

5.1. 2008 Madrid Forum 

The first forum of the Alliance of Civilization was held in Madrid in 2008. The 

Madrid forum evidenced a high level participants all around the world. Officially 

it was hosted by Spanish government where during the meetings to promote glob-

al understanding political leaders, ministers, senior officials, religious authorities 

exchange their views to achieve global understanding and peace. The result of the 

Forum has been announced and a memoranda of understanding signed with lead-

ing international organizations like Arab League and Council of Europe. 

5.2. 2009 Istanbul Forum 

The second forum of the Alliance was held in Istanbul in 2009. Around two thou-

sand participants all around the world met in Istanbul to review activities of the 

Alliance and discuss recent events since last meeting. The Forum served as an 

opportunity to take stock of initiatives developed by the Alliance, to showcase 

practical projects in collaboration with civil society and corporate partners and to 

launch new programs. 
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6. Turkey: A Bridge between East and West 

Turkey is often appreciated to be a bridge between East and West, Eastern and 

Western civilizations as well as between Islam and Christianity. It is a predomi-

nant Muslim country ruled by democracy. It is the only Muslim majority member 

of North Atlantic Treaty Organization as well as an ambitious candidate state for 

full EU membership. It displays a unique catalyst role between Islam world and 

the West as it constitutes a good sample where Muslims may enjoy their religious 

freedom under the rule of a democratic regime. Turkey’s experience with democ-

ratization or the so-called Turkish model is believed to be good evidence where    

a modern moderate Muslim state model may work. Apart from that Turkey’s 

historical experience thanks to its Ottoman past where religious freedom, reli-

gious pluralism and tolerance practiced to a great extend might be a great asset 

for Turkey’s role as a catalyst between east and west. At this regard it is impera-

tive to mention some prominent Islamic scholars who played an essential role in 

the mindset of Turks like Rumi39 or Yunus Emre40 as their writings created a po-

sitive atmosphere in terms of peaceful coexistence41.  

 

The main standing point of the Turkish model discourse lays on the fact Turkey is 

a secular and a democracy with its liberal market economy and its close ties with 

the West. There is a common belief among scholars and researchers - both in 

Turkey and abroad – Turkish experience maybe a source of inspiration for the 

Middle East states as this very experience has been successfully applied in Ma-

laysia and Indonesia. 

Apart from that, following the Justice and Development Party rule since 2002 

the unique feature of Turkish model gained a deeper meaning as Turkey started to 

be ruled by a post - Islamist government the charter members of which is consti-

tuted of observing Muslims governing a nation founded on the principles of dem-

ocratic secularism. Therefore, it may be argued that it was a quite appropriate 

                                                           
39  The 13th century Turkish Sufi who lived in Anatolia who was supporting religious 

coexistence.  
40 Yunus Emre is a Turkish Sufi who lived during the 13th century. In his writing he 

fiercely advocated the fraternity between all people. His popular saying is highly important 

to underscore tolerance and religious pluralism that is highly dominant at the Anatolian 

peninsula “Come, come, whoever you are. Wanderer, worshiper, lover of leaving. It doe-

sn't matter. Ours is not a caravan of despair. Come, even if you have broken your vows       

a thousand times. Come, yet again, come, come”. 
41  U. Uzer, Turkey as a Catalyst for the Alliance of Civilizations, Journal of Global 

Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective 2010, vol. 4, no. 2, article 2. 
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decision to take Turkey under AKP rule as a co-sponsor to the Alliance of Civili-

zation project to avoid future clashes among civilizations.  

 

7. Turkey and Alliance of Civilizations Initiative 

As mentioned previously the Alliance of Civilization initiative was launched by 

Spain and Turkey in 2005 and later adopted by United Nations. Throughout the 

post 9/11 the fear and polarization was highly prevalent whilst the relation be-

tween Islamic world and the West was at odds.  Turkey’s engagement with the 

Alliance mostly focused to create a great coalition in the course of war against 

radical terrorism where Turkey suffered a lot.  

 Besides Ankara under the rule of Justice and Development Party was trying 

to foster tolerance and understanding between Muslim world and the West while 

fighting against Islamophobia. Thanks to sincere contributions of Turkey the 

Alliance become a central initiative advocating interreligious and intercultural 

communication and dialogue. Through its engagement with the Alliance Turkey 

searched to galvanize international action against religious extremism through 

fostering international, intercultural and interreligious dialogue and cooperation 

where it displayed an intermediary role to defuse tension between West and Islam 

world. 

 

Conclusion 

The post 9/11 troublesome world was under the rule of regional and global crisis 

burnt with religious extremism threating world peace and security. Following US 

invasion of Afghanistan and Iraq not only the Middle East but also all around the 

world the tension and uncertainty encompassed the world exacerbated by reli-

gious outrage and tension. To create a platform privileging peace and favoring 

cooperation, boosting coexistence as well as mutual understanding to confront 

hate and hostility among Muslims and the West was imperative. Therefore the 

idea of creating an Alliance of Civilization against religious extremism and Is-

lamophobia was obligatory to avoid future conflicts among cultures was a proper 

initiative. 

As a matter of fact Turkey’s co-sponsorship to the Alliance as a country dis-

playing a bridge role between Islam and the West was highly appreciated. Turkey 

under the rule of post Islamist Justice and Development Party as the co-sponsor 

of the initiative undertook various engagement to boost intercultural and interfaith 

dialogue to prevail global peace against radical terrorism. Actually, Justice and 

Development Party’s initiatives was symbolically important in as much as Turkey 
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as the Party constituted to be a sample of rule of observing Muslims in a demo-

cratic country. 

Regardless of the fact that Spain suspended its activities due to government 

changes within the frames of the Alliance, the establishment and activities of the 

Alliance of Civilizations and other similar initiatives as argued previously in 

international level are vital in terms of prospects for future peace in the Middle 

East as religious radicalism constitutes to be a serious threat against international 

security. Charles Hebdo, Paris and latest Brussels attacks one more time barely 

proved the reality that religion inspired terror still consists a thereat not only for 

the Middle East which suffers under the atrocities of so- called Islamic State 

(ISIS) but also Europe and other parts of the world. Therefore, instead of appreci-

ating similar initiatives as a project of some definite states, the head of states and 

governments as well as ministers, statesmen along with the representatives of 

NGO’s, religious authorities, scholars and media members should encourage 

similar initiatives in international arena to boost peace among nations. 
 
 

Bibliography 

Köchler H., The New International Information and Communication Order: Basis for Cultural Dia-
logue and Peaceful Coexistence Among Nations, International Progress Organization Braumüller 

1985. 

Rabadi I., Cultures Dialogue: The Coexistence Aesthetic Philosophy, Research on Humanities and 
Social Sciences 2014, vol. 4, no. 7, pp. 134-139. 

Hungtington S., Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Penguin Books, New York 

1997. 
Uzer U., Turkey as a Catalyst for the Alliance of Civilizations, Journal of Global Initiatives: Policy, 

Pedagogy, Perspective 2010, vol. 4, no. 2, article 2. 

 

Abstrakt 

W następstwie ataków z 11 września 2001 r. José Luis Rodríguez Zapatero wystąpił z inicjatywą po-

wołania międzynarodowej organizacji, której celem byłoby niwelowanie różnic kulturowych oraz za-

pobieganie przyszłym konfliktom między światem muzułmańskim a zachodnim. Przedsięwzięcie zgo-

dził się współfinansować Recep Tayyip Erdogan. W ten sposób powstał Sojusz Cywilizacji. W 2005 
roku idea uzyskała aprobatę Kofiego Annana oraz finansowanie ze strony Organizacji Narodów Zje-

dnoczonych. Turecki wkład finansowy miał znaczenie symboliczne, był niezmiernie wartościowy i sta-

nowił wyraźny sygnał polityczny. Celem artykułu jest przedstawienie głównych założeń Sojuszu Cy-
wilizacji, jego celów oraz zakresu i charakteru działalności, ze szczególnym uwzględnieniem Turcji, 

jako wyjątkowego kraju odgrywającego symboliczną role między światem muzułmańskim a Zachodem. 

Słowa kluczowe: Sojusz Cywilizacji, Turcja, Hiszpania, zderzenie cywilizacji, religia 
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Abstract 

In the wake of the September 11 attacks an initiative to form an international organization to challenge 

cultural gaps and prevail future conflicts between the West and Muslim world made by José Luis 

Rodríguez Zapatero and co-sponsored by Recep Tayyip Erdogan thus the Alliance of Civilizations 
came to life. The idea was officially accepted by Kofi Annan and sponsored by United Nations in 

2005. Turkish co-sponsorship was symbolically and extremely valuable and constituted a strong 

political signal. The paper aims to present the main ideas for an Alliance of Civilizations, its objective, 
scope and activities with a specific attention on Turkey as a unique country plays a symbolic role 

between Islamic world and the West. 

Keywords: The Alliance of Civilization, Turkey, Spain, Clash of Civilizations, Religion 

 

Davut Han Aslan, dr - jest adiunktem w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Akademii Finan-

sów i Biznesu „Vistula” w Warszawie. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się głownie na 
polityce zagranicznej Turcji. Na swoim koncie ma wiele publikacji związanych z tym obszarem.  
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Интерференция ислама и христианства – заимствования  

из мусульманских и немусульманских источников  

в рукописях литовско-польских татар 

Interferencja islamu i chrześcijaństwa – wtręty z niemuzułmańskich  

i muzułmańskich źródeł w religijnym piśmiennictwie Tatarów litewsko-polskich 

Interference of Islam and Christianity – borrowings from Muslim  

and non-Muslim sources in the manuscripts of Lithuanian-Polish Tatars 

 

 

Введение 

Со дня своего зарождения новая междисциплинарная наука – китабистика42 

развивалась в нескольких направлениях. Во-первых, собирались рукопи-

сные памятники, сохранившиеся в пределах частной собственности, вне офи-

циальных учреждений и государственных хранилищ. Во-вторых, предпри-

нимались попытки учета рукописей, поступивших в государственные хра-

нилища (архивы, музеи, библиотеки). В-третьих, выявленные и собранные 

рукописи изучались и описывались. В-четвертых, в качестве примеров тек-

стовых особенностей рукописей литовско-польских татар печатались их 

отрывки, описывалось их содержание. В-пятых, разрабатывались принципы 

транслитерации и транскрипции данных памятников. Позднее ученые обра-

тились к публикации (изданию) текстов с научным аппаратом и установле-

нием источников их происхождения. Наиболее сложной задачей было выя-

                                                           
42 Термин китабистика происходит от слова китаб (ар. книга) – одной из важнейшей 

жанровой разновидности рукописного творчества литовских татар. Китабистика – 

это исследования рукописного наследия литовских татар. 
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вление первоисточника. Работа в этом направлении была облегчена после 

того, как был издан „Каталог арабскоалфавитных рукописей литовских та-

тар“, в котором впервые последовательно расписывалось содержание па-

мятника43. Данный принцип описания предполагал, что стандартная ката-

ложная статья, в которой указывалось место хранения, наличие / отсутствие 

копий, другие номера каталогизаций, датировка памятника, сведения о пе-

реписчике, количестве почерков, объем, формат, характеристики бумаги, 

переплета и чернил, пагинация, количество строк на странице, наличие / от-

сутствие кустод, пунктуации и рубрикации текста, язык, графико-орфогра-

фические особенности, сохранность, происхождение и владельцы, приме-

чания и литература, дополнялась обширным описанием содержания. Соде-

ржание рукописей раскрывалось путем перечисления глав и разделов, име-

ющих формальную или графическую рубрикацию, названия частей текста, 

инципиты которых приводились в статье каталога, за исключением сур Ко-

рана и названий молитв, являлись условными. В конце каталога приведен 

„Указатель текстов“44. Составители последующих каталогов рукописей ли-

товско-польских татар (2011 и 2015 гг.) следовали тем же принципам со-

ставления каталожной статьи, делая основной акцент на описании соде-

ржания памятников, а не их графико-орфографических особенностей45. 

 

Источники текстов рукописей литовско-польских татар 

Среди источников, которыми пользовался составитель рукописи, следует 

различать мусульманские и немусульманские. Часто в самом тексте можем 

найти указание на источник: „как в Духан-суре Господь Бог сказал“; „как     

в Коране записано“; „как Господь Бог в суре ар-Рахман пишет“. Основным 

источником арабских вставок служил Коран, определенные суры которого, 

например, сура Ал-Хамд, может быть процитированы целиком несколько 

раз, в иных случаях приводятся лишь их фрагменты. Другим источником 

цитирования служили хадисы – предания об изречениях и деяниях Мухам-

меда. Установить, откуда именно взяты эти хадисы, довольно сложная ра-

                                                           
43 Г. Мишкинене, С. Намавичюте, Е. Покровская, Каталог арабскоалфавитных руко-

писей литовских татар, Вильнюс 2005. 
44 Там же, с. 123-135. 
45 Рукапiсы татараў Беларусi канца XVII – пачатку XX ст. з дзяржаўных кнiга-

збораў краiны. Каталог. Складальнiкi: М. У. Тарэлка, А. I. Цiтавец, Мiнск 2011; Ру-

капiсы татараў Беларусi XVIII – пачатку XXI стагоддзя з дзяржаўных i грамадскiх 

кнiгазбораў краiны. Каталог. Складальнiк: М. У. Тарэлка, Мiнск 2015. 
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бота. Среди источников следует отметить и различные мусульманские кни-

ги о деяниях пророков, сборники молитв. Так, например, в китабах можно 

встретить такие указания на конкретные источники: „у китабе кензеде зна-

чи“; „‘у мешарику китабe пише“; „баб у китабe шуруту селоту пише“; „баб 

у китабе кузуде пише“; „у фетвайу пише“ и т.п. Версии об использования 

того или иного источника могут быть самыми разнообразными в силу 

недостаточной изученности материала и наличия огромного количества 

мусульманских книг со сходными названиями.   

К наиболее популярным немусульманским источникам следует отнести 

Тору, Библию и Псалмы Давида. Основным источником, без сомнения, слу-

жила Библия Симона Будного 1572 г.46, к которой чаще всего прибегали 

литовские татары, используя ее в своей полемике с христианами и иуде-

ями47.  В пользу того, что для мусульман был адаптирован именно этот ис-

точник, говорят исследования вышеупомянутых ученых (А. Дрозд, Ч. Ла-

пич, Г. Мишкинене, М. Тарэлка, И. Сынкова), а также новые открытия в об-

ласти заимствования сюжетов из христианских источников48.  

Наиболее интересные в отношении источников и техники компилирова-

ния история о сотворении мира вошла во многие рукописи литовских татар. 

На христианские источники этой истории указывали многие исследователи 

рукописного наследия татар49. В рукописях литовских татар находим, на-

                                                           
46 Biblia, to jest księgi Starego a Nowego Przymierza, znowu z języka ebrejskiego, gre-

ckiego y łacińskiego na polski przełożone, Nieśwież 1572. 
47 Г. Мишкинене, Идеологические споры между мусульманами и иудеями (на мате-

риале арабскоалфавитных рукописей литовских татар середины XVII в.), Krako-

wsko-Wileńskie studia slawistyczne: seria poświęcona starożytnościom słowiańskim, Kra-

ków 1997, t. 2, s. 234-249. 
48 I. Radziszewska, Historia stworzenia świata według rękopisu Tatarów Wielkiego Księ-

stwa Litewskiego z XVIII wieku, [w:] Теолингвистика: међународни тематски зборник 

радова, ред. А. К. Гадомски, К. Кончаревиђ,  Београд 2012, s. 451-460. 
49 A. Drozd, Staropolski apokryf w muzułmańskich księgach (Tatarska adaptacja Historzji 

barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie Krzysztofa Pussmana), Poznańskie Studia Poloni-

styczne. Seria Literacka 1996, t. 3 (23), s. 95-134; A. Drozd, Wpływy chrześcijańskie na 

literaturę Tatarów w dawnej Rzeczypospolitej. Między antagonizmem a symbiozą, Pamię-

tnik Literacki 1997, t. 88, z. 3, s. 3-34; Г. Мишкинене, Идеологические споры между 

мусульманами и иудеями (на материале арабскоалфавитных рукописей литовских 

татар середины XVII в.), Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne: seria poświęcona 

starożytnościom słowiańskim, Kraków 1997, t. 2, s. 234-249; Cz. Łapicz, Chrześcijańsko-

muzułmańska interferencja religijna w rękopisach Tatarów Wielkiego Księstwa Lite-

wskiego, [w:] Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos, 
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пример, польский перевод средневековой латинской редакции иудейского 

апокрифа “История очень чудесная… о сотворении неба и земли”. Появив-

шийся в 1543 г. польский перевод этого произведения принадлежит перу 

Кристофа Пуссмана (Krzysztof Pussman) и встречается в рукописях как в сво-

ем полном варианте, так и в отрывках50. По мнению А. Дрозда, История о со-

творении мира наиболее близка своему старопольскому источнику в Мир-

ском китабе (1791), при этом автор указывает еще на два китаба, в которых 

История повторяется примерно в том же объеме с незначительными вари-

ациями51. 

Согласно исследованиям, к текстологическому анализу возможно при-

влечь 15 рукописей литовских татар, в которых содержится данная исто-

рия52. Причем, встречающийся в рукописях текст мог представлять собой 

как адаптированный вариант произведения К. Пуссмана, так и наиболее 

распространённый перефразированный фрагмент из Ветхого Завета (Первая 

книга Моисеева. Бытие) – Вечером в канун воскресенья Господь Бог начал 

сотворение мира. А также краткий рассказ, опирающийся на библейское 

повествование о сотворении мира, в котором говорится об особом значении 

пятницы в процессе сотворения мира – питали сахабейове в прароке йего 

милоćци да колко дней пан бог вćе небоса и ćват створил53.  

В самих рукописях, а иногда и на полях, помещены пометы с указанием 

библейских книг. Так, в тексте “Десять заповедей из Второй книги Моисе-

евой” из китаба И. Луцкевича (1-я половина XVIII в.) находим ссылку на 

Вторую книгу Моисееву [Исх 20]: 

„и рōсказал йим дзеćенц речей жеби нечинили 

вт¬ре к›енґи мōйжешōве рōздзал двадзеćце першейу 

                                                                                                                                    
sud. S. Temčinas, G. Miškinienė, M. Čistiakova, N. Morozova, Vilnius (Bibliotheca Archivi 

Lithuanici 7) 2009, s. 293-310; Тарэлка М., Сынкова I., Адкуль пайшлi iдалы. Помнiк 

рэлiгiйна-палемiчнай лiтаратуры з рукапiснай спадчыны татараў Вялiкага Княства 

Лiтоўскага, Мiнск 2009. 
50 A. Drozd, Staropolski apokryf w muzułmańskich księgach (Tatarska adaptacja Historzji 

barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie Krzysztofa Pussmana), Poznańskie Studia Polo-

nistyczne. Seria Literacka 1996, t. 3 (23), s. 101-102. 
51 Там же, с. 102. 
52 Г. Мишкинене, Шесть сказаний в составе китабов А. Карицкого и И. Луцкевича 

(сопоставительный анализ, публикация текстов), [w:] Славянская письменность 

Великого княжества Литовского: характерные черты и специфические особенности, 

сост. Н. Морозова, Вильнюс 2014, с. 365-439. 
53 Там же, с. 378. 
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тō небендзеце мец сōбе бōґōв ц¬дзих преде мнō 

др¬ґō тō жеби нечинил ‘абразу ‘ани балвану жаднеґô 

ни небесќеґô ‘ани #емнеґô ни пташеґô ‘ани рибнеґô бōм йа йестем бōґ 

ґневливий бенде за тô керал немилаćердне треце небōжćе 

и непреклинайćе мнōйу бōґем твойим напраснō бō не‘¬п¬ćци 

нескаравши бōґ теґō хтō бōжиćе напраснô чварте 

ãби шабат ćвенцил пōнте ‘аби ‘ōйца матке шанōвал 

бō бōґ тем¬ веку придайе ктō ōйца и матке шан¬йе 

шōсте незабийай ćōдме нец¬дзулōж ōćмō некрадни 

дзевôнте неćвеч неправдзиве дзеćōнтō непōжôндзай дōму ближнеґô 

твеґō ãни жōни ãни невôлника ãни невôлници ãни бика ãни ōсла 

ãни чеґô цō йеґô“ (с. 100б-101а). 

В “Серии парафраз из Ветхого Завета” помещены указания о соблюде-

нии ритуальной чистоты в соответствии с заповедью, изложенной в Третьей 

книге Моисеевой [Лев 15; 18:24]; необходимости омовений – абдеста – Вто-

рая книга Моисеева [Исх 30:21], Третья книга Моисеева [Лев 22:30] и Пе-

рвая книга Моисеева [Быт 17:14]; об обрезании крайней плоти – суннете – 

Книга пророка Исаии [52; 60:6]; об истреблении поклоняющихся идолам – 

Вторая книга Моисеева [Исх 32:10; 33:5], Четвертая книга Моисеева [Чис 

5:3]. Цитируется также 1-я книга Царств [12:124]; 3-я книга Царств [8:41]; 

Книга пророка Исаии [60:2]; Пятая книга Моисеева [28:15]. 

О пришествии пророка Мухаммеда было объявлено в Библии [Быт 18:18 

и Книга пророка Исаии гл. 42]: 

„бōгу йак м¬ви пан бōг дō мōйжеша у пōнтих к›енґах мōйже 

шōвих ‘у рōздзеле ‘ōćминастим ‘¬ виршу ‘ōćминастим 

прарōке взб¬дзим мōви йегō вас пōсрōдку брацей 

йих йакō и цебе и дам слōвô мōйе в уста йеґô и бендзе мôвиц 

дō них вшиткô цō м¬ рōскаже сл¬хайце ж ґō ве вшитќим 

цō кōлвек рече к вам ‘а бендзе же кажда душа кт¬ра би 

несл¬хала прōрōке теґô виґладзōна бендзе з л¬ду йак 

м¬ви пан бōґ през азийаша прōрōке в рōздзеле чтер 

дзеćце вт¬рим ôтō сл¬ґа мōй пōдпирайцеćе ним бендзе 

вибраний мōй спōдōбалćе д¬ши мōйей далем 

дух мōй на неґô сōнд нарōдōм видаćц небендзе 

вôлац ãни пōднōćиц ґлōсу ã ни да слишец на ¬лици 

ґлōсу свôйеґô триćцини налōманей нескр¬ши ãлбō 

тлайанцеґô незаґаćи в правдзе видавац бендзе сōнд 
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не‘¬стане м¬ ‘ани дōк¬чи ãж пōстави на #еми сōнд 

‘а закōну йеґô ãж ‘астрōви чекац бендōн кур‘ан сōнд 

на #еми му›улманем вирш йединастий же с ќедара тен прōрōк 

йест муха¨ед прарōк йегō милōćц“  

(цит. по китабу И. Луцкевича с. 104а-104б). 

По усмотрению автора рукописи канонический источник, в конкретном 

случае Библия С. Будного, мог дополняться кораническими цитатами: 

„ć¬дмеґô дна дôкōнчōне 

небōса и #еме и вшиткō вôйćкō йих и дōкōнчил бōґ в дзен 

ć¬дмий вшитќеґô кт¬ре учинил wa huwa allathī khalaqa alssamāwāti 

waal-arḍi fī sittati āyyāmin wakāna ‘arshuhu ‘alā almāʼi liyabluwakum 

āyyukum āḥsanu ‘amalan54 

бō тен йест бōґ кт¬рий утвôрил небōса и #еме медзи шеćцу дней 

и йест майстат йеґô на вôдзе дла справаване вас л¬дзей хтō 

з вас лепший дōбрих ‘учинкав yā āyyuhā alnnāsu ittaqū rabbukum allazī 

khalaqakum min nafsin wāḥidatin wakhalaqa minhā zawjahā wabaththa 

minhumā rijālan kathīran wanisāʼan“55 (c. 98а-98б). 

Таким образом, обширные фрагменты, заимствованные из канонических 

текстов Библии, тесно переплетены с мусульманскими каноническими те-

кстами Корана, христианскими и иудейскими апокрифами, легендами и пре-

даниями аравийского происхождения, а также хадисами. 

Многие повествования могли быть предельно лаконичными, содержать 

лишь намек на полную историю, будь она кораническая или библейская, 

которую должен был знать сам читающий или слушающий. Примером мо-

гут быть тексты об откровениях Бога, ниспосланные пророкам. Откровение 

ниспослано Мусе – прототип библейский Моисей (Исх 19:34); Юсуфу – 

прототип библейский Иосиф (Быт 37); Юнусу – прототип библейский Иона 

(Иона 1-4). В Библии мы не найдем аналогичного откровения для Авраама 

(мусульманского Ибрагима), где рассказывалось бы о его чудесном спасе-

нии из огня. 

На основании исследований Р. Пивиньского, можно утверждать, что ко-

рнями данная легенда уходит в домусульманское прошлое. В средневеко-

                                                           
54 “И Он тот, который создал небеса и землю за шесть дней, и был Его трон на воде, 

чтобы испытать вас, кто из вас лучше в деле” [Коран 11:7]. 
55 “О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души и сотво-

рил из нее пару ей, а от них распространил много мужчин и женщин” [Коран 4:1]. 
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вых арабских легендах к числу наиболее уважаемых и популярных отно-

сятся пророки Нух (Ной), Ибрагим (Авраам), Сулейман (Соломон), которые 

были признаны и Кораном. Легенды повествуют о них, как о посланцах Ал-

лаха, на которых была возложена особая миссия на Земле. Древняя легенда 

гласит, что в 1263 г., после Всемирного потопа, и спустя 3337 лет после 

сотворения мира, во времена правления короля Немрода, на Вавилонской 

земле родился пророк Ибрагим, сын Азара, первый предвестник ислама. 

Отец Ибрагима был визирем у фараона Немрода и сделал для него язы-

ческих идолов из золота, серебра и драгоценностей. Астрологи и мудрецы 

оповестили фараона, что вскоре родится человек, который уничтожит всех 

идолов и взойдет на трон. Тогда Немрод повелел умертвить всех младенцев. 

Мать Ибрагима (Уша) спрятала сына в горной пещере. Там он находился      

в течение 15 лет. В первую ночь, когда Ибрагим покинул пещеру, он увидел 

звезду и сказал: „Вот мой Бог“, но звезда угасла. Появилась луна, Ибрагим 

вскричал: „Вот мой Бог“, но луна исчезла. Взошло солнце, и он, поражен-

ный увиденным, в третий раз воскликнул: „Вот мой Бог“. Прошел час, и со-

лнце укрылось за тучи. Опечаленный Ибрагим сказал матери: „Ни одно из 

тех явлений не является божеством. Забери меня, чтобы я мог познать на-

стоящего Бога“. Аналогичный монолог, по-видимому, взятый из легенды 

находим и на страницах Корана (К 6: 75-79). 

Вернувшись домой, Ибрагим обручился с прекрасной Сарой и стал про-

поведовать веру в Аллаха, уничтожая при этом идолов. Узнав об этом, фа-

раон Немрод приказал посадить Ибрагима в тюрьму. По его повелению 

Ибрагим был брошен в огонь, но Аллах пощадил его и сделал так, что огонь 

стал холодным56.  

Только зная этот контекст становится понятным небольшой фрагмент 

текста из Казанского китаба (1645 г.): 

„© õò« á± âè¯ðè
57

 âàäæèá
58

 íåìà# ïåë êëàíåëćå á«ãó  

òàê âåëèê«é« ñïàćåíé« ïàí á«ã äàć¯ ïð«ð«êå ìóõà¨åäà  

© õò« á± âèòðó íåìà#ó íå ïèë íå êëàíåëćå á«ãó ïàí á«ã éåì¬  

òàê ãðèõ âåëè®èé äàć¯ íåìðóäà ôåðå‘¬íà
59

  

øåäàäà
60

 ïð«¯èâíèê«â ñâˆéèõ á«æèõ” (с. 59а9-14). 

                                                           
56 R. Piwiński, Mity i legendy w krainie proroka, Warszawa 1983, s. 109. 
57 Нечетное число; название молитвы. 
58 Обязательный, необходимый (в молитве, обряде). 
59 Фараон, тиран, деспот. 
60 Жестокий, строгий, суровый. 
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Имена пророков не всегда записывались в мусульманской традиционной 

форме. Выбор имени мог быть продиктован предназначением текста. Так, 

во встречающихся в рукописях литовско-польских татар знахарских текс-

тах, в которых под влиянием христианского окружения нередко упомина-

ются персонажи новозаветных историй – Иисус Христос, Дева Мария, Ио-

анн Креститель, а также старозаветные персонажи – Давид, Илья пророк, 

имена чаще всего записаны в христианской традиционной форме.  

 

Источник легенды Мераджнамэ 

В XIV–XX веках легенда была очень популярна на территории Анатолии. 

Легенда не анонимна, она имеет свое конкретное авторство. Заявленная        

в хадисах и тефсирах легенда не была переводом какого-то определенного 

произведения, а являлась комментарием, вариацией на тему, с отражением 

мнения конкретного автора-поэта. Однако в сборниках религиозного харак-

тера можно обнаружить и списки одного и того же варианта текста легенды 

Мирадж. Так как основная функция и направленность подобного рода сбо-

рников заключалась в просвещении мусульман и ознакомлении их с осно-

вными понятиями ислама, то и составители/переводчики рукописей не зада-

вались целью создать оригинальное произведение. 

Краткий вариант легенды называется в литературе ‘мираджие’, а прос-

транный – ‘мираджнамэ’. Чаще всего встречаемая жанровая форма этого сти-

хотворного произведения – месневи или касыда61. В литературе также встре-

чается легенда Мирадж, записанная прозой.  Популярная в арабской и пер-

сидской литературе легенда после принятия турками ислама нашла широкое 

распространение и в турецкой литературе как в классической (диванной), 

так и в народной. Легенда могла быть как составной частью любого проза-

ического или поэтического произведения, так и самостоятельным, незави-

симым произведением. В турецкой классической литературе в своем кра-

тком варианте ‘мираджие’ легенда чаще встречается в произведениях такого 

жанра как сирет62, мевлюд63, хилье64, муджизатнаме65. В ‘мираджнамэ’ ле-

                                                           
61 Месневи (тур. mesnevi) – жанровая форма стихотворных произведений, состоящая 

из рифмованных двустиший – бейтов. Касыда (тур. kaside) – ода, хвалебное стихо-

творение. 
62 Сирет (тур. siret) – жития святых. 
63 Мевлюд (тур. mevlit) – поэма о рождении Мухаммеда. 
64 Хилье (тур. hilye) – произведение, воспевающее духовное совершенство пророка 

Мухаммеда. 
65 Муджизатнаме (тур. mucizatname) – книга о чудесах. 
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генда представлена в полном варианте с описанием подробностей, которые 

опускались в варианте ‘мираджие’.   

Согласно данным вышедших каталогов к текстологическому анализу мо-

жно привлечь 9 рукописей литовских татар, в которых содержится данная 

легенда. Примечательно, что исследуемый текст содержится только в одной 

из жанровых разновидностей рукописей литовских татар, а именно – кита-

бах. Текст легенды в пяти рукописях написан на староосманском языке с по-

дстрочным его переводом на белорусский / польский языки. Это китаб Ива-

на Луцкевича (1-я половина XVIII в.), китаб Британской библиотеки (1832), 

китаб Ибрагима Хасеневича (1832), китаб Абрагама Карицкого (середина 

XIX в.) и китаб Абрагима Хасеневича (1861). 

Функционирование текста в двух языковых версиях заслуживает особого 

внимания. Несмотря на утрату родного тюркского языка к концу XVI века66, 

литовские татары в своих рукописях продолжают записывать некоторые те-

ксты в двух вариантах: тексты на языке оригинала с интерлиниарным их 

переводом или же в записи in continuo. Такое написание наблюдается как     

в записи поэтических текстов (например, сур Корана или хутб), а также при 

записи эпических произведений (например, легенды Мирадж, истории о двух 

ученых и т. д.). В поэтических текстах литургического характера, когда       

в религиозной практике исключительно используется арабский или туре-

цкий язык, перевод на белорусский/польский язык выполнял функцию ис-

ключительно пояснения, необходимого для имама или слушающих67. В про-

изведениях эпических дидактического характера был необходим исключи-

тельно славяноязычный перевод. Поэтому сохранение (перепись) текста на 

языке оригинала в рукописях конца XIX-начале XX вв. Можно считать да-

нью канонической традиции и объяснить консервативным подходом самого 

копииста к тексту. 

Казалось бы, наличие староосманского оригинала может облегчить не 

только установление первоисточника, но и помочь найти его протограф.  

Наиболее древним спискам легенды Мирадж, записанным в стихотворной 

форме, посвящены работы трех турецких ученых – Метина Акара, Хаяты 

                                                           
66 Подробнее о причинах языковой ассимиляции: Cz. Łapicz, Kitab Tatarów litewsko-

polskich. Paleografia. Grafia. Język, Toruń 1986, s. 33-60; H. Jankowski, Nazwy osobowe 

Tatarów litewsko-polskich, Rocznik Tatarów Polskich, 1997, t. IV, s. 59-90. 
67 A. Drozd, Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku, War-

szawa 1999,  s. 25-26. 
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Девели и Мусы Думана68. М. Акар в своей работе подробно рассмотрел два 

списка произведения Мирадж в стихотворной форме: это список под № 

3756, хранящийся в библиотеке Сулеймание, Лалели отделе, и список из 

библиотеки музея Топкапы (сигнатура К. 989). Как отметил Х. Девели: 

“Существует еще два списка, которые не были анализируемы в книге М. 

Акара. Это третий список, хранящийся в библиотеке Сулеймание, в отделе 

Серез (сигнатура № 3839), и четвертый список, хранящийся в книжном 

шкафу для семинаров на кафедре турецкого языка и литературы факультета 

литературы Стамбульского университета (сигнатура 4038 и 4039). И если 

первые три списка очень близки между собой, то четвертый список следует 

выделить отдельно. Анализируя первые три списка произведения, следует 

отметить, что по количеству бейтов и мотивам самого повествования дан-

ные списки друг от друга отличаются незначительно. Совсем иначе обстоит 

дело с четвертым списком, который значительно меньше по своему объему, 

и значительно отличается по языку и мотивам повествования от других 

списков”69.  

На необходимость привлечения Стамбульского списка для анализа те-

кста Мираджа, записанного на староосманском языке, впервые в своей 

статье обратил внимание Х. Дургут70. Взаимное сопоставление староосма-

ноязычных рукописных версий легенды Мирадж из китабов литовских та-

тар со Стамбульским списком обнаруживает значительную стабильность 

рассмотренного текста и его языкового выражения. Отклонения орфографи-

ческого, фонетического, лексического, морфологического характера не за-

темняют их единой текстовой основы и свидетельствуют о наличии общего 

                                                           
68 M. Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mi’râc-nâmeler, Ankara: Kültür ve Turizm Baka-

nlığı Yayınları 1987; H. Develi, Eski Türkiye Devresine Ait Manzum bir Miracname, Türk 

Dili ve Edebiyatı Dergisi. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. Cilt XXVIII, İstanbul: 

İ. Ü. Film Merkezi 1998, s. 81-228; M. Duman, İbrahim Bey’in Mi’râc-nâmesi, Türk Dili 

ve Edebiyatı Dergisi. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. Cilt XXVII, 1997, s. 169-

238. Полный обзор работ, посвященным легенде Мирадж на турецком языке, нахо-

дим в статье: E. Gülüm, Türk Edebiyatı’nda Mi’râc-nâmeler üzerine hazırlanmış çalı-

şmalar hakkında bibliografya denemesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 7. 

Sayı 35, 2014, s. 105-111. 
69 H. Develi, Eski Türkiye Devresine Ait Manzum bir Miracname, Türk Dili ve Edebiyatı 

Dergisi. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. Cilt XXVIII, İstanbul: İ. Ü. Film Mer-

kezi 1998, s. 81-82. 
70 H. Durgut, Linguistic Features of Mirajname Texts in Manuscripts of the Lithuanian 

Tatars, [w:] Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje. Specialusis Lietuvos istorijos studijos 

leidinys, t. XI, VUL 2014, s. 173. 
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протографа. Стамбульский список Мираджа по своим языковым особен-

ностям можно отнести к Староанатолийскому периоду развития турецкого 

языка (XIII–XVвв.)71.  

И хотя перед нами, казалось бы, текст восходящий своими корнями к во-

сточному источнику, однако, как отмечал В. Демидчик: „Грандиозность, 

космичность темы, концентрированное изложение догматики в легкодосту-

пной художественной форме и неисчерпаемые возможности для игры фан-

тазии делают этот памятник мусульманской литературы широко популя-

рным. Неудивительно, что он нашел свое фольклорное осмысление в бело-

русско-мусульманском рассказе о пастушонке Кунтусе, совершавшим неви-

димые ночные странствия в Мекку“72. 

 

Выводы 

Религиозный синкретизм прослеживается уже на раннем этапе развития ис-

лама и запечатлен в Коране: “связь начального ислама с иудео-христиан-

ством, ранней формой христианской религии, обнаруживается во многих 

деталях и вполне возможна, несмотря на кажущийся хронологический ра-

зрыв. В Аравии долго сохранялись учения, представления и даже приве-

рженцы давно угасших за ее пределами сект. К примеру, Коран содержит 

отзвуки учения кумранской общины. Главная идея коранического образа 

Иисуса – то, что он великий пророк, человек, а не сын Бога, – сродни тому, 

что проповедовали иудео-христиане эвиониты”73. 

Литовские татары, оторванные от своей исторической родины и религи-

озных корней, несомненно, были далеки от понимания богословских нюа-

нсов и порой принимали в свою культуру отдельные элементы из христиан-

ского окружения, не отступая при этом от основных положений ислама. Бе-

зусловно, “религия, на протяжении веков существующая в диаспоре, в среде 

других культурных и религиозных традиций, легко подвергается различным 

деформациям, упрощениям не только в сфере внешней обрядности, но и в сфе-

ре основных религиозных догм, требований и запретов”74. Разыскания в об-

                                                           
71 H. Develi, Eski Türkiye Devresine Ait Manzum bir Miracname, Türk Dili ve Edebiyatı 

Dergisi. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. Cilt XXVIII, İstanbul: İ. Ü. Film Mer-

kezi 1998, s. 81-82. 
72 В. П. Демидчик, Памятники Белорусской литературы, писанной арабским пись-

мом, и легенда о ночном вознесении Мухаммада, [w:] Проблемы арабской культуры. 

Памяти академика И. Ю. Крачковскогo, Москва 1987, c. 251. 
73 М. Б. Пиотровский, Коранические сказания, Москва 1991, с. 122. 
74 Ч. Лапич, Ислам в диаспоре (на примере татар-мусульман Великого княжества 



56 

 

ласти интерференции ислама и христианства на основе славяноязычных 

арабографичных рукописей, безусловно, расширят наши представления о тво-

рчестве литовско-польских татар. 
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Abstrakt 

Artykuł dotyczy problemu ustalenia źródeł tekstów z zabytków rękopiśmiennych Tatarów litewsko-
polskich. Identyfikacja źródła jest jednym z obszarów badawczych, który stanowi ogromne wyzwanie, 
w dziedzinie rozwoju kitabistyki. Praca z manuskryptami stała się nieco łatwiejsza od czasu opubli-
kowania w Wilnie w 2005 roku Katalogu rękopisów Tatarów litewskich pisanych alfabetem arabskim, 
w którym po raz pierwszy systematycznie opisano treść poszczególnych zabytków. 

Wśród źródeł, które były używane przez twórców poszczególnych rękopisów, należy wyróżnić 
muzułmańskie oraz niemuzułmańskie. Głównym źródłem zamieszczanych w nich wtrętów arabskich 
były: Koran, hadisy, różnego rodzaju muzułmańskie księgi o działalności proroków i zbiory modlitw. 
Odniesienia do wykorzystanych źródeł mogą znajdować się w tekstach samych rękopisów. Do najpo-
pularniejszych niemuzułmańskich źródeł należy Biblia (szczególnie Tora i Psalmy). Bez wątpienia, 
głównym źródłem był przekład Biblii Szymona Budnego z 1572 roku, którą posługiwali się najczę-
ściej Tatarzy litewsko-polscy, cytując jej fragmenty w swoich tekstach. 

W artykule analizie podlegają źródła tekstu Historii stworzenia świata oraz legendy Maradż-
name. 
Słowa kluczowe: Tatarzy polsko-litewscy, rękopisy, źródła, stworzenie świata, legenda Maradż-name 
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Abstract 

This article examines problems of the ascertainment of the texts’ sources from the written monuments 
of Lithuanian-Polish Tatars. The ascertainment of the source is one of the areas of the researches and 
one of the most complicated tasks in the field of kitabistics. The work with texts has been a little bit 
simplified after the “Catalogue of Lithuanian Tatars’ Manuscripts written in Arabic Script” was 
published in 2005 in Vilnius. For the first time the content of the written monument was consequen-
tially signed in this catalogue.  

The sources, which used the compiler of the manuscript, should be divided to Muslim and non-
Muslim ones. The main sources of the Arabic inserts were Koran, Hadiths, various Muslim books 
about the deeds of prophets, the collections of the prayers. References to the used sources could be in 
the texts of the manuscripts. The most popular non-Muslim sources were Bible (Tora and the Psalms 
of David). The main source, without any doubts, was the Bible of Shymon Budny of 1572. It was used 
in many texts of Lithuanian Tatars. 

The article analyses the sources of the text “The stories about the creation of the world” and the 
legend “Miraj-nameh”. 
Key words: Lithuanian-Polish Tatars, manuscripts, source, the creation of the world, Miraj-nameh 
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Krakowie i w innych uniwersytetach. Zainteresowania naukowe to manuskrypty i dziedzictwo kultu-
rowe Tatarów litewsko-polskich, więzi kulturalne między Litwą a Turcją, islam na terytorium Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. Autorka monografii Najstarsze manuskrypty Tatarów litewskich. (Grafi-
ka, transliteracja, tłumaczenie, struktura i treść tekstów), Wilno 2001; słownik Litvanca-Türkçe konu-
şma kılavuzu. Türkçe-Litvanca sözlük, Vilnius 2002; źródło Китаб Ивана Луцкевича – памятник 
народной культуры литовских татар, Wilno 2009; współautor Каталога арабографичных руко-
писей литовских татар, Wilno 2005; studia Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarindan Türkçe-
Lehçe Kılavuz’, Vilnius 2008. Autorka ponad 70 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicz-
nych. Jest także tłumaczką z języka tureckiego na litewski dwóch powieści: Orhana Pamuka Czarna 
księga i Ayse Kulin Sevdalinka. E-mail: Galina.Miskiniene@flf.vu.lt 
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Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych  
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Czarni Muzułmanie w Ameryce, czyli Afroamerykańskie  

ruchy muzułmańskie w USA 

Black Muslims in America, or African-American Muslim Movements in the USA 

 

 

1. Wprowadzenie 75 

Czarni Muzułmanie w Ameryce to określenie dla pewnego nurtu religijno-

rasowo-społeczno-politycznego grupującego czarnoskórą ludność, zamieszkującą 

USA, która nawróciła się na tę specyficzną formę islamu lub pragnęła w swoich 

wierzeniach mniej lub bardziej do niego nawiązywać. 

 

1.1. Pochodzenie 

Kierunek ten narodził się ok. roku 1913 w Ameryce Północnej i zdobył dużą 

popularność w tamtejszych gettach Afroamerykanów. W sensie społecznym ge-

neza tego ruchu związana jest z dążeniami emancypacyjnymi byłych niewolni-

ków murzyńskich w południowych stanach USA z początków XX w., w okresie 

                                                           
75 R. Janik, Sekty i związki religijne. Zarys, Lublin 2002, s. 46-48; J. Danecki, Podstawowe 

wiadomości o islamie, Warszawa 1998, t. II, s. 110-118; P. Occhiogrosso, Sekty, Religie, 

Wyznania, Warszawa 1999, s. 544-548; Religie Świata – przewodnik encyklopedyczny, red. 

P. Alexander, Warszawa 1996, s. 404; J. Danecki, Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997, 

s. 60; S. Piłaszewicz, Religie i mitologia Czarnej Afryki. Przegląd encyklopedyczny, War-

szawa 2002, s. 67-68; A. S. Nalborczyk, Islam w USA, [w:] A. Marek, A. S. Nalborczyk, 

Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy, Warszawa 2005, http://www.wiez.pl/islam 

/index.php?id=2 (28.02.2019); G. J. Bellinger, Leksykon religii świata, Warszawa 1999, s. 

41-42; C. V. Manzanares, Prekursorzy Nowej Ery. Mały słownik, Warszawa 1994, s. 36-37; 

W. Martin, Świat religii i sekt, Warszawa 2004, s. 739-746; A. Scarabel, Islam, Kraków 

2004, rozdział 7 «Schizmy, sekty, nowe religie», s. 160-162; Słownik sekt, nowych ruchów 

religijnych i okultyzmu, red. G. A. Mather, A. Nichols, Warszawa 2006, s. 94, 448-450; 

Czarni Muzułmanie, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Czarni-Muzulmanie;3889161.html 

(28.02.2019). 



60 

 

kiedy jeszcze nie zaczęła się właściwa walka o prawa obywatelskie ciemnoskó-

rych.76 Jednak w pewnym sensie można ich określić specyficznym, prekursor-

skim ruchem na rzecz praw obywatelskich ludności kolorowej. Posiadali bardzo 

wyraźne zabarwienie nacjonalistyczne lub nawet rasistowskie i ksenofobiczne     

w stosunku do ludności białej w USA.77 Odnaleźć można u nich ścisłe powiąza-

nia z ideologią: Black Power (czarna siła), Czarnej Supremacji i Czarnego Nacjo-

nalizmu. Wyrazem tych dążeń było przyjęcie przez nich islamu, jednak w wersji 

w dosyć specyficzny sposób przekształconej oraz odizolowanie się od społeczno-

ści białych Amerykanów (separatyzm), co miało być – według nich – jedynym 

sposobem obrony ludności murzyńskiej przed rasizmem ze strony białych. 

 Jak to się w ogóle stało, iż na początku XX w. grupa czarnych Amerykanów 

przyjęła islam? Otóż, muzułmanie jawili im się jako naprawdę braterska wspól-

nota przekraczająca granice rasowe i etniczne w przeciwieństwie do protestanty-

zmu, który jednoznacznie kojarzyli z religią białych ciemiężycieli. 78 Jednakże 

paradoksalnie spowodowało to powstanie jednej z najbardziej separatystycznych, 

ksenofobicznych i rasistowskich ideologii i subkultur jakie pojawiły się w USA. 

Tak więc przechodzenie na islam Afroamerykanów powiązane było z protestem     

i walką przeciw rasizmowi białych oraz potrzebą stworzenia własnej, „czarnej” 

religii,79 która odróżniałaby ich od białej większości. Istnieje jednak opinia, że już 

ok. 15-30% czarnych niewolników, którzy dotarli do obu Ameryk, była wyznaw-

cami islamu, jednakże większość z nich została przymuszona do konwersji i przy-

jęcia chrześcijaństwa. Tak więc islam na kilka stuleci niemal całkowicie znikł 

z amerykańskiego krajobrazu i powrócił dopiero na początku XX w.80 

 Można nawet twierdzić, że do czasu powstania Czarnych Muzułmanów, wśród 

                                                           
76 S. Chazbijewicz, Kościół Mauretański w USA. Pomiędzy dialogiem a synkretyzmem, 

[w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, red. M. Le-

wicka, C. Łapicz, Toruń 2013, s. 198. 
77 Czarni Muzułmanie posiadają zbliżoną ideologię rasistowską do ruchu tzw. Tożsamości 

Białych, Chrześcijańskiej Tożsamości, Dominacji Białych lub ruchu tzw. Czarnych Heb-

rajczyków. Zob.: „Projekt Megiddo”. Raport amerykańskiego Federalnego Biura Śledcze-

go Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (FBI) z 3 listopada 1999 r. [w:] Idea końca 

świata w doktrynach i praktykach tzw. sekt i nowych ruchów religijnych. Tom IV. Osta-

teczna walka dobra ze złem, red. I. Kamiński, P. Chrzczonowicz, Toruń 2014, s. 109-121. 
78 A. Wąs, Islam w USA, https://religie.wiara.pl/doc/496530.Islam-w-USA (28.02.2019). 
79 A. S. Nalborczyk, Islam w USA, [w:] A. Marek, A. S. Nalborczyk, Nie bój się islamu. 

Leksykon dla dziennikarzy, Warszawa 2005, http://www.wiez.pl/islam/index.php?id=2 

(28.02.2019). 
80 N. Tabor, Czarny islam w Czarnej Ameryce, Racjonalista, 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10232 (01.03.2019). 
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Afroamerykanów niepodzielnie panowało chrześcijaństwo – za wyjątkiem nie-

licznych grup Czarnych Hebrajczyków (wierzyli, że Afroamerykanie wywodzą 

się od starożytnych Żydów), czy innych synkretycznych formy judaizmu, czy też 

czarnych synkretycznych form masonerii, które w sposób daleki i pośredni powo-

ływały się na islam.81 

 

1.2. Wierzenia i zasady moralne 

Jeśli chodzi o powinowactwo ideowe i religijne to można się w ich wierzeniach   

i praktykach dopatrzeć bardzo ciekawych synkretycznych powiązań, ponieważ 

obok (1) dominującego wpływu islamskiego, a także wątków związanych z (2) her-

etyckim, nieortodoksyjnym islamem, chodzi tu także o: (2a) tradycje sufistyczne 

(czisztija, nakszbandija i bektaszija); (2b) gnostyczne – związane z Bliskim Wscho-

dem – w tym tzw. specyficzną czarną gnozą (czarnozofia), ale także (2c) trady-

cyjną alchemię arabską – rozumianą jako wiedza tajemna; (2d) ismailityzm, jako 

odłam szyityzmu (a szczególnie sekty assasynów); (2e) czy druzyizm. Można tu 

także mówić o stosunkowo mniejszych wpływach elementów (3) filozofii wedan-

ty – hinduizmu i (4) buddyzmu tantrycznego, a także (5) o myśli „amerykańskich 

lóż masońskich”.82 Nie należy również zapominać, iż Czarni Muzułmanie rozwi-

nęli się w środowisku kulturowym chrześcijańskiego, protestanckiego USA, stąd 

także i te elementy znalazły się w ich systemie. 

 Ucieczka w religijność i mistykę, stanowiła zawsze formę społecznego odrea-

gowania dla grup odrzuconych i stygmatyzowanych. Warto wreszcie podkreślić, 

że przełom XIX i XX w. był czasem szczególnego zainteresowania okultyzmem, 

spirytyzmem, hermetyzmem, teozofią i masonerią w USA, a także w Europie.83  

Pomimo, że ruch zasadniczo wyrósł z islamu, to ze względu na swoje specy-

                                                           
81 Z. M. Kowalewski, Czarny Bóg i biały diabeł w miejskich gettach Ameryki. Religia i czar-

ny nacjonalizm Narodu Islamu, Praktyka Teoretyczna 2013, nr 2, s. 92, http://www. 

Praktykateoretyczna.pl/PT_nr8_2013_Teologie_emancypacyjne/05.Kowalewski.pdf 

(02.03.2019). 
82 S. Chazbijewicz, Kościół Mauretański w USA. Pomiędzy dialogiem a synkretyzmem, 

[w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, red. M. Le-

wicka, C. Łapicz, Toruń 2013, s. 195; Z. M. Kowalewski, Czarny Bóg i biały diabeł w mie-

jskich gettach Ameryki. Religia i czarny nacjonalizm Narodu Islamu, Praktyka Teoretyczna 

2013, nr 2, s. 93, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr8_2013_Teologie_emancypa 

cyjne/05.Kowalewski.pdf (02.03.2019). 
83 S. Chazbijewicz, Kościół Mauretański w USA. Pomiędzy dialogiem a synkretyzmem, 

[w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, red. M. Le-

wicka, C. Łapicz, Toruń 2013, s. 198. 
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ficzne cele i wierzenia jest uważany przez niektórych za (1) zupełnie odrębną 

religię od islamu lub za (2) sektę islamską. Jeszcze inni jednak widzą w nim (3) 

specyficzną odmianę islamu amerykańskiego – czyli przeszczepionego na grunt 

USA. W każdym razie Czarni Muzułmanie w Ameryce starali się stworzyć „ame-

rykańską wersję islamu” przystosowaną do miejscowych warunków. Należy pa-

miętać, że cały ruch Czarnych Muzułmanów jest zjawiskiem typowo północnoa-

merykańskim, zawierającym pewne elementy charakterystyczne dla innych deno-

minacji utworzonych w USA (mormoni, świadkowie Jehowy), a ich powstanie     

i rozwój zawężone są tylko do Ameryki Północnej. W związku z tym dużą uwagę 

przywiązują do zewnętrznych form przynależności i manifestowania tegoż.84 

Zazwyczaj liderzy Czarnych Muzułmanów sprzeciwiali się używaniu prze-

mocy, lecz ich agitacja pod hasłem Black Power, w gettach ludności kolorowej 

doprowadzała od czasu do czasu do krwawych rozruchów w wielu ich gettach     

w miastach USA (np. w 1965 r). Różne ugrupowania Czarnych Muzułmanów 

żądały daleko posuniętej autonomii dla gett ludności kolorowej, a nawet utworze-

nia separatystycznego, własnego „czarnego państwa” z części terytorium USA, czy 

wreszcie głosiły potrzebę gromadnego powrotu do Afryki. Z czasem, pierwotnie 

nieliczni, zwolennicy Czarnych Muzułmanów, stali się dosyć liczni, a ruch okazał 

się największym i najdłużej istniejącym ruchem nacjonalistycznym Afroamery-

kanów w USA. Rząd federalny uznał jego istnienie – szczególnie za ich sympatię 

okazywaną Japończykom podczas II wojny światowej i późniejsze skłonności do 

ulegania komunistycznej i rewolucyjnej propagandzie – za poważne zagrożenie 

dla bezpieczeństwa narodowego. 

Jeśli chodzi o zasady moralne, to w większości grup obowiązuje monogamia 

– co jest nietypowe dla islamu, zakaz picia alkoholu i jedzenia wieprzowiny oraz 

palenia tytoniu. Z islamu przejęli nakaz pięciokrotnej modlitwy, natomiast zwra-

cania się w stronę Mekki, podczas modlitwy, nie wszyscy i nie zawsze przestrze-

gli. Generalnie uznają Koran za świętą księgę, choć niektóre ugrupowania posia-

dały dodatkowo inne święte teksty. Współwyznawcy nazywają siebie „braćmi      

i siostrami”. Często w ich nauczaniu ujawnia się specyficzna pseudoerudycja, 

która miałaby usprawiedliwiać ich ekstremalne przekonania. Generalnie ich wie-

rzenia i teologia nie są zbyt wyszukane i subtelne. Czarni Muzułmanie w Amery-

ce posiadali własne przedsiębiorstwa: prowadzili własne szkoły, gospodarstwa 

rolne, sklepy itd. – dziś jednak większość z nich została sprywatyzowana. 

                                                           
84 S. Chazbijewicz, Kościół Mauretański w USA. Pomiędzy dialogiem a synkretyzmem, 

[w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, red. M. Le-

wicka, C. Łapicz, Toruń 2013, s. 200. 
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1.3. Zróżnicowania 

Ruch Czarnych Muzułmanów w USA nie jest jednolitym zjawiskiem. Poszcze-

gólne nurty i różne grupy nawiązujące i wywodzące się z tego ruchu mogą być 

bardzo zróżnicowane, albowiem charakteryzują się dosyć odmiennymi zasadami 

wierzeń i funkcjonowania. Ogólnie Czarnych Muzułmanów w Ameryce można 

podzielić co najmniej na cztery grupy: 

(1) Pierwotni Czarni Muzułmanie, 

(2) Narodowy Islam Amerykański – posiadają charakter rasistowski, czasami bar-

dzo ekstremistyczny, 

(3) Czarni Muzułmanie Właściwi – zbliżeni są do islamu ortodoksyjnego (niera-

sistowskiego), 

(4) Czarni Muzułmanie uwikłani w ideologię beatników, hippisów i sufizm. 

 Pierwotni Czarni Muzułmanie wiążą się z kryterium historycznym – będą do 

niego zaliczone wszystkie prekursorskie, historyczne już dziś, ugrupowania 

związane z ideologią i nurtem Czarnych Muzułmanów w Ameryce. Głównym 

będzie: Mauretańska Świątynia Nauki.  

Zaś wśród dzisiejszych ugrupowań Czarnych Muzułmanów w Ameryce można 

odnaleźć dwie główne tendencje, które wiążą się z kryterium ich stosunku, inter-

pretowania i postrzegania islamu:  

 Pierwszy nurt85 związany jest z rasizmem oraz separatyzmem czarnych od bia-

łych. Niektóre z nich posiadają charakter ekstremistyczny, głoszą nienawiść 

wobec białej ludności i antysemityzm, a także podkreślają wyższość czarnej 

rasy nad białą. Domagają się wprowadzenia izolacji pomiędzy czarnymi i bia-

łymi, czy powstania ich niezależnego państwa. Ugrupowania Czarnych Mu-

zułmanów ulegające tej tendencji zarazem oddalone są znacznie od wierzeń 

islamu i – poza pewnymi powierzchownymi cechami – nie mają wiele wspól-

nego z islamem ortodoksyjnym. Co najwyżej można mówić o ich charakterze 

quasi-islamskim. Oczywiście posługują się słowem ‘islam’ na określenie swo-

ich wierzeń, i stosują je w swoich oficjalnych nazwach, jednak są to ugrupo-

wania nieortodoksyjne, wykorzystujące wprawdzie wiele elementów muzuł-

mańskich, ale ideologicznie przepełnione czarnym rasizmem.  

W. Martin twierdzi, że wyznają oni swego rodzaju platoniczny idealizm 

lub pseudopanteistyczny dualizm, głosząc, iż wszyscy oni są Bogiem, lecz Al-

                                                           
85 W. Martin, Świat religii i sekt, Warszawa 2004, s. 740; J. Danecki, Podstawowe wiado-

mości o islamie, Warszawa 1998, t. II, s. 111; S. Piłaszewicz, Religie i mitologia Czarnej 

Afryki. Przegląd encyklopedyczny, Warszawa 2002, s. 67. 
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lah odnajduje swe wcielenie jedynie w Wallace’ie Fard Muhammadzie, który 

uchodzi jednocześnie za Mesjasza i Mahdiego. Zazwyczaj więc głoszą bo-

skość wspomnianego Wallace Farda Muhammada – jednego z pierwszych ich 

liderów, z lat 30. XX w. Takie nauczanie odnajdujemy m.in. w grupach: Czar-

ni Muzułmanie Narodu, Nowy Naród Islamski, Owoc Islamu. Ugrupowania 

takie określa się mianem Narodowego Islamu lub Narodowego Islamu Ame-

rykańskiego.  

 Druga tendencja związana jest z organizacjami tych Czarnych Muzułmanów, 

które są zbliżone do ortodoksyjnego islamu. Odżegnują się od rasizmu czar-

nych wobec białych – zgodnie z nauczaniem islamu. Niektóre z nich uchodzą 

zazwyczaj za część islamu ortodoksyjnego, np.: Islamska Społeczność Zacho-

du, Meczet Muzułmański. Tych wyznawców określa się mianem Czarni Mu-

zułmanie Właściwi. Większość ugrupowań Czarnych Muzułmanów zalicza się 

do drugiej grupy, a zatem ten nurt jest dominujący. 

Mimo iż oba nurty wywodzą się z tego samego historycznego pnia, to jednak 

różnią się one zdecydowanie od siebie. Członkowie tych dwu nurtów pozostają  

w konflikcie, co czasami doprowadzało nawet do ostrej walki fizycznej, czy do 

zabójstw. Bardzo często te oba nurty były jednak utożsamiane przez zewnętrz-

nych obserwatorów, co prowadziło do nieporozumień. 

 A. Wąs używa innych nazw dla określenia tych dwóch głównych ruchów, 

które określa: Lud Islamu (The Nation of Islam) i Czarni Muzułmanie (Black Mu-

slims).86 A. S. Nalborczyk pisze podobnie: Naród Islamu i Czarni Muzułmanie.87  

 Kolejny nurt Czarnych Muzułmanów w Ameryce – niezbyt liczny – związany 

jest z oddziaływaniem ideologii młodzieżowych ruchów bitników (beatników) 

i hippisów amerykańskich. Na przełomie lat 50. i 60. XX w. na wierzenia nie-

których Czarnych Muzułmanów nałożyły się dążenia synkretyczne tych ru-

chów. Wyrazem tych tendencji była działalność Hakima Beya (prawdziwe 

nazwisko Peter Lamborn Wilson). Był on pisarzem, krytykiem, nauczycielem 

akademickim, tłumaczem, myślicielem, mistykiem i wolnomyślicielem. Jako 

młody hippis wyruszył w roku 1968 w podróż na Wschód trasą młodych zbun-

towanych, co było wówczas ważnym elementem kontrkultury. Przebywał w Tan-

gerze w Maroku, a także w Iranie, gdzie zetknął się z heterodoksyjnym misty-

cyzmem szyickiego islamu. Przebywał także w Afganistanie i Pakistanie. 

                                                           
86 A. Wąs, Islam w USA, https://religie.wiara.pl/doc/496530.Islam-w-USA (28.02.2019).  
87 A. S. Nalborczyk, Islam w USA, [w:] A. Marek, A. S. Nalborczyk  Nie bój się islamu. 

Leksykon dla dziennikarzy, Warszawa 2005, http://www.wiez.pl/islam/index.php?id=2 

(28.02.2019). 
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Ten nurt posiada zabarwienie przepełnione mistycyzmem islamskim – su-

fizmem, a także charakteryzuje się daleko posuniętym synkretyzmem. Przy-

kładem połączenia wierzeń Czarnych Muzułmanów oraz pewnych idei bitni-

ków i hippisów była organizacja S z l a c h e t n y  Z a k o n  S u f i c h  M a u -

r e t a ń s k i c h , która powstała w 1957 r. w Baltimore. Islam i sufizm w wersji 

hippisowskiej odmiany pop-kultury nazywany był często przez krytyków „pe-

psi-sufizmem” lub „pepsi-islamem”, na podobieństwo amerykańskiej fascy-

nacji jogą, w wersji przystosowanej do pop-kultury amerykańskiej, nazywano 

„pepsi-jogą”.88 

 

2. Mauretańska Świątynia Nauki, czyli pierwotni Czarni Muzułmanie89 

Było to najstarsze, pierwotne ugrupowanie zbudowane w oparciu o ideologię 

Czarnych Muzułmanów w Ameryce. Można ich uznać za prekursorów tego ruchu  

W zasadzie nie byli grupą islamską, lecz dokładniej można by o nich mówić jako 

o ugrupowaniu pseudoislamskim. Założył ją w USA w Newark w stanie Nowy 

Jork w 1913 r. niejaki T i m o t h y  D r e w  (08.01.1886-1929), który przybrał 

przydomek Szlachetny (Noble) Drew Ali (Szlachetny Prorok Drew Ali) – był on 

czarnoskórym mieszkańcem Północnej Karoliny, tam się też urodził. Następnie 

przeniósł się do Chicago. Organizacja na początku ograniczała się do jednej świą-

                                                           
88 S. Chazbijewicz, Kościół Mauretański w USA. Pomiędzy dialogiem a synkretyzmem, 

[w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, red. M. 

Lewicka, C. Łapicz, Toruń 2013, s. 196-197, 199, 202. 
89 M. Eliade, I. P. Couliano, Słownik religii, Warszawa 1994, s. 129; C. V. Manzanares, 

Prekursorzy Nowej Ery. Mały słownik, Warszawa 1994, s. 36; P. Occhiogrosso, Sekty, 

Religie, Wyznania, Warszawa 1999, s. 548; J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, 

Warszawa 1998, t. II, s. 110; W. Martin, Świat religii i sekt, Warszawa 2004, s. 740; Sło-

wnik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu, red. G. A. Mather, A. Nichols, Wa-

rszawa 2006, s. 448-450; Z. M. Kowalewski, Czarny Bóg i biały diabeł w miejskich 

gettach Ameryki. Religia i czarny nacjonalizm Narodu Islamu, Praktyka Teoretyczna 2013, 

nr 2, s. 94-95, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr8_2013_Teologie_emancypacyjne 

/05.Kowalewski.pdf (02.03.2019); https://en.m.wikipedia.org/wiki/Moorish_Science_Tem 

ple_of_America (03.03.2019); R. Kurbanow, Ameryka słucha Proroka, Niezawisimaja 

Gazieta, 2007.09.25, https://wiadomosci.onet.pl/religia/ameryka-slucha-proroka/76hn79 

(28.02,2019); H. Berg, Mitotwórstwo w kontekście afroamerykańskich ruchów muzułman-

ńskich. Mauryjska Świątynia Wiedzy, Naród Islamu i Amerykańskie Stowarzyszenie Muzuł-

manów, [w:] Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wyklu-

czenia, red. S. Chazbijewicz, M. Turowski, K. Skarbek, Wrocław 2012; H. Berg, Wczesne 

ruchy afroamerykańskie muzułmanów i Qur’an, [w:] Nowoczesność, Europa, islam. 

Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia, red. S. Chazbijewicz, M. Turowski, K. 

Skarbek, Wrocław 2012. 
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tyni – budynku ich zebrań i modlitw. 

 Timothy Drew uważał się za ostatniego proroka islamu i wysłannika króla 

marokańskiego, od którego miał otrzymać pełnomocnictwo do głoszenia islamu 

w USA. Twierdził, iż w 1912 r. spotkał Sulaymana Muhammada, który miał być 

wysłannikiem marokańskiego emira ‘Abd al-Karima, zaś ten był przywódcą ara-

bskiego powstania przeciwko Hiszpanom i Francuzom, dążącym do opanowania 

Maroka. Emir ‘Abd al-Kaim stał się symbolem walki Afrykanów z koloniali-

zmem i europejską ekspansją, a także był bardzo popularny wśród Afroameryka-

nów w USA. T. Drew uważał się także za afrykańskiego masona. Fascynował go 

ruch egipskiej mistyki Shrine – jego światopogląd był również zbudowany na ide-

ach organizacji Starożytnego Arabskiego Zakonu Szlachetnych Mistyków Shriner 

(Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mistic Shrine), zwanych szrinersami, 

którzy tworzyli organizacją paramasońską, powołującą się na zasady sufizmu.90 

Islam traktowany był przez zwolenników ugrupowania w sposób symboliczny,     

a jej przywódca T. Drew Ali jedynie w niewielkim stopniu poznał Koran. Gło-

szone zatem przez niego hasła czerpały również z dorobku sekt chrześcijańskich. 

Ugrupowanie było muzułmańskie tylko z nazwy.91 W 1931 r. został potępiony 

przez kairski uniwersytet Al-Azhar. Podobno T. Drew Ali prezentował jako Koran 

własną broszurę, zawierającą treści ezoteryczne i teozoficzne.  

Zbawienie – według nich – osiąga się tu i teraz, a nie w życiu pozagrobowym, 

ale pod warunkiem, że czarni uświadomią sobie swoją odrębność narodową i po-

wrócą do swojej prawdziwej religii – islamu, oddzielą się od białych, stworzą 

swoją własną gospodarkę i będą się kierować surowym kodeksem moralnym. 

Maurowie pochodzą od Boga i to oni będą zbawieni, a nie biali. 

T. Drew Ali starał się skierować pewien przekaz tożsamościowy do Afroame-

rykanów w USA, dążył do umocnienia ich samoświadomości i wartości oraz do 

pokonania kulturowego rasizmu, jaki panował wobec nich wśród reszty społe-

czeństwa USA. W związku z tym nauczał, że rasa czarna to potomkowie Mau-

                                                           
90 Organizacja powstała w 1870 r. w Nowym Jorku i posługiwała się powierzchowną 

muzułmańską symboliką, lecz bez głębi treści religijnych. Zajmują się działalnością cha-

rytatywną. Próbują pogodzić liberalnie interpretowany sufizm z ideologią wolnomularską    

i chrześcijaństwem. Ich przedstawicielstwa („emiraty”) istnieją w Niemczech i Filipinach. 

Zob.: S. Chazbijewicz, Kościół Mauretański w USA. Pomiędzy dialogiem a synkretyzmem, 

[w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, red. M. Le-

wicka, C. Łapicz, Toruń 2013, s. 199-200, 202. 
91 N. Tabor, Czarny islam w Czarnej Ameryce, Racjonalista, http://www.racjonalista.pl/kk. 

php/s,10232 (01.03.2019). 
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rów, mający głębokie związki kulturowe i religijne z wiarą islamską. Podkreślał, 

że współcześni Afroamerykanie w USA posiadają pochodzenie właśnie marokań-

skie. Twierdził, że wszyscy czarni w USA wywodzą się nie z Afryki, lecz Azji,     

a islam – w wersji przez niego głoszonej – jest właśnie religią szczególnie ko-

rzystną i idealną dla nich, podobnie jak chrześcijaństwo dla białych Europejczy-

ków. Czarni Azjaci to inaczej Mauretanie, albo Maurowie lub współcześni Moa-

bici, którzy kiedyś prowadzili wojny ze starożytnym Izraelem. Moabici byli przo-

dkami Arabów, a współcześni Afroamerykanie byli w jego wizji Amerykańskimi 

Maurami.92  

Jeśli chodzi o islam, to posługiwał się niektórymi jego symbolami, które zre-

sztą przejął od wspomnianego nurtu masońskiego – egipskiej mistyki. Jego zwo-

lennicy wykorzystywali zewnętrzne symbole kultury muzułmańskiej w zakresie 

ubiorów, takie jak: fezy, turbany, a także tytuły szejków, czy bejów. Wszystko to 

miało dowartościować jego wyznawców. Drew Ali głosił, że Jezus był Murzy-

nem, którego ukrzyżowali biali Rzymianie. Swoje nauki zaczerpnął częściowo     

z książki autorstwa okultysty L. Dowlinga pt. Ewangelia Wodnika. 

T. Drew Ali nie nawoływał do przemocy, wzywał do wzmacniania tożsamo-

ści, edukacji i siły ekonomicznej czarnych, dlatego zakładał liczne przedsiębior-

stwa i starał się wchodzić w kontakty z lokalnymi politykami i kongresmenami. 

W ten sposób budowano znaczenie, szacunek i potęgę organizacji. 

Mauretańska Świątynia Nauki posiadała swoich zwolenników w Waszyngto-

nie, Filadelfii, Detroit oraz Chicago, gdzie w 1925 r. przeniósł się T. Drew. W tych 

miastach powstawały oddzielne komórki organizacyjne zwane świątyniami. Pod 

koniec 1920 r. liczyli ok. 35 tys. wiernych i 17 świątyń. W tym też czasie przy-

wódca ogłosił się ostatnim prorokiem islamu, a niektórzy twierdzą, że praktyko-

wał wielożeństwo.93 W 1929 r. nastąpił także pierwszy rozłam w organizacji, 

albowiem wystąpił z niej Claude Green Bey, który zarzucał T. Drewowi malwer-

sacje finansowe oraz ogłosił się przywódcą ugrupowania – Wielkim Szejkiem.    

W tydzień po tym wydarzeniu C. G. Beya zasztyletowano. O czyn ten policja 

oskarżyła T. Drewa, którego aresztowano, a którego już wcześniej podejrzewano 

o związki ze światem przestępczym. Posiadał on jednakże mocne alibi, więc go 

                                                           
92 S. Chazbijewicz, Kościół Mauretański w USA. Pomiędzy dialogiem a synkretyzmem, 

[w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, red. M. Lewi-

cka, C. Łapicz, Toruń 2013, s. 198-199. 
93 S. Chazbijewicz, Kościół Mauretański w USA. Pomiędzy dialogiem a synkretyzmem, 

[w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, red. M. Lewi-

cka, C. Łapicz, Toruń 2013, s. 195. 



68 

 

wypuszczono. Zaraz po uwolnieniu Timothy Drew zmarł nagle, a jego zwolenni-

cy przypisali to torturom, jakim miał być poddawany na posterunku policji w cza-

sie aresztowania. Jednakże oficjalną przyczyną śmierci – jaką podano – była 

gruźlica i zapalenie płuc. Niebawem ugrupowanie rozpadło się na kilka mniej-

szych,94 choć istnieje do dziś.  

Do tego ugrupowania nawiązywały późniejsze wszystkie inne grupy ruchu 

Czarnych Muzułmanów w USA. Bezpośrednio wywodzi się z niego kilka ich 

ugrupowań, a ich liderzy twierdzili, że są reinkarnacją Timothy’ego Drewa Ali. 

Byli to: 

● zwolennicy E d w a r d a  M e a l y a  E l , który stwierdził, że został uznany 

przez Drew Alego za prawowitego następcę, 

● Czarni Muzułmanie Narodu (najbardziej znani) stworzona przez Wa l l a c e ’ a  

D .  F a r d a  i  

● Mauretańscy Amerykanie założeni przez J o h n a  G i v e n s a  E l . 

● ostatecznie za następcę T. Drew Alego uznano K i r k m a n a  B e y a , który 

pełnił funkcję przywódcy do 1959 r., kiedy to wodzem został F. Nelson Bey. 

Nazwa angielska to: Moorish Science Temple. Inne używane przez nich nazwy to: 

Mauretańska Świątynia Nauki Szlachetnego Drew Alego, Świątynie Mauretań-

skiej Nauki, Świątynia Nauki Maurów, Ruch Mauretański, Mauretańsko-Amery-

kańskie Świątynie Nauki, Mauretańsko-Amerykańska Świątynia Nauki (Moorish-

American Science Temple), Mauryjska Świątynia Wiedzy, Świątynia Nauki Mau-

retańskiej Ameryki (Moorish Science Temple of America – MISTA) Kościół Mau-

retański, Ortodoksyjny Mauretański Kościół w Ameryce (The Moorish Ortodox 

Church in America), Maurowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 S. Chazbijewicz, Kościół Mauretański w USA. Pomiędzy dialogiem a synkretyzmem, 

[w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, red. M. Lewi-

cka, C. Łapicz, Toruń 2013, s. 200. 
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Rozwój i nurty Czarnego Islamu w Ameryce Północnej. Rys. I. Kamiński 

 

 

CZARNI MUZUŁMANIE PIERWOTNI 

 

C Z A R N Y   I S L A M   W   A M E R Y C E 

CZARNI MUZUŁMANIE 
WŁAŚCIWI 

Mauretańska Świątynia Nauki 
(Kościół Mauretański) 
Timoty Drew (zm. 1929) 

NARODOWY ISLAM  
AMERYKAŃSKI 

Czarni Muzułmanie Narodu 
Wallace D. Farad (zm. 1934) 

Naród Islamu 
Eliah Muhammad – Messnger (zm. 1934) 

Pięcioprocentowcy (5%) 
Clarenc 13 X (Ojciec Allah zm. 1969) 

 

Meczet Muzułmański 
Malcolm Little - Malcolm X (1925-1965) 

Islamska Społeczność Zachodu 
Wallce Deen Muhammad (zm. 2008) 

Ośrodek Hanafi Madh-Hab 
Khaalis Hamaas Abdul 

Nowy Naród Islamu 
Louis Farrachan - Louis X (ur. 1933) 

 

CZARNI MUZUŁMANIE – 

BEATNICY/HIPPISI (SUFIZM) 
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3. Narodowy Islam Amerykański  

Wśród tego separatystycznego, rasistowskiego nurtu Czarnych Muzułmanów       

w USA możemy wymienić kilka znaczących organizacji quasi-islamskich. 

 

Świątynia Islamu 95 

Za twórcę organizacji uchodzi Wa l l a c e  D .  F a r d  (Wali Dodd Farad, znany 

także jako Georg Farr 1877-1934 i David Ford El) – uliczny sprzedawca i magik. 

Uznaje się go za bardzo tajemniczą i zagadkową osobę. Organizację tę założył     

w lipcu 1930 r. w Detroit w czarnym getcie. Tam też w 1941 r. ogłosił, że jest re-

inkarnacją Thimoty Drew’a Ali, twórcy i lidera Mauretańskiej Świątyni Nauki, 

pierwszej organizacji Czarnych Muzułmanów w USA.  

 Sam o sobie twierdził, iż urodził się w Mekkce w 1877 r., wychowany został 

w wierze muzułmańskiej, a w 1930 r. miał rzekomo przybyć z Arabii do USA, 

osiedliwszy się w murzyńskiej dzielnicy Detroit. Jednakże jego pochodzenie nie 

jest do końca pewne. Niektórzy twierdzą, iż był on urodzonym w Nowej Zelandii 

synem islamskiego imigranta z Indii (obecnie Pakistan) i Angielki lub pochodził    

z Afganistanu, a w 1913 r. przybył do USA. Jednak pod koniec lat 50. XX w. FBI 

podało do wiadomości, że naprawdę nazywał się on Wallace Dodd Ford i urodził 

się na Hawajach w 1891 r., a w 1929 r. został zwolniony z więzienia w San Qun-

tin, gdzie trafił za sprzedaż heroiny. Przeciwnicy uważali go za szarlatana i mito-

mana. Inna nazwa: Allah Temple of Islam (ATOI). 

 

Mauretańscy Amerykanie 96  

To kolejne ugrupowanie pseudoislamskie, zaliczane do nurtu Czarnych Muzuł-

manów w Ameryce. Organizacja Mauretańscy Amerykanie powstała w 1929 r. 

USA na bazie ugrupowania Mauretańska Świątynia Nauki. Po śmierci jej założy-

ciela i przywódcy Timothy Drew’a Ali niejaki J o h n  G i v e n s  E l  z Chicago 

(był jego szoferem) ogłosił, że jest jego reinkarnacją. Organizacja zwalczała zwo-

lenników Wallace’a D. Farda. 

  

                                                           
95 Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu, red. G. A. Mather, A. Nichols, War-

szawa 2006, s. 448; W. Martin, Świat religii i sekt, Warszawa 2004, s. 740; Z. M. Kowa-

lewski, Czarny Bóg i biały diabeł w miejskich gettach Ameryki. Religia i czarny nacjo-

nalizm Narodu Islamu, Praktyka Teoretyczna 2013, nr 2, s. 95-96, http://www.Praktykate 

oretyczna.pl/PT_nr8_2013_Teologie_emancypacyjne/05.Kowalewski.pdf(02.03.2019); A. 

Wąs, Islam w USA, https://religie.wiara.pl/doc/496530.Islam-w-USA (28.02.2019). 
96 W. Martin, Świat religii i sekt, Warszawa 2004, s. 740; 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Moorish_Science_Temple_of_America (03.03.2019). 
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Czarni Muzułmanie Narodu 97 

Powstali w USA na bazie tradycji Mauretańskiej Świątyni Nauki. Jest to drugie 

ugrupowanie założone przez wspomnianego Wa l l a c e ’ a  D .  F a r d a . Organi-

zację utworzył dwa lata po założeniu Świątyni Islamu, a więc w 1932 r. 

 Nauczanie W. D. Farda było ewidentnie zniekształconą wersją islamu. Nawo-

ływał do zjednoczenia i wyzwolenia czarnej społeczności. Twierdził m.in., że 

Afroamerykanie są potomkami zagubionego plemienia Shabazz z Mekki, a on 

sam jest jedyną osobą mogącą doprowadzić do renesansu tego odnalezionego 

narodu islamu w Ameryce. Głosił też, że Afroamerykanie nie pochodzą z Afryki, 

lecz z Azji („czarny człowiek azjatycki”), a na pewno nie są prawdziwymi Ame-

rykanami i dlatego nie muszą być lojalni wobec USA. Uważał mianowicie, że 

rasa czarna zmierzy się z rasą białą w wojnie rasowej, wskutek czego czarni od-

zyskają przewagę i władzę w świecie. Nawoływał do separatyzmu czarnych. 

Utrzymywał, iż panowanie białych w Ameryce nie dobiegnie końca, zanim co 

najmniej 144 tys. czarnych nie odrodzi się duchowo, umysłowo, moralnie i fi-

zycznie. Muszą zrozumieć, że są najszlachetniejszym narodem, muszą odzyskać 

swoją religię, którą jest islam, swój język – arabski i własną kulturę, którą jest 

astronomia i matematyka wyższa. Jednakże warunkiem tego wszystkiego jest 

oddzielenie się od białych. Odrzucał dominację białego człowieka i występował   

z ostrą krytyką chrześcijaństwa, wskazując, że prawdziwą religią jest ta, którą 

wyznaje czarna rasa. Podkreślał, iż chrześcijaństwo to religia biała, wykorzysty-

                                                           
97 E. Barker, Nowe Ruchy Religijne, Kraków 1997, s. 96; M. Eliade, I. P. Couliano, Słownik 

religii, Warszawa 1994, s. 129; W. Martin, Świat religii i sekt, Warszawa 2004, s. 740; C. 

V. Manzanares, Prekursorzy Nowej Ery. Mały słownik, Warszawa 1994, s. 36-37; R. Janik, 

Sekty i związki religijne. Zarys, Lublin 2002, s. 46-47; A. Wąs, Islam w USA, 

https://religie.wiara.pl/doc/496530.Islam-w-USA (28.02.2019); Z. M. Kowalewski, Czarny 

Bóg i biały diabeł w miejskich gettach Ameryki. Religia i czarny nacjonalizm Narodu 

Islamu, Praktyka Teoretyczna 2013, nr 2, s. 95-97, 99, http://www.Praktykateorety 

czna.pl/PT_nr8_2013_Teologie_emancypacyjne/05.Kowalewski.pdf (02.03.2019); https:// 

en.m.wikipedia.org/wiki/Moorish_Science_Temple_of_America (03.03.2019); G. J. Bel-

linger, Leksykon religii świata, Warszawa 1999, s. 41-42; M. Malherbe, Religie ludzkości, 

Kraków 1995, s. 181; P. Occhiogrosso, Sekty, Religie, Wyznania, Warszawa 1999, s. 544-

548; Religie Świata – przewodnik encyklopedyczny, red. P. Alexander, Warszawa 1996, s. 

404-419; J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 1998, t. II, s. 111; N. 

Tabor, Czarny islam w Czarnej Ameryce, Racjonalista, http://www.racjonalista.pl/kk. Php 

/s,10232 (01.03.2019); S. Piłaszewicz, Religie i mitologia Czarnej Afryki. Przegląd ency-

klopedyczny, Warszawa 2002, s. 67. 
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wana przez białych do gnębienia i poniżania czarnych. Fard wierzył, iż został 

posłany, aby uwolnić czarnych ludzi – Murzynów od „kaukaskiego diabła”, czyli 

białych ludzi. Nauczał, że Azjaci, a szczególnie czarnoskórzy, są z natury dobrzy, 

zaś biali są z natury źli. Powołując się na Biblię i Koran oraz własną literaturę do-

wodził, że konflikt pomiędzy białymi i czarnymi rozstrzygnie się w bitwie o Ar-

magedon.  

 W. D. Fard nadawał swoim uczniom arabskie nazwiska, zastępując nazwiska 

„białe”, przybrane wcześniej przez ich rodziny. Zmienił także swoje nazwisko na 

W. D. Fard Muhammad. Jego wyznawcy odmawiali pięć razy w ciągu dnia mo-

dlitwę, skierowani w stronę Mekki. Nie jedli wieprzowiny i nie pili alkoholu oraz 

nie stosowali innych używek. Nauczał też o konieczności jedzenia tylko jeden raz 

dziennie, co miało być bardzo zdrowe. Należało dbać o czystość ciała i mieszka-

nia, nie ulegać hazardowi, cudzołóstwu.  

 Hasłem organizacji Czarnych Muzułmanów Narodu było: „Ameryka Afryka-

nom”. Podawali się za naród, który zaginął i ponownie się odnalazł w Ameryce 

Północnej za sprawą islamu. W. D. Fard głosił również, że jest ambasadorem 

(„ambasador wszechmocnego Allaha”) i wcieleniem Allaha oraz władcą wszech-

świata. Członkowie Czarnych Muzułmanów w Ameryce, świętują jego urodziny 

(26 lutego) jako Dzień Zbawiciela. Został więc uznany przez swoich wyznawców 

za Boga. Dodatkowo uznawali go za Wielkiego Mahdiego lub Mesjasza.  

W. D. Fard zaczął wypowiadać się z dużą sympatią o swoich azjatyckich bra-

ciach Japończykach – jak ich nazywał. Wzywał też do zjednoczenia się wszyst-

kich kolorowych ras przeciwko dominacji białego człowieka. Niektórzy twierdzi-

li, że był finansowany przez Japończyków. W każdym razie traktował Japonię – 

wschodzące „kolorowe” mocarstwo (m.in. wygrana wojna z carską Rosją) – jako 

sojusznika w walce przeciw białym. Już w 1933 r. aresztowano go, zaś w 1934 r. 

zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Wyznawcy oczywiście uważają, że 

udał się do nieba.  

Zwolennicy ugrupowania mieszkali w Chicago, Filadelfii i Detroit, z tym, że 

około 1/3 z nich pochodziła z Chicago. Łącznie liczyli w 1930 r. ok. 30 tys. wy-

znawców. Do ugrupowania Czarni Muzułmanie Narodu nawiązywała grupa o na-

zwie Naród Islamu. Inne nazwy: Black Muslims, Czarni Muzułmanie. 
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Naród Islamu 98  

Po tajemniczym zniknięciu Wallace’a D. Farda w 1934 r., założyciela i przywód-

cy Czarnych Muzułmanów Narodu, władzę wśród członków tego ugrupowania 

objął jego najbliższy współpracownik R o b e r t  P o o l  (E l i j a h  P o l e  1897-

1975), zwany E l i j a h  M u h a m m a d  lub Eliah Muhammad, określany też jako 

Messanger. Robert Pool – syn pastora baptystów – został nawrócony i wyciągnię-

ty z alkoholizmu przez W. D. Farda, a w 1932 r. wyrzekł się swojego poprzednie-

go, niewolniczego nazwiska, za jakie je uważał, i przybrał islamskie imię Muh-

ammad. Głosił, że objawił mu się Allah pod postacią Wallace’a D. Farda i ustano-

wił go ziemskim posłańcem i ambasadorem Allaha (Messanger). Następnie rozwi-

jał koncepcje głoszone wcześniej przez tamtego, jednak ostatecznie to Elijah Mu-

hammad był teologiem czarnego islamu separatystycznego i głosicielem czarnego 

nacjonalizmu; uchodzi za rzeczywistego założyciela i głównego ideologa mu-

rzyńsko-islamskiego ruchu narodowego (Narodowego Islamu Amerykańskiego).  

 Na przełomie 1933-1934 r. na bazie osób związanych z ugrupowaniem Czar-

nych Muzułmanów Narodu i Mauretańskiej Świątyni Nauki w Detroit utworzył 

nową organizację, którą nazwał Naród Islamu. Także w swoim nauczaniu i dzia-

łaniu nawiązywał do tych dwu grup. Nadał im jeszcze bardziej zdecydowany 

charakter separatystyczny. 

 Najważniejsze założenia Narodu Islamu to: (1) oryginalnym człowiekiem jest 

człowiek czarny i od niego pochodzą inne rasy, a więc rasa czarna jest najstarsza 

na ziemi – głoszą zatem wyższość czarnej rasy tzw. black supremacy, (2) Wallace 

                                                           
98 Z. M. Kowalewski, Czarny Bóg i biały diabeł w miejskich gettach Ameryki. Religia         

i czarny nacjonalizm Narodu Islamu, Praktyka Teoretyczna 2013, nr 2, s. 97, 104-110, 

http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr8_2013_Teologie_emancypacyjne/05.Kowalews

ki.pdf (02.03.2019); C. V. Manzanares, Prekursorzy Nowej Ery. Mały słownik, Warszawa 

1994, s. 23, 36, 136; A. Kosowski, Clarence 13 X i jego „5%-owcy” jako (nieislamska) 

sekta islamu, Współczesne dialogi polityczne 2004, nr 3-4; M. Eliade, I. P. Couliano, 

Słownik religii, Warszawa 1994, s. 129; A. Wąs, Islam w USA, https:// religie.wiara. 

pl/doc/496530.Islam-w-USA (28.02.2019); J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, 

Warszawa 1998, t. II, s. 111-112; A. S. Nalborczyk, Islam w USA, [w:] A. Marek, A. S. 

Nalborczyk, Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy, Warszawa 2005, http://www. 

wiez.pl/islam/index.php?id=2 (28.02.2019); Naród Islamu, https://pl.wikipedia .org/wiki/ 

Nar%C3%B3d_Islamu (01.03.2019); W. Martin, Świat religii i sekt, Warszawa 2004, s. 

740-741; P. Occhiogrosso, Sekty, Religie, Wyznania, Warszawa 1999, s. 544; T. Paleczny, 

Sekty w poszukiwaniu utraconego raju, Kraków 1998, s. 49; G. J. Bellinger, Leksykon re-

ligii świata, Warszawa 1999, s. 41; S. Piłaszewicz, Religie i mitologia Czarnej Afryki. Prze-

gląd encyklopedyczny, Warszawa 2002, s. 67; Słownik sekt, nowych ruchów religijnych         

i okultyzmu, red. G. A. Mather, A. Nichols, Warszawa 2006, s. 449-450. 
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D. Fard jest Allahem, a jednocześnie chrześcijańskim Mesjaszem i muzułmań-

skim Mahdim, (3) Elijah Muhammad jest wysłannikiem, posłańcem i prorokiem 

Allaha (Messanger), a także władcą świata, (4) chrześcijaństwo jest i zawsze było 

religią białych, (5) Jezus był człowiekiem i prorokiem Allaha – odrzucają stwier-

dzenie, że Jezus jest Bogiem, a zarazem człowiekiem, (6) nie ma życia po śmierci 

– raj i piekło są definiowane jako uwarunkowania mające miejsce na ziemi, (7) 

uznawali Mekkę za ojczyznę Afroamerykanów. 

 Głoszone przez Elijaha Muhammada teorie skierowane były przeciw białym 

i ich dominacji. Twierdził, iż czarni żyli w raju, który był w Mekce i okolicy. Przez 

biliony lat cała ludność była czarna i mówiła po arabsku. Bóg stworzył tylko 

ludzi czarnych. Sielanka skończyła się, gdy pojawiły się kryzysy religijne: poja-

wił się hinduizm ze swoim wielobóstwem i buddyzm z wiarą w reinkarnację. 

Biali powstali z czarnych w wyniku diabelskich działań. Biali zostali stworzeni  

w wyniku eksperymentu czarnego, szalonego i opanowanego przez diabła uczo-

nego-boga o imieniu Jakub (Yagub – główny wróg Allaha). Istniała wtedy grupa 

czarnych ludzi, dwudziestu czterech naukowców-bogów, którzy tworzyli historię. 

Jeden z nich – Jakub wystąpił przeciwko innym oraz Allahowi, na skutek czego 

6600 lat temu doszło do zamętu i zamieszania. Buntownik stworzył białą rasę 

ludzi po to, żeby dokonać odwetu na rasie czarnej. Pierwszy biały miał na imię 

Adam. Jakub ogłosił się Bogiem, obiecał wszystkim, którzy pójdą za nim i za 

jego nową religią, że zapanują nad światem za pomocą stworzonej przez siebie 

„triknologii”, czyli nauki o sztuczkach i podstępach. Jakub przez 600 lat przepro-

wadzał eksperymenty genetyczne i eugeniczne, zabijał czarne noworodki i stop-

niowo wyhodowywał coraz jaśniejszych ludzi, aż w końcu stworzył umysłowo      

i duchowo niższą rasę diabelską – białą. Białe plemię żyło w dzikości, kryjąc się 

w jaskiniach Europy i jedząc surowe mięso. Allah-Bóg chciał ich nawrócić za po-

średnictwem kolejnych proroków Mojżesza, Jezusa i Mahometa, który na 1000 

lat zatrzymał ekspansję białych. Biali za pomocą podstępu odebrali władzę czar-

nym, a później biały diabeł zniewolił czarny lud boży i wywiózł ich do Ameryki, 

gdzie zapomnieli swego języka i religii oraz cywilizacji, przyjmując styl życia       

i religię swych panów. Inna wersja głosi, iż wszystko to działo się przed trylio-

nem lat na Księżycu. 

 Następnie na Ziemi przez ponad 6 tys. lat panowała „Biała Bestia” – czyli 

„Biali Ludzie”. Biali niesłusznie przywłaszczyli sobie panowanie nad światem. 

Jednak wkrótce to się zmieni i Afroamerykanie pokojowo zapanują nad Ziemią. 

Czas panowania Białej Bestii skończył się już w 1914 r., a niebawem rzeczywistą 

władzę nad światem ma przejąć Naród Islamu – prawowici władcy świata. Elijah 
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Muhammad głosił apokaliptyczne przesłanie, zapowiadając kres białej rasy w Ame-

ryce i powstanie prawdziwej wspólnoty „czarnego narodu wybranego”. Wierzył 

w nadciągające rychłe zniszczenie białego świata. Bóg zniszczy Amerykę, która 

będzie płonąć 390 lat, a uratują się tylko członkowie Narodu Islamu. Po „sądzie 

nad tym białym światem” Bóg w osobie W. D. Farda przygotował już i niebawem 

objawi kolejną świętą księgę przeznaczoną dla sprawiedliwych, czyli czarnych. 

Ostatecznym celem Narodu Islamu było więc zaprowadzenie rządów czarnych na 

świecie. 

 Elijah Muhammad nauczał, że istnieją trzy łańcuchy niewolnictwa, którymi 

biali trzymają czarnych w niewoli. Są to: religia chrześcijańska, kościół i nazwi-

ska jakie biali nadali czarnym. „Chrześcijaństwo jest religią zorganizowaną i wspie-

raną przez diabłów, aby z czarnej ludności zrobić niewolników. (…) Religia ta 

zupełnie zabiła mentalnie Murzynów. (…) Islam jest naturalną religią czarnego 

człowieka. (…) Jest religią wspieraną mocą Allaha, który raz na zawsze uwolni 

was z rąk bezlitosnych wrogów (właścicieli niewolników). (…) Jest jedyną reli-

gią, która przetrwa Wielką Świętą Wojnę, tj. wojnę ostateczną między Allahem     

a diabłem. Islam wyniesie czarnego człowieka na szczyt cywilizacji”.99   

 Ich wyznanie wiary – na wzór muzułmańskiego – brzmiało następująco: „Za-

świadczamy, że nie ma bóstwa oprócz Allaha, który przybył w Osobie Pana Far-

da Muhammada, i że czcigodny Elijah Muhammad z pewnością jest Ostatnim       

i Największym spośród Jego Wysłanników”. Elijah Muhammad stwierdzał, że W. 

Fard Muhammad to „nasz Zbawiciel, Wszechmocny Wybawca Zagubionych-

Odnalezionych”. Twierdził „Bóg nie był żadnym duchem w przestrzeni (…) On 

był realnym człowiekiem i był czarny”. Odcinał się od „prostackiej wiary orto-

doksyjnych muzułmanów, że Allah jest Czymś Bezkształtnym” i dodawał „nie 

dałbym złamanego grosza za takiego Boga, w jakiego oni wierzą”.100 Przywódca 

ugrupowania ostro krytykował muzułmanów, że nie wierzą, iż to Bóg w osobie 

Farda objawił prawdę o Bogu i diable, a proroctwa Koranu odnoszą się do Farda, 

a nie do Mahometa. W każdym razie Elijah Muhammad dopracował i pogłębił 

nauczanie i doktrynę W. Farda Muhammada oraz ugruntował ją w Koranie i Bi-

                                                           
99 Z. M. Kowalewski, Czarny Bóg i biały diabeł w miejskich gettach Ameryki. Religia i czar-

ny nacjonalizm Narodu Islamu, Praktyka Teoretyczna 2013, nr 2, s. 88-89, http://www. 

praktykateoretyczna.pl/PT_nr8_2013_Teologie_emancypacyjne/05.Kowalewski.pdf 

(02.03.2019). 
100 Z. M. Kowalewski, Czarny Bóg i biały diabeł w miejskich gettach Ameryki. Religia i czar-

ny nacjonalizm Narodu Islamu, Praktyka Teoretyczna 2013, nr 2, s. 92, http://www. 

praktykateoretyczna.pl/PT_nr8_2013_Teologie_emancypacyjne/05.Kowalewski.pdf 

(02.03.2019). 
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blii. Występuje tu ciekawe zapożyczenie z chrześcijaństwa o Bogu, który wcielił 

się w człowieka, a wszystko to na bazie wierzeń muzułmańskich, które odrzuciły 

przecież koncepcję wcielenia się Boga w człowieka. 

 Co istotne, Muhammad Elijah bardzo zradykalizował nauczanie ugrupowania 

w duchu czarnego nacjonalizmu, separatyzmu i dodatkowo antysemityzmu. Czar-

nych ostro przeciwstawiał białym, których określał „diabłami”. Według niego 

Bóg był czarny, zaś szatan biały. Biały człowiek, chrześcijanin, a zwłaszcza ten, 

kto ma niebieskie oczy, jest uznawany za szatana (szejtana), diabła, złego, który 

dąży do zguby czarnego człowieka. Celem powinno być zniszczenie białych i usta-

nowienie raju w Ameryce. Propagował czarny rasizm i separatyzm, twierdząc, że 

biali i czarni powinni żyć oddzielnie, oddzielał się też od muzułmanów pocho-

dzących ze świata islamu. Uważał Koran za świętą księgę, podobnie jak i Biblię, 

lecz twierdził, iż należy oczyścić ją z „białych kłamstw”. Generalnie Koran i Bib-

lia powinny zostać zastąpione przez nową świętą księgę, nad której powstaniem 

pracowano.101 Twierdził, że czarni ludzie nie są grzesznikami, ale to biali są wy-

łącznie odpowiedzialni za ich problemy. Podkreślał, iż czarni powinni „zaprze-

stać oczekiwania pomocy od nieżyjącego Jezusa”, czy „oczekiwać czegokolwiek 

po śmierci – Nieba, albo Piekła (…) nie ma żadnego życia pozagrobowego”. Jeśli 

ktoś w to wierzy, to jest „to wiara niewolnicza, której naucza się niewolników, 

aby trzymać ich pod kontrolą”. 

 Podkreślał również polityczny, ekonomiczny i religijny ucisk, który prowadził 

czarną społeczność do zubożenia i uzależnienia, a jednocześnie przesłanie to 

dawało biednym i bezrobotnym poczucie przynależności do wspólnoty, w której 

podkreślano wartości rodzinne i w purytański sposób egzekwowano dyscyplinę, 

pracowitość i oszczędność. Praktykowano także ostry zakaz uprawiania hazardu 

oraz spożywania alkoholu, narkotyków i wieprzowiny. 

 Mimo powierzchownych podobieństw członkowie jego ugrupowania nie byli 

i nie są muzułmanami. Ich nauki w wielu miejscach odbiegały od zasad i praktyk 

muzułmańskich. Wierzenia te były połączeniem islamu ze specyficznym chrze-

ścijaństwem z przewagą tego pierwszego. Dostrzec także można u nich wpływy 

okultyzmu oraz fanatycznego, religijnego rasizmu. Nie uznawali pięciokrotnej mo-

dlitwy w ciągu dnia i zmienili charakter muzułmańskiej modlitwy, choć za dzień 

modlitw uważali nadal piątek, jednak swe świątynie zwali ‘tempel’, a nie meczet. 

Odrzucali pielgrzymkę do Mekki, zaś miesiącem postu ustanowili grudzień. Nie 

                                                           
101 A. S. Nalborczyk, Islam w USA, [w:] A. Marek, A. S. Nalborczyk  Nie bój się islamu. 

Leksykon dla dziennikarzy, Warszawa 2005, http://www.wiez.pl/islam/index.php?id=2 

(28.02.2019). 
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wierzyli w życie przyszłe i duszę, bez różnicy czy jest to piekło, czy raj, odrzucali 

także chrześcijańską doktrynę o zadośćuczynieniu i zbawieniu. Zamiast głoszo-

nego przez islam braterstwa wszystkich muzułmanów, ugrupowanie propagowało 

radykalny separacjonizm czarnej rasy, a jego celem było stworzenie własnej, 

odrębnej Czarnej Ameryki. Celem czarnych powinno być zniszczenie świata bia-

łych. Jednakże chyba najważniejszą różnicą w stosunku do islamu było uznanie 

przywódcy za wysłannika Boga i najwyższego prawodawcę, co odbierało tym 

samym nadrzędne miejsce prorokowi Mahometowi (został zdegradowany do roli 

jednego z wielu proroków). Ugrupowanie „Naród Islamu” pozostawało w konfli-

kcie z muzułmanami – nowymi przybyszami do USA ze świata muzułmańskiego, 

którzy chcieli zintegrować się ze społeczeństwem amerykańskim. Natomiast orto-

doksyjni muzułmanie uważali Naród Islamu za odrębną religię Afroamerykanów. 

 Już od lat 30. XX w. organizacja była monitorowana przez policję i FBI. Eli-

jah Muhammad przed i w czasie II wojny światowej utrzymywał przyjazne sto-

sunki z Japończykami, co traktował jako sposób na zniszczenie Ameryki Białych. 

W organizacji także pojawiały się głosy poparcia dla działań Japonii w czasie II 

w.ś. W związku ze zdecydowanymi projapońskimi sympatiami ugrupowanie było 

pod ścisłym nadzorem policji i służb bezpieczeństwa, a w 1942 r. aresztowano E. 

Muhammada, którego oskarżono o działalność wywrotową, lecz nie zdołano mu 

dowieść winy. Ponownie go oskarżono, tym razem, o uchylanie się od służby woj-

skowej i za to został skazany na karę więzienia. Na wolność wyszedł w 1946 r.   

W latach 1959-1963 ugrupowanie znajdowało się w opozycji do ruchu na rzecz 

praw obywatelskich, na którego czele stał czarnoskóry Martin Luter King. Ruch 

M. L. Kinga opowiadał się za integracją czarnych z białymi Amerykanami i sto-

sował bierny opór. Naród Islamu sprzeciwiał się integracji i nie stosował przemo-

cy, ani biernego oporu. 

 Warto odnotować, że niektórzy komentatorzy zauważyli od końca lat 70. XX 

w. złagodnienie ekstremistycznego nauczania E. Muhammada,102 lecz do końca 

pozostało ono separatystyczne, rasistowskie i antysemickie.  

Interesujące, że organizacja prowadziła bardzo skuteczne metody resocjaliza-

cji, szczególnie działając w środowiskach marginesu społecznego. Skutecznie na-

wracali alkoholików, narkomanów, przestępców, nawet recydywistów. 

 Naród Islamu liczył podobno w 1948 r. nieprawdopodobną liczbę ok. 1,5 mln 

wyznawców. Choć rozwijał się wtedy bardzo dynamicznie – jednak niektórzy po-

dają zupełnie odmienną, za to bardziej realną liczbę kilkuset osób w czterech 

                                                           
102 Czarni Muzułmanie, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Czarni-

Muzulmanie;3889161.html (28.02.2019). 
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miastach USA w roku 1946. W latach 1953–1955 liczba wyznawców wzrosła       

z 1200 do 6000, a w 1961 roku do 50-75 tys. W 1959 r. w TV ukazał się pięcio-

odcinkowy film prezentujący ugrupowanie jako rasistowskie i głoszące czarną 

supremację. Film wywołał sensację i wzbudził zainteresowanie Afroamerykanów, 

co przyczyniło się do trzykrotnego wzrostu liczby ich członków. W tym czasie 

ich gazeta „Muhammad Speaks” osiągnęła sprzedaż pół miliona egzemplarzy          

i stała się najbardziej poczytną afroamerykańską gazetą w historii USA.  

W 1962 r. w Los Angeles policja zatrzymała dwóch członków ugrupowania, 

którzy bezpodstawnie zostali posądzeni o kradzież. Na odsiecz przybyli im inni 

wyznawcy, a siły policyjne zastrzeliły sekretarza jednej z ich świątyń Ronalda X 

Stokesa, choć sygnalizował, że się poddaje. Postrzelono ponadto sześciu innych 

członków wspólnoty, a policja wtargnęła do świątyni, jednak nikt z wyznawców 

nie miał przy sobie broni.  

 Z ugrupowania Naród Islamu wydzieliły się jeszcze inne grupy. Wiele z nich 

przesunęło się w swoich poglądach w stronę ortodoksyjnego islamu, np.: 

● Malcolm Little (Malcolm Mały 1925-1965) znany jako M a l c o l m  X  – był 

pierwotnie zwolennikiem Muhammada Elijaha, jego poglądów rasistowskich oraz 

wrogości czarnych do białych. Jednak zmienił poglądy: wyrzekając się całkowi-

cie separatyzmu i antysemityzmu zaczął wyznawać ortodoksyjny islam pozba-

wiony rasizmu. Następnie w 1964 r. utworzył odrębną organizację o nazwie Me-

czet Muzułmański, a wiele osób za jego przykładem odeszło do Narodu Islamu    

i przyłączyło się do nowego ugrupowania.  

●  Podobnie w 1975 r. syn Elijaha Muhammada – Wa l l c e  D e e n  M u h a m -

m a d  założył z części wyznawców Narodu Islamu ugrupowanie o nazwie Islam-

ska Społeczność Zachodu, porzucając rasizm i także zbliżając się doktrynalnie do 

tradycyjnego islamu. 

● Także w 1986 r. niejaki K h a a l i s  H a m a a s  A b d u l  – wcześniej należący 

do Narodu Islamu – utworzył Ośrodek Hanafi Madh-Hab.  

● Reakcją na odwracanie się od rasizmu było działanie jeszcze innej charyzma-

tycznej postaci związanej z Narodem Islamu, chodzi o Louisa Farrachana, czyli 

L o u i s a  X . Pozostał on wiernym zwolennikiem nauczania Muhammada Elija-

ha o rasizmie, separatyzmie, traktowaniu Białych jako „białych diabłów” itd. Louis 

X uważa się za prawowitego następcę M. Elijaha i jedynego kontynuatora oraz 

prawowiernego spadkobiercę ugrupowania Naród Islamu. Jednak z powodu sece-

sji i oderwania części wiernych przez dwie inne organizacje: Meczet Muzułmań-

ski Malcolma X i Islamską Społeczność Zachodu W. D. Muhammada, Luis X 

założył w 1987 r. swoją niezależną organizację o nazwie Nowy Naród Islamski.  
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● Kolejną grupą rasistowską byli tzw. pięcioprocentowcy C l a r e n s a  1 3 X . 

Wszystkie wymienione wyżej ugrupowania w latach po swoim powstaniu prze-

żywały bardzo mocny rozwój. Jednakże od kilkunastu lat liczba ich zwolenników 

maleje. 

●  Paramilitarną bojówką Narodu Islamu była organizacja Owoc Islamu (Fruit of 

Islam – FOI).103 Skupiała tylko mężczyzn i to tych najbardziej radykalnych. Jej 

przywódcą był R a y m o n d  S h a r r i e f f  zięć Muhammada Elijaha, założyciela 

Narodu Islamu. Podkreślano jej dobre bojowe wyszkolenie i dyscyplinę. 

 Inne funkcjonujące nazwy Narodu Islamu to: Nation of Islam – NoI (Naród 

Islamski), Lud Islamu, Lost-Found Nation of Islam in North America (Zagubio-

ny-Odnaleziony Naród Islamu w Północnej Ameryce). 

 

Pięcioprocentowcy 104 

Ugrupowanie pseudoislamskie zaliczane do rasistowskiego nurtu Narodowego 

Islamu Amerykańskiego. Powstali w USA w 1964 r. w Harlemie w Nowym Jor-

ku, jako kolejny odłam od Narodu Islamu. Ugrupowanie zostało założone przez 

C l a r e n s a  1 3 X  (Clarence Edward Smith 1928-1969) – znanego później jako 

Ojciec Allah – Father Allah, który wcześniej był członkiem Narodu Islamu. Był 

on uczniem Malcolma X, a Naród Islamu opuścił po sporze z Elijahem Muham-

madem. Clarens 13X zarzucał mu, że ten nie naucza, iż czarny człowiek jest 

Bogiem, a ogranicza się do twierdzeń, że biały człowiek to diabeł. Clarens 13X 

odrzucał także twierdzenia, że Wallace Fard Muhammad był Allahem, a zamiast 

tego nauczał, że czarny człowiek jest Bogiem. Clarens 13X swoich najbliższych 

współpracowników z Harlemu, których nawrócił jako pierwszych, nazwał „Pier-

wszą Narodzoną Dziewiątką”, a oni zaczęli go określać jako „Ojciec Allah”. 

Clarence 13X – Ojciec Allah nauczał, że człowiek osiągając wiedzę o samym 

sobie stanie się Bogiem, który w dużym stopniu będzie kontrolował swoje własne 

przeznaczenie. Twierdzi, iż aby czarny człowiek został Bogiem musi odnaleźć 

drzemiące w nim umiejętności i rozwijać je. Zazwyczaj jest to dar mówienia, 

czasem bardzo szybkiego, ale pozostającego wciąż wyraźnym. Posiadają dwa 

                                                           
103 Z. M. Kowalewski, Czarny Bóg i biały diabeł w miejskich gettach Ameryki. Religia       

i czarny nacjonalizm Narodu Islamu, Praktyka Teoretyczna 2013, nr 2, s. 107, 110, 

http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr8_2013_Teologie_emancypacyjne/05.Kowalews

ki.pdf (02.03.2019); G. J. Bellinger, Leksykon religii świata, Warszawa 1999, s. 41. 
104  A. Kosowski, Clarence 13 X i jego „5%-owcy” jako (nieislamska) sekta islamu, 

Współczesne Dialogi Polityczne 2004, nr 3-4; P. Occhiogrosso, Sekty, Religie, Wyznania, 

Warszawa 1999, s. 548;  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Five-Percent_Nation (03.03.2019). 
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stopnie wtajemniczenia „5%-owiec” – adept nauk i „Bóg” – ten, który w toku 

wytężonej pracy opanował ten dar. Jego nauczanie opiera się też o prawdę, że 

wyznawcy są Bogami, zaś kobiety dodatkowo stanowią symbol Ziemi, ponieważ 

to kobiety rodzą i podtrzymują ludzką egzystencję, podobnie jak czyni to Ziemia.  

 Nauczanie ich jest synkretyczne, łączy ideologię polityczną ze specyficzną 

teologią. Ich doktrynę można przedstawić w kilku punktach: (1) czarny człowiek 

jest pierwotnym człowiekiem na ziemi, (2) czarni ludzie są zatem ojcami (Bo-

gami) i matkami (Ziemiami) cywilizacji, (3) nauka specyficznej numerologii po-

wiązanej z teologią i mistyką liczb (np. litera „g” jest doskonała, ponieważ w alfa-

becie zajmuje siódme miejsce i znaczy tyle co Bóg), która ma być kluczem do 

zrozumienia relacji człowieka do wszechświata, (4) islam jest naturalną drogą ro-

zwoju, a nie religią, (5) edukacja powinna umożliwiać ludziom, ukształtowanie 

samowystarczalności, (6) czarny człowiek jest Bogiem a jego właściwe imię jest 

Allah (Arm, Leg, Leg, Arm, Head), (7) dzieci są połączeniem między nami a przy-

szłością, dlatego muszą być wychowywane, szanowane, otaczane miłością, op-

ieką i edukacją, (8) czarna rodzina powinna stanowić jedność, ponieważ jest isto-

tną częścią budowania trwałego narodu.  

Ugrupowanie nie uważa się za religię. Twierdzą, że nie warto być religijnym, 

ani nie należy oddawać czci nikomu, ani niczemu, co jest poza człowiekiem i w tym 

sensie nie wierzą w Boga. Podkreślają, że ludzie są najwyższą mocą we wsze-

chświecie w sensie zbiorowym i indywidualnym. W ich nauczaniu bardzo dużą 

rolę odgrywa Najwyższa Matematyka i Najwyższy Alfabet, czyli zbiory zasad 

stworzonych przez Allaha – jak wierzą – co jest kluczem do zrozumienia związku 

ludzkości z wszechświatem. Podczas ich spotkań (spotkania Bogów i Ziemianek), 

omawiają Najwyższą Matematykę, Najwyższy Alfabet i „120 lekcji” opraco-

wanych przez Clarensa 13X.  

 Najwyższa Matematyka to system rozumienia cyfr i pewnych pojęć, które są 

używane wraz z Najwyższym Alfabetem. Najwyższa Matematyka jest po prostu 

pewnym systemem numerologii o oznaczeniach: 1 to wiedza; 2 to mądrość, 3 to 

zrozumienie, 4 – kultura, 5 – moc, 6 – równość, 7 – Bóg, 8 – budowanie lub nisz-

czenie, 9 – narodziny, zaś 0 to szyfr. Najwyższy Alfabet to system interpretacji 

tekstu i znajdowania głębszego sensu „120 lekcji” poprzez przypisywanie znaczeń 

literom alfabetu łacińskiego i tak, np.: pierwsza litera „A” oznacza Boga; dwu-

nasta litera „L” oznacza Miłość, Piekło lub Prawo; a trzynasta litera „M” oznacza 

Mistrza. 

 Dla dzielnic Nowego Jorku – gdzie się intensywnie rozwijali – i innych miast 

i stanów wprowadzili własne, specyficzne nazwy związane z islamem: Harlem to 
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według nich Mekka, Brooklyn to Medyna, Queens to pustynia, New Jersey to 

Nowe Jeruzalem, Connecticut to Nowe Niebo, St. Louis to Arabia Saudyjska,      

a Seattle to Maroko, zaś Dallas to Sudan. 

 Według nich Czarni ludzie dzielą się w: 

● 85% na tych, którzy pozostają ignorantami na temat siebie i Boga: „nic nie 

wiedzą, nic nie widzą ani nic nie słyszą”; 

● 10% jest tych, którzy „wiedzą, widzą i słyszą”; są to m.in. przywódcy religijni, 

ale wykorzystują to wyłącznie dla swoich własnych celów oraz zazwyczaj paso-

żytują na pierwszej grupie ludzi; 

● pozostali to oni: Biedni i Sprawiedliwi Nauczyciele czyli tzw. „5%-owcy”, 

którzy sprawują misję uświadamiającą  wobec tych 85%, a zatem uważani są za 

prawych, nauczających, wygłaszających mowy, kazania na temat boskości czar-

nego człowieka i tajemniczego Boga – i stąd wprost wywodzi się ich nazwa.  

Ojciec Allah w swej działalności uwagę skupił na pomocy dla czarnej, bezro-

botnej i bezdomnej młodzieży. W 1969 r. został on zastrzelony przez nieznanych 

sprawców, lecz ruch nadal przybierał na sile. Przez pewien okres od powstania 

traktowano ich jako zagrożenie dla porządku publicznego, ponieważ była to gru-

pa separatystyczna i izolująca się, a nikt niewtajemniczony nie miał do nich do-

stępu. Obecnie to się zmieniło i „5%-owcy” cieszą się opinią doskonałych orato-

rów, mających wpływ na kształtowanie pewnej czarnej mentalności i kultury. 

 Inna nazwa: 5%-owcy (zapis oryginalnej nazwy) Five Percent Nation, Naród 

Bogów i Ziemi (Nation of Gods and Earths – NGE lub NOGE), Naród Pięcio-

procentowy. 
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Nowy Naród Islamski 105  

Zalicza się ich do quasi-islamskiego nurtu Narodowego Islamu Amerykańskiego. 

Posiadają charakter rasistowski i antysemicki. Powstali poprzez oderwanie się 

części wyznawców od innego ugrupowania Czarnych Muzułmanów w Ameryce, 

o nazwie: Naród Islamu. Była to reakcja na zbliżenie się Narodu Islamu do isla-

mu ortodoksyjnego. Nowy Naród Islamski został założony w 1987 r., wyłaniał się 

jednak już pod koniec lat 70. XX w. Powstał w Chicago w USA, gdzie stworzył 

go Louis Farrachan (ur. 1933 – Farrakhan lub Luisi Eugene Walcott), czyli L o -

u i s  X , współpracownik Elijaha Muhammada. Założyciel Nowego Narodu Is-

lamskiego jest byłym piosenkarzem, skrzypkiem i pastorem. Organizacja wywo-

dzi się z radykalnych środowisk ugrupowania Naród Islamski. 

 Zwolennicy tradycyjnego nauczania Elijaha Muhammada (Robert Pool 1897-

1975), założyciela Narodu Islamu, jeśli chodzi o rasizm, separatyzm i traktowanie 

białych jako „białych diabłów”. Wierzą w obecność Boga Allaha w Wallace D. 

Faradzie, przywódcy Czarnych Muzułmanów Narodu. Twierdzą też, że jest on 

Mesjaszem i Mahdim jednocześnie, natomiast wszyscy członkowie Nowego Nar-

odu Islamskiego uznają siebie za bogów. Louis X uzyskał sławę w USA, jako 

piewca głoszący nienawiść do białych i Żydów. W 1984 r. judaizm nazwał „ryn-

sztokową religią”, a o Adolfie Hitlerze wypowiadał się, że był on „niegodziwie 

wspaniałym człowiekiem”. Wzbudził powszechne zainteresowanie podczas wy-

borów prezydenckich w Nowym Jorku w 1984 r., kiedy mocno poparł kandydatu-

rę murzyńskiego pastora Jesse’ego Jacksona.  

 Generalnie ugrupowanie o obliczu skrajnie separatystycznym, rasistowskim    

i dodatkowo antysemickim, jednakże od 1993 r. lansują w mediach swój łagod-

niejszy wizerunek, mimo to ciągle określają Żydów jako „krwiopijców”, którzy 

                                                           
105 W. Martin, Świat religii i sekt, Warszawa 2004, s. 741-746; R. Janik, Sekty i związki re-

ligijne. Zarys, Lublin 2002, s. 47-48; J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, War-

szawa 1998, t. II, s. 116-117; Z. M. Kowalewski, Czarny Bóg i biały diabeł w miejskich 

gettach Ameryki. Religia i czarny nacjonalizm Narodu Islamu, Praktyka Teoretyczna 2013, 

nr 2, s. 115-117, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr8_2013_Teologie_emancypa cyj 

ne/05.Kowalewski.pdf (02.03.2019); Czarni Muzułmanie, https:// encyklopedia.pwn. 

pl/haslo/Czarni-Muzulmanie;3889161.html (28.02.2019); N. Tabor, Czarny islam w Czar-

nej Ameryce, Racjonalista, http://www.racjonalista.pl/kk.Php /s,10232 (01.03.2019); P. 

Occhiogrosso, Sekty, Religie, Wyznania, Warszawa 1999, s. 545; A. S. Nalborczyk, Islam w 

USA, [w:] A. Marek, A. S. Nalborczyk  Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy, 

Warszawa 2005, http://www.wiez.pl/islam/index.php?id=2 (28.02.2019); A. Wąs, Islam     

w USA, https://religie.wiara.pl/doc/496530.Islam-w-USA (28.02.2019); Naród Islamu, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nar%C3%B3d_Islamu (01.03.2019); Słownik sekt, nowych 

ruchów religijnych i okultyzmu, red. G. A. Mather, A. Nichols, Warszawa 2006, s. 448-450. 
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kontrolują finanse świata. Luis X uważa też, że wszyscy Żydzi pochodzą od tu-

reckiego plemienia Chazarów, którzy przyjęli judaizm, mieszkających w latach 

700-1100 na terenach Kaukazu. Oficjalnie twierdzi, że dąży do zbliżenia ze spo-

łecznością żydowską, ale oczywistym jest, iż jego ugrupowanie nadal posiada 

charakter antysemicki. Propaguje też agresję czarnych wobec białych. W 1985 r. 

wezwał Afroamerykanów służących w armii USA, aby stworzyli armię zwalcza-

jącą białych. Nowy Naród Islamu utrzymywał przyjazne stosunki z tymi reżima-

mi w Trzecim Świecie, które uważały USA za nieprzyjaciół. Przywrócono afro-

centryczną orientację, a ugrupowanie podobno było wspierane, także finansowo, 

przez Muammara Kadafiego – prezydenta Libii. W stosunku do ortodoksyjnego 

islamu nie głoszą wrogości, lecz ortodoksyjni muzułmanie nie uważają członków 

Nowego Narodu Islamu za wyznawców islamu. 

 Louis X uważa się za prawowitego następcę Elijaha Muhammada, a swoją 

organizację za kontynuatora ugrupowania Naród Islamu. Konkurował z inną 

grupą Czarnego Islamu o nazwie Meczet Muzułmański, ponieważ nie akceptował 

zwrócenia się ich ku islamowi ortodoksyjnemu i odwrócenia się ich od rasizmu     

i walki Czarnych z Białymi. Dochodziło do ostrej rywalizacji pomiędzy Nowym 

Narodem Islamskim a grupami: Meczet Chrześcijański – Malcolma X i Islamską 

Społecznością Zachodu. 

 W 1995 r. doszło do procesu przeciwko córce Malcolma X – Qubilaj Bahiyah 

Sabazz, którą oskarżano o zamach na życie Louisa X. Co ważne Louis X, sam 

uchodzi za zabójcę Malcolma X, więc mogło chodzić o zemstę córki na zabójcy 

jej ojca. Ich członkiem był znany bokser Cassius Marcellus Clay (ur. 1942 r.), 

który przybrał po nawróceniu na islam imię Muhammad Ali. Był on nawet du-

chownym ugrupowania i ich kaznodzieją. 16 października 1995 r. zorganizowali 

słynny „Marsz Miliona Mężczyzn” (A Million Man March), którego celem był 

sprzeciw wobec sytuacji społecznej czarnej ludności w USA i była to gigantyczna 

manifestacja oporu przeciwko supremacji białych. Był to także wyraz poparcia 

idei patriarchalnych i próba odbudowy władzy patriarchalnej w czarnych rodzi-

nach. Marsz poparła większość czarnych organizacji i przywódców. Jedni podają, 

że na marsz przybyło ponad milion uczestników, inni, że poniżej miliona, w każ-

dym razie była to najliczniejsza demonstracja Afroamerykanów w historii USA. 

W lipcu 2016 r. Gavin Long – ich wyznawca i były wojskowy zastrzelił trzech 

policjantów w Baton Rouge (Luizjana). Wcześniej zamieszczał videoblogi, gdzie 

oskarżał policjantów o złe traktowanie Afroamerykanów. Bezpośrednim impul-

sem morderstw była wieść o zabójstwie 37-letniego Altona Sterlinga przez bia-
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łych policjantów w stanie Minnesota.106 

 Nowy Naród Islamu dla swych wyznawców wprowadził zakaz spożywania al-

koholu, palenia tytoniu, uprawiania sportu, oglądania filmów, używania kosmety-

ków oraz jedzenia wieprzowiny i innych pokarmów uznanych za nieczyste. Człon-

kowie zachęcani są też do spożywania nie więcej niż jednego posiłku dziennie.  

 Ugrupowanie wydaje dziś gazetę o nazwie „Ostatnie Wezwanie” (The Final 

Call). Zakładają od lat 90. XX w. swoje misje w Europie, głównie w Wielkiej Bry-

tanii i Francji. Skupiają od 20 do 50 tys. wyznawców. Inna nazwa: farrakhanizm, 

Nowy Naród Islamu. 

 

4. Czarni Muzułmanie Właściwi 107 

Jest to drugi nurt Czarnych Muzułmanów w USA, który tworzony jest przez 

ugrupowania zbliżone w wierzeniach i praktyce do ortodoksyjnego islamu. 

 

Meczet Muzułmański 108 

Ugrupowanie jest bardzo zbliżone do ortodoksyjnego islamu, podobnie jak Islam-

ska Społeczność Zachodu, jednak z powodu pochodzenia zalicza się ich do nurtu 

Czarnych Muzułmanów w USA.  

 Organizacja powstała w 1964 r. w Harlemie w Nowym Jorku w USA poprzez 

                                                           
106 N. Tabor, Czarny islam w Czarnej Ameryce, Racjonalista, 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10232 (01.03.2019). 
107 P. Occhiogrosso, Sekty, Religie, Wyznania, Warszawa 1999, s. 544; J. Danecki, Pod-

stawowe wiadomości o islamie, Warszawa 1998, t. II, s. 112-115; S. Piłaszewicz, Religie i 

mitologia Czarnej Afryki. Przegląd encyklopedyczny, Warszawa 2002, s. 68; M. Eliade, I. P. 

Couliano, Słownik religii, Warszawa 1994, s. 129; G. J. Bellinger, Leksykon religii świata, 

Warszawa 1999, s. 41; W. Martin, Świat religii i sekt, Warszawa 2004, s. 741. 
108 Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu, red. G. A. Mather, A. Nichols, 

Warszawa 2006, s. 449; M. Eliade, I. P. Couliano, Słownik religii, Warszawa 1994, s. 129; 

G. J. Bellinger, Leksykon religii świata, Warszawa 1999, s. 41; P. Occhiogrosso, Sekty, 

Religie, Wyznania, Warszawa 1999, s. 544, 546; A. Wąs, Islam w USA, https://religie. 

wiara.pl/doc/496530.Islam-w-USA (28.02.2019); Naród Islamu, https://pl.wikipedia.org 

/wiki/Nar%C3%B3d_Islamu (01.03.2019); Z. M. Kowalewski, Czarny Bóg i biały diabeł 

w miejskich gettach Ameryki. Religia i czarny nacjonalizm Narodu Islamu, Praktyka 

Teoretyczna 2013, nr 2, s. 111-114, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr8_2013_ 

Teologie_emancypacyjne/05.Kowalewski.pdf (02.03.2019); K. Mroziński, Malcolm X: 

kontrowersyjny rewolucjonista, Racjonalista, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4667 

(01.03.2019); J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 1998, t. II, s. 112-

115; S. Piłaszewicz, Religie i mitologia Czarnej Afryki. Przegląd encyklopedyczny, Warszawa 

2002, s. 68; 
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oderwanie się części wyznawców od grupy pseudomuzułmańskiej Naród Islamu. 

Przywódcą ich został Malcolm Little (1925-1965), który był synem duchownego 

baptystów. Przybrał on imię M a l c o l m  X  (X, czyli ang. ex-slave – były nie-

wolnik). Był początkowo wielkim entuzjastą i orędownikiem Elijaha Muhamma-

da, a także uczniem i współpracownikiem przywódcy grupy Naród Islamu. Wspie-

rał ideologię rasizmu oraz walki czarnych z białymi. W latach 50. i 60. XX w. 

Malcolm X był jednym z głównych kaznodziei Narodu Islamu i czołowym ich 

działaczem. Był cenionym mówcą i uchodził nawet za następcę Elijaha Muham-

mada, a jako charyzmatyczny kaznodzieja o radykalnych przekonaniach zdoby-

wał coraz liczniejsze rzesze członków, głównie ze środowisk najuboższych. Jed-

nakże po pewnym czasie, na początku lat 60. XX w. – zaczął zmieniać poglądy     

i skłaniał się ku islamowi ortodoksyjnemu, a odrzucając rasizm i separatyzm 

wszedł w osobisty konflikt z Muhammadem Elijahem i dlatego został odsunięty 

od władzy w Narodzie Islamu.  

 Dodatkowo Malcolm X dowiedział się bowiem o nieślubnych dzieciach Elija-

ha Muhammada z młodymi sekretarkami, co było zdecydowanym zaprzeczeniem 

ostrych zakazów, jakie sam E. Muhammad wprowadził w swojej organizacji. E. 

Muhammad głosił szereg szczytnych idei i wartości oraz był ogromnym autoryte-

tem dla wyznawców Narodu Islamu oraz wcieleniem ostatniego proroka Allaha, 

jednak okazał się hipokrytą i oszustem.  

 W związku z tym Malcolm X opuścił ugrupowanie w 1963 r. i zaczął tworzyć 

własne, separatystyczne struktury, zaś do ostatecznego rozłamu doszło w marcu 

1964 r., po odbyciu przez Malcolma X podróży do Mekki (pielgrzymki), podczas, 

której umocnił się w swoich nowych poglądach. W Mekkce doświadczył muzuł-

mańskiej wspólnoty i odkrył zasady ortodoksyjnego islamu w wydaniu sunnic-

kim. O jego nawrócenie na islam usilnie zabiegał sam saudyjski książę Fajsal. 

Dodatkowo Malcolm X zaczął coraz mocniej skłaniać się w stronę poglądów le-

wicowych, socjalistycznych i rewolucyjnych. 

 Po powrocie do Ameryki zaczął głosić znacznie bardziej pokojowe poselstwo, 

co rozdrażniło jego dotychczasowych zwolenników. Jeszcze mocniej zafascyno-

wał się ortodoksyjnym islamem i odrywając się od Narodu Islamu, utworzył 

swoje własne ugrupowanie Meczet Muzułmański. Malcolm X – już jako ortodok-

syjny muzułmanin – przybrał nazwisko Al-Hadżdż Malik Asz-Szabazz (Al-Hajj 

Malik El-Shabazz) i – wbrew Narodowi Islamu – głosił solidaryzm wszystkich 

muzułmanów: białych z innymi kolorowymi oraz wszystkich kolorowych, nato-

miast rasizm uznał za źródło wszelkiego zła. Zmienił się tym samym całkowicie 

jego stosunek do czarnego nacjonalizmu i rasizmu. Malcolm X założył także 



86 

 

ugrupowanie o charakterze politycznym Organizację Afroamerykańskiej Jedności 

(Organization of Afro-American Unity – OAAU), która miała na celu prowadze-

nie działalności na forum międzynarodowym na rzecz Afroamerykanów w duchu 

socjalistycznym, rewolucyjnym i antykapitalistycznym. Tym samym Malcolm X 

oddzielił organizacyjnie religię od polityki. 

 Elijah Muhammad i jego Naród Islamu rozpoczęli kampanię wymierzoną      

w ruch prowadzony przez Malcolma X. Dochodziło do ostrej rywalizacji pomię-

dzy jego ugrupowaniem, a Narodem Islamskim (kierowanym przez M. Elijaha 

(zm. 1975). Malcolma X szkalowano i nękano, ostatecznie został zamordowany 

21.02.1965 r. w Harlemie przez jednego ze swoich przeciwników, który prawdo-

podobnie związany był z wrogim Narodem Islamskim. Do dziś nie wiadomo, kto 

zlecił zabójstwo, jednak część źródeł wskazuje na sekretarza Narodu Islamu Joh-

na Alego, który był zarazem tajnym współpracownikiem FBI. W każdym razie 

śmierć Malcolma X przyczyniła się do wzrostu liczbowego ugrupowań Czarnych 

Muzułmanów w USA. O tych wydarzeniach opowiada film biograficzny reżysera 

Spike’a Lee Malcolm X, który trafnie ukazuje zagrożenia płynące z konfliktów 

rasowych.  

 Inne nazwy: Czarni Nacjonaliści (Black Nationalist), Czarni Muzułmanie. Na-

zwa angielska: Muslim Mosque Inc. – MMI. 

 

Islamska Społeczność Zachodu 109 

Kolejne ugrupowanie należące do nurtu Czarnych Muzułmanów w Ameryce. Sta-

nowią również zmodyfikowany odłam Narodu Islamu, a w części stanowią jego 

kontynuację, jednakże w zasadzie poza pewnymi odrębnościami wyznają obecnie 

ortodoksyjny islam podobnie jak ugrupowanie Meczet Muzułmański. Charakte-

ryzują się otwartością na świat zewnętrzny i przyjmują do swoich szeregów rów-

nież białych zwolenników.  

 Powstali w 1975 r., przyjmując obecną nazwę, a na ich czele stanął siódmy 

                                                           
109 M. Malherbe, Religie ludzkości, Kraków 1995, s. 181; Z. M. Kowalewski, Czarny Bóg i 

biały diabeł w miejskich gettach Ameryki. Religia i czarny nacjonalizm Narodu Islamu, 

Praktyka Teoretyczna 2013, nr 2, s. 115, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr8_2013 

_Teologie_emancypacyjne/05 .Kowalewski.pdf (02.03.2019); C. V. Manzanares, Prekur-

sorzy Nowej Ery. Mały słownik, Warszawa 1994, s. 28, 37, 136; P. Occhiogrosso, Sekty, 

Religie, Wyznania, Warszawa 1999, s. 545; R. Janik, Sekty i związki religijne. Zarys, Lu-

blin 2002, s. 47; J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 1998, t. II, s. 

117; Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu, red. G. A. Mather, A. Nichols, 

Warszawa 2006, s. 448-450; A. Wąs, Islam w USA, https://religie.wiara.pl/doc/496530. 

Islam-w-USA (28.02.2019); W. Martin, Świat religii i sekt, Warszawa 2004, s. 741. 
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syn Elijaha Muhammada przywódcy Narodu Islamu – Warith Deen Muhammad 

(Wa l l c e  D e e n  M u h a m m a d  1933-2008). Przyjął tytuł Imam Warith Deen 

Muhammad – Dziedzic Religii Muhammada. Otrzymał on staranne wykształce-

nie muzułmańskie i była to jedna z przyczyn, dla których przeszedł na pozycję 

ortodoksyjnego islamu. Wallace D. Muhammad jeszcze za życia Malcolma X 

kwestionował głoszone przez swego ojca (Elijaha Muhammada) teorie i strategię 

działań. Jako nowy lider obrał kierunek zapoczątkowany przez Meczet Muzuł-

mański założony przez Malcolma X. Jego decyzja miał wpływ na jego zwolenni-

ków, a pod jego przywództwem grupa zaczęła ewoluować i doktrynalnie zbliżyła 

się do tradycyjnego islamu. Wyrazem dokonujących się przemian było między 

innymi zbliżenie się do ortodoksyjnego islamu sunnickiego i zlikwidowanie jed-

nostek paramilitarnych. Wyrzeczono się fizycznej walki w imię rasizmu i nie 

odmawiano już służby wojskowej. Zaprzestano wyznawania rasowych uprzedzeń 

i separatyzmu. Zarzucono również wiarę w boskość Wallace’a Farda założyciela 

Czarnych Muzułmanów Narodu – jako niezgodną z islamem. Złagodzono restry-

kcyjne przepisy na temat ubioru. Członków zachęca się dziś również do brania 

udziału w głosowaniach – usiłują oddziaływać na polityków i rządy w krajach      

o muzułmańskiej większości. Własnych duchownych zaczęto nazywać imamami, 

a świątynie określono jako meczety.  

 W. D. Muhammad tym samym zdemontował doktrynę religijną swojego ojca 

(szczególnie separatyzm czarnych i czarny nacjonalizm), a także wprowadzał ko-

lejne zmiany nazwy ugrupowania na Amerykańską Misję Muzułmańską (Ameri-

can Musilm Mission – AMM) i Amerykańskie Stowarzyszenie Muzułmanów (Ame-

rican Society of Muslims – ASM). Doprowadził także do prywatyzacji majątku     

i spółek, którego właścicielem było to ugrupowanie. 

 Reakcją na zbliżenie się tego ugrupowania do islamu ortodoksyjnego, w od-

powiedzi na zachodzące zmiany oraz powstanie ugrupowania Meczet Muzułmań-

ski były narodziny grupy Nowy Naród Islamski założonej przez Louisa Farracha-

na, czyli Louisa X. Był to jeden z bliskich współpracowników Elijaha Muham-

mada. Nowy Naród Islamski reprezentował dawne stanowisko, jeśli chodzi o ra-

sizm i traktowanie białych jako „białych diabłów”. Dochodziło do ostrej rywali-

zacji pomiędzy grupami: Islamska Społeczność Zachodu, Meczet Muzułmański      

z jednej strony a grupą Nowy Naród Islamski z drugiej. 

 Ugrupowanie liczy dziś ok. 150 tys. wyznawców, głównie w USA, ale rozsze-

rzają się w kierunku Afryki i Karaibów, mimo że w 1985 r. W. D. Muhammad 

ogłosił oficjalne samorozwiązanie ruchu po to, aby umożliwić członkom wejście 

do struktur islamu ortodoksyjnego.  



88 

 

 Wydają czasopismo o nazwie „Dziennik Muzułmański” (Muslim Journal), które 

wcześniej nosiło tytuł „Głos Bilala”, a jeszcze wcześniej nazywało się „Głos Ma-

hometa”. Ich wyznawcą był słynny czarny bokser Cassius Clay (ur. 1942 r.), 

który przybrał po nawróceniu na islam imię Mohamed Ali – był duchownym 

ugrupowania i kaznodzieją.  

 Inne nazwy to: Światowa Wspólnota Islamu na Zachodzie (World Community 

of Islam The West – WCIW), Islam na Zachodzie, Islamska Społeczność na Za-

chodzie, Naród Islamu na Zachodzie, Wspólnota Islamu na Zachodzie, Temple 

no. 2 (Świątynia nr 2), Ogólnoświatowa Społeczność Islamu, Ruch Braci Mu-

zułmanów. Wyznawców Islamskiej Społeczności Zachodu (Islamic Community in 

the West) nazywano też bilallianami (bilalianami), a grupę bilalianizmem (bilal-

lianizmem), a nazwa ta wywodzi się od Bilala – pierwszego czarnego muezzina    

z czasów Mahometa (muezzin to funkcja, która polega na przywoływaniu mu-

zułmanów na modlitwę zazwyczaj ze specjalnej wierzy – minaretu). Tym samym 

zmieniono naukę o pochodzeniu Czarnych Muzułman od plemienia Shabazz 

z Mekki, zastępując ją poglądem, że są oni bilaljanami, duchowo spokrewniony-

mi z Bilalem. 

 

Ośrodek Hanafi Madh-Hab 110 

Jeszcze jedno ugrupowanie zaliczane do Czarnych Muzułmanów w Ameryce. 

Powstało w 1986 r. jako następne odgałęzienie Narodu Islamu. Jego założycielem 

był K h a a l i s  H a m a a s  A b d u l  (Chaalis Hamaas Abdul, Khallid Abdul 

Muhammad). Wcześniej w 1956 r. Khaalis został szefem Narodu Islamu, jednak-

że doszedł do wniosku, że poprawnym wyrazem poselstwa Koranu jest islam orto-

doksyjny, a prawdziwym prorokiem Allaha był Mahomet, a nie Elijah Muham-

mad (Eliah Muhammad), założyciel Narodu Islamu. W 1972 r. Khaalis przeniósł 

siedzibę Ośrodka Hanafi Madh-Hab z Nowego Jorku do Waszyngtonu, do budy-

nku podarowanego przez znanego koszykarza, Kareema Abdul-Jabbara. W 1973 

r. zabito siedmiu członków Ośrodka, czego dokonali wyznawcy wrogiego im Na-

rodu Islamu. 

 Grupa jednak nie wyrzekła się fizycznej przemocy. W 1977 r. Khaalis z jede-

nastoosobową grupą wyznawców zajął trzy budynki w Waszyngtonie i przez 

dwie doby przetrzymywał zakładników. Abdul Musikir, jeden z członków Ośro-

dka Hanafi, zamordował wówczas dziennikarza, zaś dwunastu napastników are-

sztowano. Khaalis ostrzegł wówczas, że jeśli pokazywany będzie film zatytuło-

                                                           
110 Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu, red. G. A. Mather, A. Nichols, 

Warszawa 2006, s. 349, 449. 
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wany Muhammad, the Messenger of God (Mahomet, posłaniec Boży), dojdzie do 

dalszych aktów przemocy. Khaalisa skazano wówczas na karę 123 lat pozbawie-

nia wolności, Abdula Musikira zaś na 77 lat za zabójstwo dziennikarza. Po 1977 

r. popularność wyznawców Ośrodka Hanafi spadła, przyczyną były ustawiczne 

spory z innymi grupami Czarnych Muzułmanów w Ameryce oraz niechętny sto-

sunek opinii publicznej.  

 

4. Oddziaływanie, występowanie, liczebność i nazwy 

Czarni Muzułmanie odcisnęli swoje piętno szczególnie na Afroamerykanach oraz 

na młodzieży i studentach. Sławny bokser Cassius Marcellus Clay (ur. 1942 r.), 

stał się wyznawcą Czarnych Muzułmanów, a dziś jest znany jako Muhammad 

Ali. Niektóre zespoły raperskie aktywnie promują ich przekonania i idee, np. 

Public Enemy, Ice Cube. Znany w latach 60. XX w. H. Rap Brown obecnie także 

jest ich zwolennikiem, jako Dżamil Abdullah al-Amin. Wyznawcą ich przez 

pewien czas był również słynny raper Snoop Dogg, który ostatecznie przeszedł na 

rastafarianizm. Inny raper Kevin Gates z Luizjany wykonuje utwory, w których 

islam jest jednym z najczęściej powtarzających się motywów.111 

 Liczba ich zwolenników sięga rzekomo w USA ok. 2,5 mln członków (liczbę 

wszystkich muzułmanów określa się tam na ok. 5 mln), a ich główny ośrodek 

znajduje się w Chicago. Niektórzy podają liczby zdecydowanie mniejsze – za-

czynają się one od 150 tys. W każdym razie Czarni Muzułmanie stanowią liczącą 

się siłę w USA. Obecnie istnieje wiele ugrupowań nawiązujących lub utożsamia-

jących się z Czarnymi Muzułmanami w USA. Wiele z nich skupionych jest w or-

ganizacji: Muzułmańskie Stowarzyszenia w USA i Kanadzie112, które powstało    

w 1952 r. i skupia różnorodne ugrupowania tego nurtu. Swym zasięgiem obej-

mowała całą Amerykę Północną. 

 Warto dodać, iż w roku 1985 nastąpiła samolikwidacja pewnych ugrupowań 

Czarnych Muzułmanów, (Czarni Muzułmanie Właściwi) skupiających wyznaw-

ców ortodoksyjnego islamu, a to w celu umożliwienia ich członkom oficjalnego 

przystąpienia do światowej wspólnoty islamu.113 Ugrupowania Czarnych Muzuł-

man w USA posiadają obecnie swoje przedstawicielstwa w Afryce, np. w: RPA, 

Timorze Wschodnim, Gwinei Równikowej, czy Surinamie w Ameryce Południo-

                                                           
111 N. Tabor, Czarny islam w Czarnej Ameryce, Racjonalista, 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10232 (01.03.2019). 
112 J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 1998, t. II, s. 111. 
113 Czarni Muzułmanie, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Czarni-

Muzulmanie;3889161.html (28.02.2019). 
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wej, a również w Czechach. W Polsce raczej nie występują.114 

  Określenie „czarni muzułmanie” (lub „czarny islam”) przyjęto od nazwy je-

dnego z ich ugrupowań i z czasem zaczęto zbiorczo tak określać wszystkie pozo-

stałe ugrupowania pokrewne, skupiające Czarnych Muzułmanów w Ameryce. 

Inne ich nazwy to: Czarny Islam w USA, Ruch Czarnych Muzułmanów (Black 

Muslim Movement – BMM). 
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Abstrakt 

Artykuł przedstawia specyficzne grupy religijne nazywane Czarnymi Muzułmanami w USA. Zapreze-

ntowano ich pochodzenie, główne wierzenia, praktyki i cele – emancypacja Afroamerykanów poprzez 
wykorzystanie wierzeń islamu ortodoksyjnego i heretyckiego. Omówiono główne nurty wśród nich 

występujące z uwzględnieniem ich największych organizacji. 

 

Abstract 

Articles presents specific religious groups in the USA called the Black Muslims. It presents their 

origin, main beliefs and goals – emancipation of African-Americans by using beliefs of both orthodox 
and heretical versions of Islam. It discusses the main currents existing among them and their biggest 

organisations. 

Ireneusz Kamiński – w centrum jego uwagi znajdują się zagadnienia związane z sektami i nowymi 

ruchami religijnymi. Związany z Pracownią Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religij-
nych i Parareligijnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu artykułów. 

Polski konsultant naukowy i autor wstępu naukowego oraz uzupełnień do Słownika sekt, nowych 

ruchów religijnych i okultyzmu, red. Mather G. A., Warszawa 2006. Współautor pracy popularnonau-
kowej – Islam po polsku, Poznań 2007. Redaktor prac zbiorowych: Sekty. Obrona czy tolerancja? 

(2008); Sekty. Społeczne i prawno-polityczne aspekty zjawiska (2009) oraz Sekty i nowe ruchy religij-

ne – wolność czy zniewolenie? (2012), a także autor monografii: Współczesne teorie sekty i psycho-
manipulacji (2011); Sekty i nowe ruchy religijne w oficjalnych dokumentach (2011) oraz Sekty i nowe 

ruchy religijne w 365 pytaniach i odpowiedziach (2013). Także redaktor pięciu serii wydawniczych: 

Idea końca świata w doktrynach i praktykach tzw. sekt i nowych ruchów religijnych (4 tomy – 2014); 
Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne (4 tomy – 2014); Duchowość Dalekie-

go Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja? (8 tomów – 2014); Alternatywne światy 

zagubienia. Religie, ideologie, kulty i New Age (6 tomów – 2015); Manipulacja, sekty i alternatywne 
formy religijności – w kierunku profilaktyki społecznej (8 tomów – 2015). Kontakt: irrreeek@tlen.pl 
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POKŁADAM ZAUFANIE W PIĘKNIE ODNAJDYWANYM  

W UPIĘKSZANIU LUDZKOŚCI 115 
List wręczony przez F. Gülena Janowi Pawłowi II 

 podczas wizyty w Watykanie 8.02.1998 r. 

 

 

Wasza Szacowna Świątobliwość, 

Przynosimy Ci najszczersze pozdrowienia od mieszkańców kraju, znanego jako ko-

lebka trzech wielkich religii, ludzi mających pełną świadomość Twojej świętej misji 

czynienia świata lepszym miejscem do życia. Z całego serca składamy Ci też podzię-

kowanie za przyjęcie nas na audiencję oraz poświęcenie nam chwili Twojego cennego 

czasu. 

Jesteśmy tu, aby stać się częścią nieustającej misji Papieskiej Rady ds. Dialogu 

Międzyreligijnego, ustanowionej przez Jego Świątobliwość papieża Pawła VI. Pra-

gniemy być świadkami wypełniania owej misji. Przybyliśmy do Ciebie pełni pokory, 

ale i śmiałości, aby zaproponować naszą skromną pomoc w spełnieniu tegoż najbar-

dziej wartościowego z zadań. 

Islam stał się religią źle rozumianą, a winą za to obarczyć trzeba głównie samych 

muzułmanów. Długofalowe działania w odpowiednim obszarze mogą pomóc w zna-

czącym zredukowaniu tej pomyłki. Świat muzułmański z chęcią powitałby okazję do 

dialogu, który mógłby prowadzić do wykorzenienia błędnych, liczących kilka stuleci, 

poglądów odnośnie do islamu. 

Ludzkość niekiedy odrzucała religię w imię nauki, a naukę w imię religii, argu-

mentując, iż prezentują one sprzeczne ze sobą poglądy. Lecz cała wiedza należy do 

Boga, podobnie jak religia. Jak więc te dwie rzeczywistości mogą trwać w konflikcie? 

Nasze zjednoczone wysiłki skierowane w stronę dialogu międzyreligijnego, mające 

na celu poprawę zrozumienia oraz wzrost tolerancji pomiędzy ludźmi, mają przed 

sobą przyszłość. 

Od pewnego czasu prowadzimy w naszym kraju dialog z przywódcami kilku 

chrześcijańskich denominacji. Skromnie twierdzimy, że owe działania nie napotkały 

trudności. Naszym celem jest ustanowienie, poprzez tolerancję i zrozumienie, brater-

stwa pomiędzy wierzącymi przedstawicielami trzech wielkich religii. Możemy, przez 

zjednoczenie wysiłków, przeciwstawiać się zagubionym duszom i sceptykom, może-

my przełamywać bariery, czynić tak przeciw tym, którzy chcieliby zobaczyć, jak tak 

                                                           
115 M. F. Gülen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 268-

270; https://fgulen.com/pl/jego-dziela/w-kierunku-globalnej-cywilizacji-milosci-i-

tolerancji/38044-pokladam-zaufanie-w-pieknie-odnajdywanym-w-upiekszaniu-ludzkosci 

(15.03.2019). 
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zwane zderzenie cywilizacji staje się faktem. 

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy sympozjum na temat pokoju i tolerancji mię-

dzy cywilizacjami, w którym udział wzięli międzynarodowi uczeni o pewnej renomie. 

Zachęceni nieopisanym sukcesem tegoż wysiłku, chcielibyśmy spróbować powtórzyć 

to wydarzenie. Obecnie organizujemy konferencję na temat dialogu międzyreligijne-

go, skupionego na wzmocnieniu więzi łączących zwolenników trzech głównych reli-

gii, podczas której – mamy nadzieję – będzie obecny przedstawiciel Watykanu. 

Czulibyśmy się szczęśliwi i wielce uhonorowani, gdyby Wasza Świątobliwość był 

tak łaskawy i przyjął zaproszenie ofiarowane mu przez pana Demirela116, by przybył 

do naszego kraju i odwiedził święte miejsca w Turcji. Mieszkańcy Anatolii z wielkim 

zapałem oczekują możliwości zademonstrowania swojej gościnności i ciepłego przy-

jęcia. Po dyskusji z palestyńskimi przywódcami jesteśmy w stanie zapewnić bezpie-

czeństwo Waszej Świątobliwości podczas podróży do Jerozolimy – wizyty, która 

mogłaby stać się znaczącym krokiem ku ogłoszeniu, że święte miasto jest obszarem 

międzynarodowym, miejscem, do którego zarówno chrześcijanie, Żydzi, jak i mu-

zułmanie mogliby pielgrzymować bez ograniczeń, być może także bez wizy. 

Wychodzimy również z propozycją, aby dać początek serii konferencji, odbywa-

jących się rotacyjnie w różnych światowych stolicach. Pierwsza z nich miałaby odbyć 

się w Waszyngtonie przy współpracy przywódców trzech wielkich wyznań. Idealnym 

czasem dla drugiej serii spotkań byłaby dwutysięczna rocznica narodzin Chrystusa. 

Bardzo korzystny byłby również program wymiany studenckiej. Możliwość, by 

ludzie wiary razem się uczyli, wzmocniłaby ich pokrewieństwo. W ramach takiego 

programu można by założyć szkołę wyznaniową w Harran, w prowincji Urfa, znanej 

jako miejsce narodzin proroka Abrahama, któremu przypisuje się ojcostwo trzech 

głównych religii. Cel ten można by spełnić poprzez rozszerzenie podstawy progra-

mowej na Uniwersytecie Harran lub też wzniesienie niezależnej uczelni, charaktery-

zującej się wszechstronnym programem nauczania, zdolnym zadowolić wszystkie 

trzy wyznania. To ostatnie mogłoby się jednak okazać problematyczne z powodu 

przeszkód wynikających z polityki państwa. 

Zaproponowane inicjatywy mogą wydawać się zbyt ambitne – są one jednak w za-

sięgu realizacji. Na świecie są dwa typy ludzi: konformiści i nonkonformiści. Ci 

pierwsi próbują zaadaptować się do wszystkiego, co dzieje się w społeczeństwie. Ci 

drudzy, przeciwnie, starają się dostosować społeczeństwo do trwałych wartości oraz 

pomyślnych, nowych ścieżek rozwoju. To właśnie nonkonformistom społeczeństwo 

zawdzięcza postęp. Bogu dzięki za nich. 

 
M. Fethullah Gülen 

Pokorny sługa Boży 

 

                                                           
116 Süleyman Demirel (ur. 1924) – ósmy prezydent Turcji. 
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KONIECZNOŚĆ DIALOGU MIĘDZYWYZNANIOWEGO 117 
Dokument F. Gülena zaprezentowany podczas forum Parlamentu  

Religii Świata w Kapsztadzie w RPA 1-8.12.1999 r. 

 

 

Wprowadzenie 

Obecnie ludzie toczą dyskusje o wielu rzeczach: o niebezpieczeństwie wojny i o co-

dziennych starciach w różnych miejscach globu, o zanieczyszczeniu wody i powie-

trza, o klęskach głodu, o coraz większym upadku wartości moralnych, itp. 

Przy okazji weszły na porządek dzienny inne problemy: pokój, dobrobyt, ekolo-

gia, sprawiedliwość, tolerancja i dialog. Niestety, poza pewnymi nielicznymi obiecu-

jącymi przesłankami, ci którzy winni starać się uporać z tymi problemami, poszukują 

zamiast tego dalszych sposobów podboju i kontroli natury a także produkują coraz to 

więcej środków rażenia i broni. Inny problem to zdziczenie obyczajowe, czemu nada-

ją ton media, a w szczególności globalna sieć Internetu, będąca niebywałym środkiem 

rozpowszechniania materiałów obscenicznych wszelkiego typu i gatunku. 

Źródłem tych problemów jest światopogląd materialistyczny, który w sposób po-

ważny ograniczył wpływ religii na współczesny świat. Efektem tego jest naruszenie 

równowagi pomiędzy człowiekiem a przyrodą oraz pomiędzy poszczególnymi ludź-

mi. Niewielu tylko zdaje się pojmować, że zarówno harmonia społeczna jak i pokój    

z przyrodą oraz między ludźmi a także spokój wewnętrzny samych jednostek możli-

wy jest wtedy, jeśli pojednamy wymiar materialny z duchowym. Pokój z Naturą, 

pokój i sprawiedliwość w społeczeństwie oraz harmonię wewnętrzną człowiek może 

osiągnąć jedynie, gdy jest w pokoju z Niebem.  

Religia godzi pozorne sprzeczności: wiarę i naukę, to i przyszłe życie, naturę        

i księgi święte; to, co materialne i to, co duchowe; ciało i ducha. Religia może stano-

wić ochronę przed zniszczeniem powodowanym przez tzw. naukowy materializm, 

może usytuować naukę tam, gdzie jej miejsce; wreszcie może pomóc zakończyć 

niekończące się konflikty pomiędzy narodami. Nauki przyrodnicze, które winny być 

niejako znakami światła prowadzącymi ludzi do Boga, stały się przyczyną niewiary 

na skalę dotąd niespotykaną. Ponieważ Zachód stał się główną „bazą” tej niewiary,      

i ponieważ chrześcijaństwo jest religią najbardziej przezeń dotkniętą, dialog między 

muzułmanami a chrześcijanami wydaje się niezbędny.  

                                                           
117M. F. Gülen, Eseje. Perspektywy. Opinie, Somerset 2007, s. 39-58;  https://fgulen.com/pl/kim-

jest-fethullah-gulen-pl/eseje-perspektywy-opinie/1044-wybrane-artykuly-m-fethullaha-

gulena/29517-fethullah-gulen-konieczno-dialogu-midzywyznaniowego (15.03.2019). 
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Cel dialogu pomiędzy religiami nie polega po prostu na zniszczeniu „naukowego” 

materializmu i destrukcyjnego światopoglądu materialistycznego. To sama natura re-

ligii domaga się takiego dialogu. Judaizm, chrześcijaństwo i islam, a nawet hinduizm 

i inne religie światowe akceptują to samo źródło inspiracji, a włączając w to buddyzm 

– dążą do tego samego celu. Jako muzułmanin, uznaję wszystkich proroków i księgi 

zesłane różnym ludom w ciągu dziejów oraz traktuję wiarę w nie jako fundamentalną 

zasadę bycia muzułmaninem. Muzułmanin jest prawdziwym zwolennikiem Abraha-

ma, Mojżesza, Dawida, Jezusa i wszystkich innych proroków. Niewiara choćby w je-

dnego proroka lub księgę jest tożsama z odrzuceniem przez daną osobę islamu          

w ogóle. Stąd też uznajemy zasadniczą Jedność religii, która jest symfonią boskiego 

błogosławieństwa i łaski oraz oznacza uniwersalność wiary religijnej. Religia jako 

taka stanowi system obejmujący wszystkie rasy i wszystkie wyznania, jest drogą pro-

wadzącą wszystkich do braterstwa.  

Bez względu na to, jak wyznawcy wcielają w życie swą wiarę, to z reguły uznają 

wartości takie jak miłość, szacunek, tolerancję, przebaczenie, miłosierdzie, prawa 

człowieka, pokój, braterstwo i wolność, głoszone przez religię. Większość z tych war-

tości znalazło swój wspaniały wyraz w posłannictwach Mojżesza, Jezusa i Muham-

mada a także w naukach Buddy i Zaratusztry, Lao-tsy, Konfucjusza i myślicieli hin-

duskich.  

Tradycja proroka Muhammada (pokój z nim) niemal jednomyślnie wspomina, że 

Jezus powróci przed końcem świata na Ziemię. Nie wiemy, czy on rzeczywiście po-

jawi się fizycznie, lecz to, co z tych przekazów pojmujemy oznacza, że w pobliżu 

końca czasów wartości takie jak miłość, pokój, braterstwo, przebaczenie, altruizm, 

miłosierdzie i oczyszczenie duchowe będą mieć pierwszeństwo, tak jak miały podczas 

posługi Jezusa. Ponadto, ponieważ Jezus został posłany do żydów, i ponieważ wszy-

scy prorocy hebrajscy głosili te wartości, konieczną rzeczą stanie się ustanowienie 

dialogu z żydami, jak również nawiązanie ściślejszych relacji i współpracy pomiędzy 

islamem, chrześcijaństwem i judaizmem. 

Istnieje wystarczająco wiele punktów wspólnych, aby religijni muzułmanie, 

chrześcijanie i żydzi podjęli trud dialogu. Jak zauważył amerykański profesor filozofii 

Michael Wyschogrod, istnieje co najmniej tyle samo racji teoretycznych i dogma-

tycznych do wzajemnego zbliżenia się muzułmanów i żydów, co i w przypadku ży-

dów i chrześcijan.118 Ponadto, z punktu widzenia praktycznego i historycznego, świat 

muzułmański ma dobre doświadczenia stosunków z żydami: niemal nie istniała dys-

kryminacja, na ziemiach islamu nie dokonał się Holocaust ani nie deptano podstawo-

wych praw ludzkich tego ciężko doświadczonego przez Zachód narodu. Przeciwnie: 

żydzi w chwilach dla nich trudnych byli zawsze mile widziani przez muzułmanów; 

                                                           
118 Ismail, R. Faruqi, İbrahimi Dinlerin Diyaloğu, (tłum.), Istanbul, 1995, s. 51-53. Pierwotnie 

publikowane jako Dialog of the Abrahamic Faiths (Dialog religii Abrahamowych).  
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np. po wypędzeniu żydów z Andaluzji (Hiszpania), Państwo Osmańskie przyjęło ich 

u siebie.  

 

Trudności dotyczące dialogu z muzułmanami 

Chrześcijanie, żydzi i inni borykają się z pewnymi wewnętrznymi trudnościami zwią-

zanymi z wzajemnym dialogiem. Chciałbym obecnie dokonać krótkiego przeglądu 

niektórych powodów, które sprawiają, że muzułmanom trudno jest podejmować dia-

log. Te same powody odpowiedzialne są za obecne niezrozumienie islamu. 

Według twierdzenia Fullera i Lessera, w samym ostatnim stuleciu mocarstwa za-

chodnie pozbawiły życia więcej muzułmanów, aniżeli muzułmanie chrześcijan na prze-

strzeni całych dziejów.119 Wielu muzułmanów dokonuje bardziej wszechstronnych ba-

dań i wprost sądzi, że stałym elementem polityki Zachodu jest osłabianie islamu i jego 

wyznawców… Doświadczenie historyczne prowadzi nawet wykształconych i świa-

domych muzułmanów do wiary w to, że Zachód kontynuuje swoją tysiącletnią, sys-

tematyczną agresję wobec Islamu, a teraz nawet czyni to jeszcze usilniej i bardziej 

wyrafinowanymi metodami. Wynika z tego fakt, że nawoływanie Kościoła do dialogu 

napotyka na znaczną nieufność. 

W dodatku świat Islamu wszedł w XX wiek pod bezpośrednią lub pośrednią do-

minacją Europy. Państwo Osmańskie, obrońca i największy przedstawiciel tego świa-

ta upadło w rezultacie agresji Zachodu. Turcja obserwowała następnie z ogromnym 

zainteresowaniem zmagania narodów muzułmańskich z obcymi najeźdźcami. We-

wnętrzne konflikty w Turcji pomiędzy Partią Demokratyczną i Partią Ludową            

w latach 50. XX wieku doprowadziły do tego, że islam zaczął być postrzegany przez 

konserwatystów i niektórych intelektualistów jako ideologia konfliktu i reakcji oraz 

jako raczej system polityczny, a nie religia zwracająca się przede wszystkim do serca, 

ducha i umysłu. Do powstania tego wrażenia przyczyniło się postrzeganie w nie-

których krajach muzułmańskich a także w Turcji islamu jako ideologii partyjnej.       

W konsekwencji aktywiści sekularyzacji i inni zaczęli spoglądać z podejrzliwością na 

wszystkich muzułmanów i w ogóle działalność islamską. 

Islam postrzegany jest jako ideologia polityczna, gdyż stanowił największy czyn-

nik dynamizujący podczas muzułmańskich wojen o niepodległość. Zaczęto go poj-

mować wręcz jako ideologię niepodległościową. Ideologia jednak zmierza do oddzie-

lania, podziału, podczas gdy religia oznacza oświecenie umysłu, wiarę, zadowolenie      

i spokój serca, wrażliwość sumienia i pojmowanie świata poprzez realne doświadcze-

nie. Poprzez swą naturę religia przenika takie cnoty zasadnicze jak wiara, miłość, 

miłosierdzie i współczucie. Redukowanie religii do ociężałej ideologii politycznej 

                                                           
119 Graham e. Fuller, Ian O. Lesser, Kuşatılanlar-İslam ve Batı’nın Jeopolitiği (tłum.), Istanbul 

1996, s. 41-42. Pierwotnie publikowane jako: A Sense of Siege: The Geopolitics of Islam and the 

West.  
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albo do masowej ideologii niepodległościowej wzniosło mury pomiędzy Islamem       

a Zachodem, oraz spowodowało niebywałe niezrozumienie islamu.  

Również historyczny portret islamu, jaki rysowało chrześcijaństwo, osłabił wolę 

muzułmanów do prowadzenia dialogu międzywyznaniowego. Przez stulecia chrześci-

janom wmawiano, że islam jest zniekształconą wersją judaizmu albo chrześcijaństwa, 

a sam Prorok uważany był przez nich za oszusta, zwykłego albo pomysłowego szarla-

tana, Antychrysta albo za idola czczonego przez muzułmanów. Nawet niektóre nowe 

książki przedstawiają go jako kogoś o dziwnych ideach, który chciał odnosić sukcesy 

za wszelką cenę i przy pomocy wszelkich dostępnych środków.  

 

Dialog jest koniecznością 

Dzisiaj dialog międzywyznaniowy jest koniecznością, a pierwszym krokiem do jego 

ustanowienia jest puszczenie przeszłości w niepamięć, nie zwracanie uwagi na argu-

menty polemiczne a danie pierwszeństwa sprawom wspólnym, których jest zdecydo-

wanie więcej niż polemicznych. Na Zachodzie daje się zauważyć pewne zmiany na-

stawienia wobec islamu u pewnych intelektualistów i duchownych. Chciałbym w szcze-

gólności wspomnieć sędziwego Massignona, który odniósł się do islamu w sposób na-

stępujący: „Wiara Abrahama odżyła wraz z Muhammadem”. Wierzył on, że islam ma 

pozytywną, profetyczną misję w świecie post-chrześcijańskim, gdyż: „Islam jest reli-

gią wiary. Nie jest religią wiary naturalnej w Boga filozofów, lecz wiarą w Boga Ab-

rahama, Izaaka i Izmaela, wiarą w naszego Boga. Islam jest wielkim misterium Boskiej 

Woli”. Massignon wierzył w Boskie autorstwo Koranu i proroctwo Muhammada.120 

Złagodniało podejście Zachodu także do Proroka. Razem z duchownymi chrześci-

jańskimi i ludźmi religii wielu zachodnich myślicieli poza Massignonem wyraża się 

ciepło zarówno o islamie jak i o Muhammadzie oraz wspierają wołanie o dialog. Na-

leżą do tej grupy: Charles J. Ledit, Y. Moubarac, Irene-M. Dalmais, L. Gardet, Norma 

Daniel, Michel Lelong, H. Maurier, Olivier Lacombe i Thomas Merton. 

Nie sposób także ignorować tego, co mówiła o islamie deklaracja końcowa Sobo-

ru Watykańskiego II, który rozpoczął proces dialogu międzyreligijnego. Uległo zmia-

nie nastawienie Kościoła katolickiego do islamu. W drugiej fazie Soboru, papież 

Paweł VI powiedział: „Z drugiej strony, Kościół katolicki spogląda dalej, poza hory-

zont chrześcijaństwa. Zwraca się ku innym religiom, które zachowują pojęcie Boga, 

jako Jedynego, transcendentnego, mądrego, Stworzyciela i Władcy Losu. Te religie 

czczą Boga poprzez szczere, pobożne działania”. 

Papież wskazał także, że Kościół katolicki afirmuje dobre, prawdziwe i humani-

tarne aspekty tych religii: „Kościół potwierdza im, że we współczesnym społeczeń-

stwie, aby ocalić znaczenie religii i służby Bogu, istnieje konieczność i potrzeba pra-

                                                           
120 Sidney Griffith, „Sharing the Fatih of Abraham: The ‘Credo’ of Louis Massignon”, Islam and 

Christian-Muslim Relations 8, Nr 2, s. 193-210.  
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wdziwej cywilizacji; Kościół ze swojej strony zamierza zająć właściwe sobie miejsce 

stanowczego adwokata Bożych praw wobec człowieka”. 

Ostatecznie, stanowisko na piśmie, zatytułowane: „Deklaracja dotycząca stosun-

ków Kościoła z religiami nie-chrześcijańskimi, głosiło, że: „W naszym świecie, który 

się skurczył, i w którym wzajemne relacje ludzi stały się bliższe, człowiek oczekuje 

od religii odpowiedzi na tajemnicze zagadki ludzkiej natury, które miotają jego ser-

cem. Czym jest człowiek? Jakie jest znaczenie i cel życia? Czym jest dobroć i nagro-

da, a czym grzech? Co jest źródłem i zasadą cierpienia? Jaki jest szlak do prawdziwe-

go szczęścia? Czym jest śmierć, co oznacza sąd pośmiertny i zbieranie owoców tego, 

co uczyniliśmy na ziemi? Czym jest misterium otaczające początek i kres egzysten-

cji?”. Po stwierdzeniu, że różnorodne religie usiłują udzielić odpowiedzi na te pytania 

na swój własny sposób, i że Kościół nie odrzuca wartości innych religii, Sobór zachę-

ca chrześcijan do podjęcia dialogu z wyznawcami innych religii: „Kościół zachęca 

swe dzieci, aby – jednocześnie z wiarą i życiem chrześcijańskim- poznawali i wspie-

rali z należytą ostrożnością, posługując się współczuciem, dialogiem i współpracą 

tych, którzy wyznają inne religie; i aby zachęcali ich do rozwijania swych wartości 

duchowych, moralnych i społeczno-kulturalnych”.121 

Innym ważnym punktem odniesienia jest to, że papież Jan Paweł II przyznaje       

w swej książce „Przekroczyć próg nadziei”, że (pomijając niedbałość i beztroskę) to 

właśnie Muzułmanie modlą się w sposób najlepszy i z największą troską. Uczula 

swych czytelników-chrześcijan, aby pod tym względem wzięli sobie za przykład 

muzułmanów. 

Warto także zwrócić uwagę na to, że wielu zachodnich obserwatorów zdumiewała 

i zdumiewa odporność islamu na ideologie materialistyczne i jego rola we współcze-

snym świecie. Znamienne są obserwacje E. H. Jurji: „Pod względem poczucia godno-

ści, zdolności przetrwania i nieoderwanego od ziemi zapału, w swej walce przeciwko 

ideologiom rasistowskim i marksistowskim, w swym energicznym napiętnowaniu 

wyzysku i w głoszeniu krwawiącej ludzkości swego posłania, islam zwraca się do 

współczesnego świata ze szczególnym zmysłem misji. Nie wstrząsany i nie rozrywa-

ny natłokiem teologicznych sofizmatów, nie pogrzebany pod dogmatycznym cięża-

rem, ów zmysł misji czerpie swą moc z całkowitego przekonania o ważności i powa-

dze islamu”.122  

Muzułmanie i Zachód zmagali się ze sobą niemal 1400 lat. Z perspektywy Zacho-

du, islam otworzył wiele europejskich bram, a innym zagroził; - to fakty, które nie 

zostały zapomniane. Okoliczność, że owe zmagania prowadzą muzułmanów do opo-

zycji i resentymentu wobec Zachodu, na pewno nie przyniesie islamowi ani muzuł-

                                                           
121 Suat Yıldırım, „Kiliseyi İslam ile Diyalog İstemeye Sevkeden Sebepler” (Co skłoniło Kościół 

do dialogu z islamem?), Yeni Umit, Nr 16, 7.  
122 Abu’l-Fazl Ezzati, İslam’ın Yayılış Tarihine Giriş (przekł.), Istanbul 1984, s. 348.  
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manom korzyści. Nowoczesne środki transportu i masowej komunikacji zmieniły 

świat w globalną wioskę, gdzie wszystko oparte jest na interaktywności. Zachód nie 

może „wymieść” islamu albo wymazać jego terytoriów, a z drugiej strony armie 

muzułmańskie nie maszerują już na Zachód.  

Poza tym, ponieważ globalizacja postępuje w szybkim tempie, obie strony odczu-

wają potrzebę relacji opartych na swoistej wymianie. Zachód posiada przewagę nau-

kową, technologiczną, ekonomiczną i militarną. Islam jednakże dysponuje czynnika-

mi ważniejszymi: islam taki, jaki jest przedstawiany przez Koran i Sunnę, osiągnął 

świeżość swoich przekonań, duchowości i moralności, które rozwijał przez ostatnie 

14 wieków. Dodatkowo, posiada siłę tchnięcia ducha i życia w muzułmanów, tkwią-

cych przez stulecia w odrętwieniu, a także w wielu innych ludzi, tonących w bagnie 

materializmu. 

Religia nie uporała się jeszcze ze szturmem niewiary opartej na nauce i filozofii     

i nikt nie jest w stanie zagwarantować, że ów sztorm nie rozpęta się w przyszłości ze 

zdwojoną siłą. Te i inne czynniki sprawiają, że muzułmanie nie mogą postrzegać        

i prezentować islam jedynie jako ideologię polityczną lub system ekonomiczny. Nie 

powinni także spoglądać na Zachód, chrześcijaństwo, judaizm a nawet inne wielkie 

religie, jak buddyzm z perspektywy historycznej i stosownie do tego definiować swe 

podejście.  

Kiedy ci, którzy przyjęli islam bardziej jako ideologię polityczną, aniżeli religię    

w właściwym znaczeniu i funkcji, dokonają rewizji swego nastawienia i działalności 

islamskiej, szczególnie w sensie politycznym, odkryją wówczas, że ich siłą napędową 

była wściekłość z przyczyn narodowościowych, wrogość i tym podobne motywy. 

Jeśli tak jest rzeczywiście, to musimy przyjąć nastawienie autentycznie islamskie 

jako punkt wyjścia do wszelkich działań, zamiast szukać motywów w istniejących 

lokalnie sytuacjach i stosunkach konfliktowych i ucisku dokonywanym przez „ob-

cych”. Prorok definiował prawdziwych muzułmanów, jako tych, nie krzywdzą nikogo 

ani swymi słowami, ani też działaniami, i którzy są najbardziej godnymi zaufania 

przedstawicielami pokoju powszechnego. Tacy muzułmanie podróżują po świecie nie 

przyczyniając nikomu bólu ani cierpienia, są raczej symbolami bezpieczeństwa. W ich 

sercach nie istnieje różnica pomiędzy przemocą fizyczną i słowną, taką jak np. fał-

szywe oskarżenie, obmowa, obraza czy ośmieszenie.  

Nasz punkt wyjścia musi być oparty na islamie. Muzułmanie nie mogą działać, 

kierując się jakimś ideologicznym lub politycznym partyjnictwem a następnie ubierać 

to w szaty islamu albo prezentować pod pozorem idei muzułmańskich swych zwy-

czajnych pragnień i partykularnych celów. Jeśli zdołamy opanować tę tendencję, to 

wtedy uda nam się „przebić” z prawdziwym wizerunkiem islamu. Obecny, znie-

kształcony jego image, powstał wskutek nadużywania tej religii, zarówno przez mu-

zułmanów jak i nie-muzułmanów.  

Sidney Griffith wskazuje na pewien ważny fakt, odnoszący się do tego, jak Za-

chód postrzega islam: na uniwersytetach amerykańskich nie wykłada się islamu jako 



103 

 

religii na wydziałach teologicznych, ale jako system polityczny na naukach politycz-

nych albo na wydziałach stosunków międzynarodowych. Takie zjawisko dostrzegane 

jest również w zwesternizowanych częściach świata Islamu oraz pośród nie-muzuł-

manów w Azji i w Afryce. Pewne dosyć silne grupy, które występują pod sztandarem 

Islamu, wzmacniają jeszcze ów obraz. 

 

Powszechne wołanie islamu o dialog 

Czternaście wieków temu islam skierował do świata największy apel ekumeniczny    

w dziejach. Koran nawołuje Ludzi Księgi:123 „Powiedz: «O ludu Księgi! Dochodźcie 

do słowa jednakowego dla was i dla nas: abyśmy nie czcili nikogo innego, jak tylko 

Boga, abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współtowarzyszy i aby jedni z nas nie 

brali sobie innych jako panów, poza Bogiem». A jeśli oni się odwrócą, to powiedzcie: 

«Bądźcie świadkami, że my jesteśmy całkowicie poddani [woli Boga]!»” (3:64). 

To wołanie, przychodzące w dziewiątym roku Hidżry, rozpoczyna się „la” (nie!) 

w świadectwie wiary La ilaha illa Allah (Nie ma innego boga, prócz Boga). Bardziej 

aniżeli rozkaz, aby czynić coś pozytywnego, jest to apel, aby nie czynić pewnych 

rzeczy, dzięki czemu wyznawcy religii objawionych mogliby przezwyciężyć wza-

jemną separację. To najszersza podstawa, na której wyznawcy wszystkich religii 

skłonni byliby się zgodzić. W przypadku, gdyby ten apel został odrzucony, muzułma-

nie mieli odpowiedzieć: „Dla was wasza religia, dla mnie moja” (109:6). Każdy niech 

praktykuje swobodnie swoją religię i niech na to samo pozwala innym.  

Elmalili Hamdi Yazir, znany turecki interpretator Koranu, uczynił następujące, in-

teresujące obserwacje odnośnie tego wersetu: „Zostało w nim pokazane, jak różne 

światopoglądy, narody, religie i księgi mogą zjednoczyć się na podstawie jednej, 

elementarnej świadomości i słowie prawdy, oraz jak islam nauczał rodzaj ludzki tego 

szerokiego i prawdziwego szlaku zbawienia a także prawa wolności. Nie jest on ogra-

niczony ani do Arabów, ani też do nie-Arabów. Postęp religijny możliwy jest tylko 

wtedy, gdy sumienia przestaną być zawężone i oddzielone jedno od drugiego, i gdy 

staną się uniwersalne i szerokie”.124 

Islam dał nam ów rozmach sumienia, ów szeroki szlak zbawienia i prawo wolno-

ści, jako dar. Bediüzzaman Said Nursi wyjaśnia ów szeroki zakres islamu z perspek-

tywy kontemplacyjnej obserwacji, którą w Meczecie Bayezida w Stambule: „Kiedyś 

rozważałem zaimek ‘my’ w wersecie: «Ciebie jedynie czcimy i do Ciebie się ucieka-

my» (1:5), a moje serce dostrzegło przyczynę, dla której ‘my’ zostało użyte zamiast 

                                                           
123 Choć zazwyczaj sądzi się, że termin ahl al-kitab, „Ludzie Księgi”, odnosi się do chrześcijan   

i żydów, to jednak tradycja islamska akceptuje w tej kategorii generalnie także inne systemy 

religijne, jak zaratusztrianizm, buddyzm czy hinduizm, gdyż ich główne zasady zbliżone są do 

islamskich.  
124 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Istanbul, 2, s. 1131-1132.  
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‘ja’. Nagle odkryłem cnotę i tajemnicę modlitwy wspólnotowej dzięki owemu zaim-

kowi ‘my’.  

Pojąłem, że wykonując swą modlitwę we wspólnocie w Meczecie Bayezida, każ-

da jednostka w tejże wspólnocie stawała się jakby częścią łańcucha wstawiennictwa 

na moją korzyść, i tak długo, jak długo recytowałem tam Koran, każdy świadczył za 

mną. Wspaniała i intensywna posługa wspólnoty dodała mi odwagi, by zaofiarować 

przed Boskim Majestatem swą skromną posługę.  

I wtedy nagle odkryła się inna rzeczywistość: wszystkie meczety Stambułu jakby 

zjednoczyły się i poddały się władzy meczetu Bayezida. Odniosłem wrażenie, że ut-

wierdzały mnie w mojej sprawie i włączyły mnie do swej modlitwy. Wówczas dos-

trzegłem siebie samego w okrężnych rzędach modlących się dookoła Ka’by. Rzekłem 

«Chwała niech będzie Panu światów. Tak wiele osób wstawia się za mną; oni wypo-

wiadają w modlitwie te same słowa, co ja i w ten sposób utwierdzają mnie».  

Kiedy została odkryta ta rzeczywistość, poczułem, że stoję modląc się naprzeciw 

błogosławionej Ka’by. Wykorzystując tę sytuację, wziąłem za świadków owe rzędy 

modlących się i powiedziałem: «Oświadczam, że nie ma innego boga, prócz Boga 

Jedynego, i świadczę, że Muhammad jest Jego Wysłannikiem». Powierzyłem to świa-

dectwo wiary Czarnemu Kamieniowi. Opuszczając miejsce, gdzie on się znajduje za-

uważyłem, że odkryta została kolejna zasłona. Dostrzegłem, że zgromadzenie, w któ-

rym się modliłem, podzielone było na trzy kręgi. 

Pierwszy krąg to było liczne zgromadzenie wiernych muzułmanów i tych, którzy 

wierzą w istnienie Boga i jego jedność. W drugim kręgu widziałem wszystkie stwo-

rzenia, które wykonywały modlitwę i inwokację Boga. Każda klasa lub gatunek zajęte 

były swą własną, jedyną w swoim rodzaju inwokacją i litanią do Boga, ja zaś byłem 

pośród tego zgromadzenia. W trzecim kręgu postrzegłem zadziwiający wymiar, który 

był zewnętrznie mały, lecz w rzeczywistości obszerny – z perspektywy powinności, 

którą wykonywał i jego jakości. Od atomów mego ciała aż do zmysłów zewnętrznych 

owa wspólnota w modlitwie zajęta była posługą i okazywaniem wdzięczności Bogu. 

Mówiąc krótko, zaimek ‘my’ w wyrażeniu «[my] czcimy» odnosił się do tych 

trzech zgromadzeń. Wyobraziłem sobie naszego Proroka, pokój z nim, tłumacza i pro-

pagatora Koranu w Medynie, z której apelował do ludzkości, mówiąc: «O, ludzkości! 

Czcij swego Pana» (2:21). Jak każdy inny, słyszałem w duchu ten nakaz, i jak ja, ka-

żdy w tych trzech zgromadzeniach odpowiadał zdaniem: «Ciebie jedynie czcimy»”.125 

 

Jak komunikować się z wyznawcami innych religii. 

W Koranie Bóg mówi: „To jest Księga - nie ma, co do tego żadnej wątpliwości - 

droga prosta dla bogobojnych” (2:2). Następuje dalej wyjaśnienie, że: „Dla tych, któ-

rzy wierzą w to, co skryte, którzy odprawiają modlitwę i rozdają z tego, w co ich 

                                                           
125 Said Nursi, Litery, Litera 29.  
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zaopatrzyliśmy; i dla tych, którzy wierzą w to, co tobie zesłaliśmy, i w to, co zostało 

zesłane przed tobą; oni wierzą mocno w życie ostateczne” (2:3-4). 

Na początku, używając bardzo delikatnego i nieco ukośnego stylu, Koran wzywa 

ludzi, by zaakceptowali poprzednich proroków i ich księgi. Przy takiej okoliczności 

na początku Koranu, wydaje mi się bardzo ważne, kiedy rozpoczyna ona dialog z in-

nymi religiami. W innym wersecie Bóg nakazuje: „I nie sprzeczajcie się z ludem 

Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy” (29:46). 

Werset ten opisuje, jaką należy stosować metodę, podejście i sposób dyskusji. 

Znamienny jest pogląd Bediüzzamana na formę i styl tej debaty. „Ten, kto jest szczę-

śliwy z powodu pobicia oponenta w debacie, jest bez miłosierdzia”. Dalej wyjaśnia: 

„Nie zyskuje się nic w wyniku takiej klęski przeciwnika.” Debata nie powinna odby-

wać się ze względu na nasze ego, lecz by prawa wyszła na światło dzienne. W innym 

miejscu jest powiedziane, że: „Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawie-

dliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali 

was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych!” (60:8). 

Niektórzy twierdzą, że pewne wersety w sposób szorstki krytykują Ludzi Księgi. 

W rzeczywistości, ów krytycyzm skierowany jest wobec niewłaściwego zachowania, 

błędnego sposobu myślenia, oporu wobec prawdy, tworzenia wrogości itp. Biblia 

zawiera nawet mocniejszą krytykę tych samych cech. Jednakże bezpośrednio po tej 

krytyce, Koran używa słów delikatnych, by przebudzić serca ku prawdzie i, by zasiać 

nadzieję. Prócz tego, krytycyzm Koranu odnośnie pewnego typu nastawienia i za-

chowania żydów, chrześcijan i politeistów, skierowany był także wobec muzułma-

nów, którzy nie byli od niego wolni. Zgodni byli co do tego zarówno Przyjaciele Pro-

roka, jak i komentatorzy Koranu. 

Objawione przez Boga religie mocno sprzeciwiają się nieporządkowi, zdradzie, 

konfliktom i uciskowi. „Islam” dosłownie oznacza „pokój”, „bezpieczeństwo” i „po-

myślność”. Islam w sposób naturalny jest oparty na pokoju, bezpieczeństwie i harmo-

nii świata, postrzega wojny i konflikty zbrojne jako dewiacje, które należy trzymać 

pod kontrolą. Wyjątek czyni się dla obrony własnej; nawet ciało usiłuje pokonać ata-

kujące je zarazki. Jednak nawet samoobrona musi odbywać się wedle pewnych zasad. 

Islam zawsze opowiadał się za pokojem i dobrocią. Uznając wojnę za wypadek, usta-

nowił reguły, mające ją ograniczyć. I tak, bierze sprawiedliwość i pokój światowy za 

podstawę, jak w wersecie: „I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was 

do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości” (5:8). 

Islam oparł prawo do obrony na zasadach obrony religii, życia, własności, sumie-

nia i prawa do potomstwa. Tak samo czynią nowoczesne systemy prawne.  

Islam przyznaje życiu ludzkiemu największą wartość. Postrzega zabicie jednego 

człowieka tak samo, jak pozbawienie życia wszystkich ludzi, gdyż pojedyncze mor-

derstwo niesie z sobą możliwość, że to mógł być każdy z nas. Syn Adama Kain był 

pierwszym mordercą. Choć ich imiona nie są wspomniane w Koranie i Sunnie, wiemy 

z Biblii, że nieporozumienie pomiędzy Kainem i Ablem skutkowało tym, że Kain 
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niesprawiedliwie zabił Abla kierowany zazdrością. Tak rozpoczęła się epoka rozlewu 

krwi. W związku z tym pewien hadis relacjonuje następującą wypowiedź Wysłannika 

Bożego: „Kiedykolwiek jakaś osoba zabita zostaje niesprawiedliwie, część winy za 

morderstwo spada na syna Adama, Kaina, gdyż to on otwarł ludzkości drogę do nie-

sprawiedliwych zabójstw”. Koran także stanowi, że jeśli ktoś zabija jakąś osobę nie-

sprawiedliwie, to tak jak gdyby zabił całą ludzkość, a jeśli ocala innego człowieka, to 

w rezultacie ocala każdego człowieka (5:32). 

 

Filary dialogu: miłość, współczucie, tolerancja i przebaczenie 

Religia nakazuje miłość, współczucie, tolerancję i przebaczenie. Stąd też pragnę 

powiedzieć teraz o tych fundamentalnych i uniwersalnych wartościach.  

Miłość jest najbardziej zasadniczym elementem każdej istoty, promieniującym 

światłem, wielką mocą, która jest w stanie odeprzeć i pokonać każdą siłę. Uwzniośla 

każdą duszę, która ją podejmuje, i przygotowuje ją do podróży w wieczność. Ci, 

którzy mają kontakt z wiecznością poprzez miłość, starają się zarazem zaszczepić we 

wszystkich innych duszach to, co otrzymują od wieczności. Poświęcają swe życie tej 

świętej powinności i wytrzymują z jej powodu każdą trudność. Tak, jak mówią „mi-

łość” przy swym ostatnim tchnieniu, tak też będą oddychać miłością przy zmar-

twychwstaniu w Dniu Sądu. 

Altruizm, będący tak bardzo wzniosłym uczuciem ludzkim, rodzi miłość. Ten, kto 

posiada największy udział w miłości, jest największym bohaterem ludzkości, wyko-

rzenił bowiem w sobie wszelkie uczucia nienawiści i urazy. Bohaterowie żyją nawet 

po śmierci. Te wzniosłe dusze, które codziennie zapalają nową, pełną światła latarnię 

w swym wewnętrznym świecie, oraz czynią swe serca źródłem miłości i altruizmu, są 

przez ludzi kochani i wyczekiwani. Otrzymują prawo życia wiecznego od tego wznio-

słego Trybunału. Ich śladów nie zetrze nawet śmierć i Dzień Sądu.  

Miłość, najbardziej bezpośrednia droga do ludzkiego serca – jest także drogą Pro-

roka. Ci, którzy nią kroczą, nie zostaną odrzuceni. A jeśli nawet ktoś na tym świecie 

ich odrzuca, to wielu więcej wita ich z otwartymi ramionami.  

Każda cząstka świata mówi o współczuciu i zakłada współczucie. Wszechświat 

może być przeto postrzegany jako symfonia współczucia. Istota ludzka winna okazy-

wać współczucie wszystkim istotom żywym, takie jest bowiem warunek człowieczeń-

stwa. Im więcej współczucia ludzie okazują, tym bardziej się uwznioślają. I na od-

wrót: im więcej uciekają się do ucisku i okrucieństwa, tym bardziej się hańbią i upo-

karzają. Stają się dla ludzkości skazą. Słyszeliśmy od Proroka, że pewna prostytutka 

poszła do raju ze względu na współczucie, jakie okazała psu umierającemu z pragnie-

nia, dając mu wodę do picia. Tymczasem inna kobieta poszła do piekła, gdyż zagło-

dziła kota na śmierć.  

Przebaczanie jest wielką cnotą. Nie można go od niej oddzielić, w samej istocie 

cnoty mieści się przebaczenie. Przebaczenie oznacza naprawę człowieka, powrót do 
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jego istoty, i odnalezienie się na powrót. Bóg najbardziej miłuje przebaczać i jest naj-

większym Przebaczającym.  

Przebaczenie przyszło od Boga do Stworzenia za pośrednictwem człowieka. Bóg 

ukazał Swój atrybut Przebaczenia poprzez indywidualne istoty ludzkie, On umieścił 

piękno Przebaczenia w ich serca. Podczas gdy Adam, pierwszy człowiek, zadał cios 

swemu człowieczeństwu przez Upadek, to Stwórca podał mu Rękę pełną Przebacze-

nia i podniósł go do rzędu proroków.  

Wtedy, gdy ludzie błądzą, a następnie poszukują przebaczenia u tych, którym za-

dali ból, przezwyciężając tym samym wstyd wynikający ze swego grzechu i winy, 

otrzymują także światło nieskończonego, Bożego Miłosierdzia. Jezus rzekł kiedyś do 

tłumu ludzi, natarczywie domagających się ukamienowania pewnej kobiety: „Kto      

z was jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci w nią kamieniem”.126 Czy ktokolwiek, kto 

pojmuje to wspaniałe przesłanie i sam jest prawdopodobnym kandydatem do ukamie-

nowania…, czy choćby pomyśli o tym by ukamienować kogoś innego?! 

To złośliwość i nienawiść stanowią zarzewie piekła, jakie rozpala pośród ludzi 

zło. W odróżnieniu od tych, którzy je na Ziemi rozpętują, my powinniśmy nieść prze-

baczenie wszystkim miotanych przez trudności w stronę takiej przepaści. Ekscesy 

ludzi, którzy innym ani nie przebaczają, ani ich nie tolerują, uczyniły ostatnie stulecie 

epoką najstraszniejszą ze wszystkich dotychczasowych. Jeśliby tacy ludzie rządzili    

w przyszłości, to byłby to straszliwy czas. Stąd też najwspanialszym darem, jaki 

obecne pokolenie może dać swym dzieciom i wnukom, jest nauczenie ich, jak przeba-

czać – nawet w obliczu powalających zachowań i zdarzeń. Sądzimy, że przebaczenie    

i tolerancja uleczą większość naszych ran tylko wtedy, gdy znajdą się w rękach tych, 

którzy pojmują ich język… 

Nasza tolerancja powinna być tak szeroka, byśmy byli w stanie zamknąć oczy na 

błędy innych, byśmy umieli okazywać szacunek wobec różnych poglądów, idei i po-

trafili przebaczyć wszystko to, co przebaczyć można. Nawet wtedy, gdy naruszone 

zostają nasze niezbywalne prawa, winniśmy respektować wartości ludzkie i ustana-

wiać sprawiedliwość. Nawet w obliczu wulgarnych myśli i idei, powinniśmy odpo-

wiadać – zważając na zalecenia Proroka – bez uniesienia, z łagodnością, którą Koran 

nazywa „słowami delikatnymi”. Musimy tak czynić, by dotrzeć do serc ludzkich. 

Musimy okazywać tak szeroką tolerancję, by skorzystać również z idei przeciwstaw-

nych naszym; zmuszają nas one przecież do utrzymywania serca, ducha i sumienia    

w dobrej formie, nawet jeśli same w sobie niczego nas nie uczą.  

Tolerancja, którą niekiedy okazujemy zamiast szacunku i miłosierdzia, wspania-

łomyślności i wielkoduszności, stanowi zupełnie zasadniczy element systemów mo-

ralnych. To również niezwykle ważne źródło dyscypliny duchowej, cnota ćwiczących 

się w doskonałości kobiet i mężczyzn.  

                                                           
126 Ewangelia Jana, 8,7.  
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Pod soczewką tolerancji zasługi wierzących otrzymują nową głębię i rozciągają 

się ku nieskończoności; błędy i potknięcia kurczą się i przestają mieć znaczenie. 

Rzeczywiście, postępowanie Tego, Który jest poza czasem i przestrzenią, zawsze 

pełne jest tolerancji, a my oczekujemy, że obejmie ona nas i resztę Stworzenia. Pe-

wien alkoholik, ze względu na wielką miłość, jaką żywił wobec Boga i Jego Wysłan-

nika, otrząsnął się z nałogu i został Towarzyszem Proroka.  

Pragnęlibyśmy, aby każdy spoglądał na nas poprzez takie soczewki i oczekujemy, 

że wokół nas stale będzie wiał wiatr przebaczenia i łaski. Wszyscy z nas chcieliby 

łączyć teraźniejszość i przeszłość z atmosferą przebaczenia i tolerancji, która prze-

kształca i oczyszcza, a w przyszłość wejść bez lęku i niepokoju. Oczekujemy miłości 

i szacunku, nadziei i przebaczenia i chcemy być obdarzani uczuciami hojności i sym-

patii. Pragniemy doświadczać przebaczenia i wyrozumiałości ze strony naszych ro-

dziców w odpowiedzi na wybryki, jakich się dopuszczamy w domu; tego także ocze-

kujemy od naszych nauczycieli „w zamian” za naszą niegrzeczność w szkole, od nie-

winnych ofiar naszej niesprawiedliwości i ucisku, od sędziego i prokuratora w sądzie, 

a wreszcie od Sędziego Sędziów w Najwyższym Trybunale.  

Jednakże bardzo ważną rzeczą jest to, by zasłużyć na to, czego oczekujemy. Ktoś, 

kto sam nie wybacza, nie może oczekiwać wybaczenia. Doznamy braku szacunku      

w równej mierze, w jakiej my sami szacunku nie okazujemy. Ktoś, kto nie kocha, nie 

jest godzien miłości. Ktoś, kto nie podchodzi do ludzkości z tolerancją i przebacze-

niem, nie otrzyma przebaczenia i łaski. Przeklinający, będą przeklęci; bijący – pobici. 

Prawdziwi muzułmanie powinni iść dalej ścieżką tolerancji, zgodnie z zasadą kora-

niczną: „Jeśli dotyka ich pustosłowie albo niewłaściwe zachowanie, to oni wielkodu-

sznie to darują”.  

 

Ostatnie słowo  

Ci, którzy zamierzają zreformować świat, muszą wpierw zmienić samych siebie. By 

naprowadzić innych na Drogę ku lepszemu światu, należy najpierw oczyścić swój 

wewnętrzny świat z nienawiści, urazy i zazdrości, a następnie przyozdabiać świat ze-

wnętrzny cnotą. Ci, którzy dalecy są od samokontroli i samodyscypliny, którzy nie 

potrafią uszlachetnić własnych uczuć, z pozoru mogą wyglądać atrakcyjnie. Jednak 

nie będą oni w stanie zainspirować innych w znaczący sposób, a zapał ich szybko 

przeminie.  

Dobroć, piękno, prawdomówność i cnota, stanowią istotę świata i człowieczeń-

stwa. Cokolwiek by się nie działo, to świat kiedyś wreszcie ją odnajdzie. I nikt nie jest 

w stanie temu zapobiec. 

 
 

M. Fethullah Gülen 
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NA TEMAT ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH 

Z 11 WRZEŚNIA 2001 R.127 
List opublikowany po ataku na WTC  

w „Washington Post” przez F. Gülena 12.09.2001 r. 

 

 

Chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że wszelkiego rodzaju działalność terrory-

styczna, bez względu na jej cele i przyczyny, jest największym ciosem dla pokoju, 

demokracji oraz ludzkości. Dlatego też nikt – a zwłaszcza muzułmanie – nie może 

popierać aktów terroryzmu. Akty terroru nie znajdują miejsca w dążeniu do osiągania 

niepodległości oraz zbawienia. Odbierają jedynie życie niewinnym ludziom. 

Choć już na pierwszy rzut oka takie działania wydają się szkodzić celowi, do ja-

kiego chcą zmierzać, to ostatecznie czynią one więcej szkody samym terrorystom,      

a także ich zwolennikom. Ostatnie zamachy terrorystyczne, będące najbardziej krwa-

wymi i godnymi potępienia, są czymś więcej niż atakiem na Stany Zjednoczone; są 

zamachem na światowy pokój, jak również atakiem wymierzonym w uniwersalne 

wartości demokratyczne i humanistyczne. Tych, którzy dopuścili się tej potwornej 

zbrodni, można uważać za najbardziej brutalnych ludzi na świecie. 

Proszę, pozwólcie mi zapewnić, że islam nie akceptuje terroryzmu pod żadną posta-

cią. Terroryzm nigdy nie może być wykorzystany w imię islamu lub dla osiągnięcia 

jakiegokolwiek muzułmańskiego celu. Żaden terrorysta nie może być muzułmaninem, 

podobnie żaden muzułmanin nie może być terrorystą. Islam nakazuje pokój, a Koran 

zaleca, by każdy prawdziwy muzułmanin był symbolem pokoju oraz dążył do utrzyma-

nia podstawowych praw człowieka. Jeżeli łódź przewozi dziewięciu przestępców i je-

dnego niewinnego człowieka, islam nie zezwala na jej zatopienie w celu ukarania dzie-

więciu przestępców, gdyż naruszałoby to prawa tej jednej niewinnej osoby. 

Islam szanuje wszystkie prawa jednostki i wyraźnie stwierdza, że żadne z nich nie 

może zostać naruszone nawet, jeżeli byłoby to w interesie wspólnoty. Koran mówi, że 

ten, kto odbiera w niesprawiedliwy sposób jedno życie, w efekcie odbiera życie całej 

ludzkości, a ten, kto ratuje pojedyncze życie, w istocie ratuje całą ludzkość. Ponadto 

Prorok Mahomet powiedział, że muzułmanin jest osobą, która nie czyni krzywdy 

rękami ani słowem. 

Zdecydowanie potępiam ostatni atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone. Zasłu-

                                                           
127 Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 32-33; M. F. Gülen, W kierunku globalnej 

cywilizacji miłości i tolerancji, Białystok 2006, s. 270-272; https://fgulen.com/pl/jego-dziela/w-

kierunku-globalnej-cywilizacji-milosci-i-tolerancji/37141-na-temat-zamachow-

terrorystycznych-z-11-wrzesnia-2001-r (15.03.2019). 
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guje on tylko na potępienie i pogardę, musi też zostać potępiony przez każdego czło-

wieka na świecie. Apeluję do wszystkich o zachowanie spokoju i powściągliwość. 

Zanim amerykańscy przywódcy i naród zareagują na ten haniebny atak, wyrażając     

w ten sposób swój ból oraz gniew, pozwólcie, proszę, wyrazić opinię, że muszą oni 

zrozumieć, dlaczego tak potworne zdarzenie nastąpiło, abyśmy mogli zastanowić się, 

jak w przyszłości uniknąć podobnych tragedii. Muszą być też świadomi faktu, że 

krzywdzenie rzeszy niewinnych ludzi w celu ukarania kilku osób odpowiedzialnych 

za to potworne zdarzenie nie będzie dla nikogo korzystne. Takie działania wzmocnią 

jedynie terrorystów, dokarmiając istniejące już pretensje, spowodują też angażowanie 

się w taką działalność nowych osób, a także sprowokują większą przemoc. Pamiętaj-

cie, proszę, że terroryści stanowią bardzo niewielką mniejszość w każdym społeczeń-

stwie i religii. Postarajmy się zrozumieć siebie lepiej, bo tylko poprzez wzajemne zro-

zumienie i szacunek możemy w przyszłości zapobiec przemocy. 

Z całego serca odczuwam ból Amerykanów i modlę się do wszechmogącego Bo-

ga za ofiary, a także proszę, by dał ludziom siłę i cierpliwość do pokonania bólu po 

utracie najbliższych. 

Chciałbym przy tej okazji jeszcze raz przesłać wszystkim moje pozdrowienia.128 

 

 

M. Fethullah Gülen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 „Fethullah Gülen wydał to oświadczenie tuż po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 

r., aby potępić nie tylko te ataki, lecz także wszelkiego rodzaju działalność terrorystyczną”. Za: 

https://fgulen.com/pl/jego-dziela/w-kierunku-globalnej-cywilizacji-milosci-i-tolerancji/37141-

na-temat-zamachow-terrorystycznych-z-11-wrzesnia-2001-r (15.03.2019). 
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STWIERDZENIE PAPIEŻA NIEFORTUNNE,  

PRZEPROSINY PRAWEM MUZUŁMANÓW 129 
Reakcja F. Gülena z 22.09.2006 r. na przemówienie papieża  

Benedykta XVI na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Regensburg) z 12.09.2006 r. 

 

 

Aroganckie konstatacje papieża Benedykta XVI nie mają precedensu w posłannic-

twach proroków od pierwszego człowieka Adama do Muhammada (pokój z nimi), ani 

też w słowach bogobojnych i szlachetnych ludzi Islamu aż do naszych czasów. Co do 

różnic, sporów i kontrowersji pomiędzy wielkimi religiami Abrahamowymi, to nigdy 

nie pochodziły z różnic w religiach, które są oryginalnymi przesłaniami Boga do pro-

roków, ale z uchylania wartości religijnych i zasad religii wraz z upływem czasu 

przez tych, którzy używali religii jako narzędzia do rozwijania swych ambicji osobi-

stych i prywatnych interesów, wraz z nienawiścią i gniewem  w ich sercach, skiero-

wanym względem innych.  

 Ci, którzy podchodzą do islamu z punktu widzenia ideologii politycznej, czasem 

pod wpływem uprzedzeń, a czasem pod wpływem ludzi o złych intencjach, nie są     

w stanie uwolnić się od zakorzenionego w ich umysłach obrazu islamu, jako religii 

przemocy i nienawiści. Redukowanie islamu do systemu przemocy i barbarzyństwa 

ma te same korzenie: ignorancji i uprzedzenia. Najgorsze jest widzieć, jak przywódca 

ponad miliarda wiernych Kościoła katolickiego czyni takie nieuzasadnione uwagi na 

temat religii Boga; uwagi, które mogą prowadzić do poważnych prowokacji i są mo-

ralnie obraźliwe.  

 Przesłanie islamu jest harmonijnym przesłaniem pokoju, swego rodzaju muzyki 

zgody społecznej oraz tchnieniem tolerancji i dialogu. Niegrzeczność, nieuprzejmość 

i szorstkość, nienawiść i wrogość są zmorą tych, którzy postrzegają islam oczyma 

ignorancji i przesądów. W sercu, w którym zamieszkał islam, nie ma niczego prócz 

miłości oraz zainteresowania i tolerancji dla wszystkiego, co żyje, a uczucie to po-

chodzi bezpośrednio od miłości do Boga.  

 Z drugiej strony, nasz obecny świat, wyczerpany wiekami wojen, jeszcze raz po-

kazuje oznaki stawania się sceną dla nowych konfliktów, wobec nienasyconego ape-

tytu ludzkości na bogactwo materialne. W czasie, gdy rzeczą odpowiedzialną byłoby 

nawoływanie do tolerancji i zrozumienia, lekkomyślne stwierdzenia Jego Świątobli-

wości są niezwykle niefortunne i szkodliwe. To ze względu na takie stwierdzenia, 

działania oraz swą rolę w krucjatach, Watykan odczuwał nie tak dawno konieczność 

                                                           
129 https://fgulen.com/pl/kim-jest-fethullah-gulen-pl/wybrane-artykuy-m-fethullaha-

gulena/29550-fethullah-gulen-co-to-jest-sufizm (19.12.2018). 
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składania przeprosin. Ale niestety, przemówienie papieża Benedykta XVI na Uniwer-

sytecie w Regensburgu, które zawierało cytat z cesarza bizantyjskiego Michała Paleo-

loga, nie jest absolutnie w zgodzie ze stanowiskiem, które powinien zająć w dzi-

siejszym świecie przywódca Kościoła.  

 Moją szczerą nadzieją jest to, aby ostatnie zachowanie papieża nie otwarło bram 

nowej fali zamieszania w świecie, gdyż Jego Świątobliwość nie tylko uchybił wielkiej 

religii islamu, ale też uczynił niestosowne uwagi o ukochanym Proroku islamu, obra-

żając tym samym w sposób szokujący cały świat muzułmański.  

 Użycie takich słów przez przywódcę świata katolickiego, liczącego ponad miliard 

ludzi, może tylko stać się zachętą dla radykalnych grup o mentalności krzyżowców      

i spowodować niepokoje  w świecie.  

 Mam szczerą nadzieję, że muzułmanie, oczekując od papieża przeprosin, co sta-

nowi ich naturalne prawo – zareagują na to nieszczęśliwe wydarzenie w sposób cywi-

lizowany, zgodny z  zasadami islamu, nauczanymi przez Proroka pokoju i miłosier-

dzia; abyśmy mogli uniknąć kryzysu podobnego do tego związanego z  karykaturami; 

kryzysu, który stanowi przecież nie tak odległą przeszłość.  

 Ów epizod z przemówieniem Papieża przypomina nam ponownie, że dzisiaj po-

trzebujemy tolerancji i zrozumienia jeszcze bardziej, niż kiedykolwiek. Co ważniej-

sze, w świecie globalnym powinniśmy odłożyć na bok nasze różnice ideologiczne, 

kulturalne, religijne i polityczne i starać się żyć zgodnie z wyjątkowymi zasadami, 

które są w zgodzie z ludzką naturą – a przyniesionymi przez Wysłannika Boga dla 

dobra ludzkości.130 

 

 

M. Fethullah Gülen 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 „Fethullah Gülen, wybitny muzułmański uczony z Turcji, wydał następujące oświadczenie 

pisemne, w związku z ostatnimi komentarzami papieża na temat islamu, wypowiedzianymi pod-

czas przemówienia na Uniwersytecie w Regensburgu. Gülen nazwał język papieża niefortun-

nym i zastosowanym w czasie, gdy przez ludzi religii powinny być głoszone tolerancja i zrozu-

mienie”. Za: https://fgulen.com/pl/kim-jest-fethullah-gulen-pl/wybrane-artykuy-m-fethullaha-

gulena/29550-fethullah-gulen-co-to-jest-sufizm (19.12.2018). 
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OKRUCIEŃSTWO PAŃSTWA ISLAMSKIEGO ZASŁUGUJE 

NA NASZE STANOWCZE POTĘPIENIE 131 
Oświadczenie M. Fethullaha Gülena zamieszczone  

22.09.2014 r. w głównych dziennikach amerykańskich 

 

 

Jako praktykujący muzułmanin, pozostający pod głębokim wpływem zasad mojej 

wiary, stanowczo potępiam brutalne okrucieństwa terrorystycznego ugrupowania Pań-

stwa Islamskiego (ISIS). Działania jego członków stanowią hańbę dla deklarowanej 

przez nich wiary, a także zbrodnię przeciwko ludzkości. Religia jest fundamentem dla 

stanowienia pokoju, praw człowieka, wolności oraz rządów prawa. Jakiekolwiek od-

mienne interpretacje – łącznie z wykorzystywaniem religii w celu podsycania konflik-

tów – są najzwyczajniej złe oraz godne potępienia. 

 Państwo Islamskie nie jest pierwszym ugrupowaniem, które wykorzystuje religij-

ną retorykę, aby ukrywać swe okrucieństwa – Al-Kaida czyniła w ten sposób 13 lat 

temu, a Boko Haram całkiem niedawno. Grupy te łączy totalitarna mentalność, od-

mawiająca ludziom ich godności. 

 Każda forma przemocy wobec niewinnej ludności cywilnej lub prześladowanie 

mniejszości zaprzecza zasadom Koranu oraz tradycji naszego Proroka (pokój i błogo-

sławieństwo niech będą z nim). Członkowie Państwa Islamskiego są albo zupełnie 

nieświadomi zasad głoszonej przez siebie wiary albo ich działania zostały zaplanowa-

ne w taki sposób, aby mogły służyć korzyściom konkretnych jednostek bądź intere-

som ich politycznych przywódców. 

 Bez względu na wszystko, ich aktywność odzwierciedla działanie grup terrory-

stycznych i jako członkowie jednej z takich grup powinni zostać pociągnięci do od-

powiedzialności za swe przerażające zbrodnie. 

 Przekazuję moje najszczersze kondolencje rodzinom ofiar w Iraku i Syrii, a także 

rodzinom Jamesa Foley’a, Stevena Sotloffa oraz Davida Hainesa, którzy zostali ostat-

nio w brutalny sposób zamordowani przez przedstawicieli Państwa Islamskiego. Niech 

bliskich ofiar Bóg obdarzy siłą, cierpliwością oraz wytrwałością i złagodzi ich cier-

pienie. Modlę się również o szybkie oraz bezpieczne uwolnienie tureckich zakła-

dników, przetrzymywanych przez członków Państwa Islamskiego. Apeluję do ludzi 

                                                           
131 Zrozumieć Fethullaha Gülena, Kobyłka 2015, s. 34-35; 

http://www.dialoginstytut.pl/okrucienstwo-panstwa-islamskiego-zasluguje-na-nasze-stanowcze-

potepienie/ (15.03.2019). 



114 

 

na całym świecie, aby przyłączyli się do tej modlitwy. Oby przyniosła nam ona wza-

jemny szacunek oraz pokój.132 

 

 

M. Fethullah Gülen 

muzułmański uczony, kaznodzieja i działacz społeczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132 „Szanowni Państwo. Fundacja Dunaj Instytut Dialogu jako organizacja non-profit, której 

celem jest promowanie dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego, pragnie przyłączyć 

się do treści oświadczenia, wydanego przez uznanego na całym świecie muzułmańskiego ka-

znodziei i orędownika pokoju M. Fethullaha Gülena, wyrażając przy tym swe potępienie dla 

nieludzkich działań przedstawicieli Państwa Islamskiego (ISIL) na terenie Iraku oraz Syrii. 

Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia pana M. Fethullaha Gülena”. Za: http://www.dialogi 

nstytut.pl/okrucienstwo-panstwa-islamskiego-zasluguje-na-nasze-stanowcze-potepienie/ 

(15.03.2019). 
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WYPOWIEDŹ  NA TEMAT ZAMACHÓW W PARYŻU 

 W SIEDZIBIE GAZETY CHARLIE HEBDO 133 
Oświadczenie F. Gülen sformułował po zamachach  

z 7.01.2015 r., kiedy zastrzelono 12 osób 

 

 

Zdecydowanie potępiam ataki terrorystyczne na siedzibę magazynu Charlie Hebdo 

oraz te, które miały miejsce na przedmieściach Paryża. Te odrażające akty terroryzmu 

są godne pożałowania. Nie służą niczemu, poza destrukcją, rozgoryczeniem oraz 

rozpaczą. 

 Ponawiam moje potępienie wobec wszelkich form terroru, bez względu na spraw-

ców i ich motywy. Przekazuje moje wyrazy głębokiego współczucia rodzinom ofiar, 

bliskim oraz wszystkim obywatelom Francji. 

 Przy tej okazji, przekazuję również swoje kondolencje i modlitwy ofiarom ostat-

nich zamachów w Turcji, Nigerii, Jemenie, Pakistanie, Syrii oraz w Libanie. Wyra-

żam nadzieję, iż światowi przywódcy okażą ten sam poziom wrażliwości wobec tego 

rodzaju niewyobrażalnych tragedii, bez względu na miejsce ich występowania. 

 Modlę się, aby Bóg zaprowadził ludzkość do świata pokoju.134 

 

 

 

M. Fethullah Gülen 

 

 

 

 

 

                                                           
133 http://www.dialoginstytut.pl/kondolencja/ (15.03.2019). 
134 „Pragniemy wyrazić swoje bezwarunkowe potępienie dla działań zamachowców, którzy w śro-

dę 7 stycznia 2015 roku doprowadzili do zabicia 12 osób na terenie biur redakcyjnych satyry-

cznego tygodnika Charlie Hebdo we Francji. Jako aktywiści na rzecz pokoju i tolerancji uzna-

jemy każdą działalność terrorystyczną – bez względu na jej przyczyny oraz cele – za najdot-

kliwszy cios dla pokoju, demokracji, człowieczeństwa oraz dla wszelkich wartości religijnych. 

Dlatego też stanowczo potępiamy ten bestialski atak na niewinnych ludzi i łączymy się bólu z po-

szkodowanymi, a także z bliskimi i rodzinami ofiar tego tragicznego zajścia. Wyrażamy na-

dzieję, że już nigdy na świecie nie dojdzie do tak tragicznych w skutkach wydarzeń”. Za: 

http://www.dialoginstytut.pl/kondolencja/ (15.03.2019). 
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KONDOLENCJE FETULLAHA GÜLENA 

I DEKLARACJA POTĘPIAJĄCA ZAMACHY W PARYŻU 135 
poniedziałek, 21 grudnia 2015 r. 

 

 
Jestem dotkliwie wstrząśnięty informacją o tym, że przeszło sto niewinnych osób 

straciło życie a jeszcze więcej zostało rannych w wyniku potwornego ataku w Paryżu. 

Niezależnie od przyczyn tego zamachu, czy jego sprawców, jeszcze raz zdecydowa-

nie potępiam każdy akt terroryzmu. 

 Jakikolwiek rodzaj działalności terrorystycznej jest najcięższym ciosem dla poko-

ju. Tak haniebne działania są absolutnie niemożliwymi do przyjęcia przestępstwami, 

które każdy musi potępiać. W przypadkach takich jak ten nie ma usprawiedliwienia, 

nie ma żadnego „ale”. 

 Życie jest najświętszą i najpowszechniejszą wartością. Terroryzm zaś, przede 

wszystkim, jest zagrożeniem dla tej wspólnej nam wartości i należy go uznać za naj-

bardziej zdemoralizowany na świecie akt ludzkiej działalności. Żadna prawdziwa 

religia i żadne duchowe wartości nie mogą być na tyle zepsute, aby go zaakceptować. 

 Islam jednoznacznie potępia i zakazuje działalności terrorystycznej. Święty Koran 

wskazuje, że jeśli ktoś odbierze jedno życie, to tak jakby zadał śmierć całej ludzkości. 

Muzułmanie postrzegają ludzkie życie jako podstawową wartość, która musi być 

chroniona – dla wszystkich ludzi.  

 Muzułmanin jest wyłącznie reprezentantem pokoju i zawsze musi nim pozosta-

wać. Z tego powodu niemożliwe jest, aby prawdziwy muzułmanin był terrorystą. 

Przemoc jest antytezą prawdziwego islamu. 

 Życzę szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim tym, którzy ucierpieli wskutek 

tej nieludzkiej masakry w Paryżu. Przekazuję osobiste kondolencje rodzinom tych, 

którzy stracili życie i całemu narodowi francuskiemu reprezentowanemu przez Prezy-

denta Francji Pana François Hollande’a. 

 

 

M. Fethullah Gülen 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 http://fethullahgulenpolska.blogspot.com/ (15.03.2019). 
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M. FETHULLAH GÜLEN STANOWCZO POTĘPIŁ  

PRÓBĘ ZAMACHU STANU W TURCJI 136 
Oficjalne stanowisko Fundacji Dunaj Instytutu Dialogu  

w tej sprawie. 18.07.2016 r. 

 

 

W związku z próbą zamachu stanu w Republice Turcji przeprowadzoną 15.07.2016 r., 

licznymi pytaniami oraz oskarżeniami pod adresem Fethullaha Gülena, którego myślą 

inspirowana jest działalność Fundacji Dunaj Instytutu Dialogu, pragniemy zająć sta-

nowisko w tej sprawie. 

Jako instytucja promująca pokój, dialog międzykulturowy i międzyreligijny oraz 

edukację i wartości demokratyczne, jednoznacznie potępiamy przeprowadzoną w pią-

tek próbę zamachu stanu i wyrażamy głębokie ubolewanie dla rodzin ofiar ostatnich 

zamieszek w Turcji. Jednocześnie stanowczo odrzucamy zarzuty kierowane wobec Fe-

thullaha Gülena, będącego źródłem inspiracji dla wielu ludzi zabiegających o pokój     

i pielęgnowanie wartości moralnych. Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem 

Fethullaha Gülena w sprawie próby zamachu: 

 

„Zdecydowanie potępiam przeprowadzoną w Turcji próbę zamachu stanu. Rządy 

należy zmieniać poprzez uczciwe i wolne wybory, bez użycia siły. Modlę się za Tur-

cję, naród turecki i każdego, kto teraz w Turcji przebywa. Proszę Najwyższego Boga 

o możliwość rozwiązania tego problemu jak najszybciej i w jak najbardziej pokojowy 

sposób. 

 Dla osoby, która w ciągu ostatnich 50 lat przeżyła wszystkie przeprowadzone prze-

wroty wojskowe, wykazywanie związku z próbą takiego zamachu jest obelgą. Bezwa-

runkowo zaprzeczam tego typu oszczerstwom”.137 

 

 

M. Fethullah Gülen 

 
 

                                                           
136 http://www.dialoginstytut.pl/fethullah-gulen-stanowczo-potepil-probe-zamachu-stanu/ 

(15.03.2019). 
137 http://fgulen.com/tr/fethullah-gulen-kimdir/fethullah-gulenin-mesajlari/50646-fethullah-

gulen-hocaefendi-darbe-girisimini-siddetle-kinadi (15.03.2019). 
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BENEDYKT XVI 

PRZEMÓWIENIE NA UNIWERSYTECIE W RATYZBONIE 138 

 (Regensburg), 12.09.2006 r. 

 

 

Szanowne Panie i Panowie 

Jest dla mnie poruszającym doświadczeniem stanąć raz jeszcze na tej katedrze uniwe-

rsyteckiej, by wygłosić wykład. Myślę o latach wstecz, gdy po miłym okresie w Frei-

singer Hochschule, zacząłem uczyć na uniwersytecie bońskim. Było to w roku 1959, 

w dniach starego uniwersytetu, który składał się z normalnych profesorów. Rozmaite 

katedry nie miały ani asystentów, ani sekretarek, zamiast tego było jednak wiele bez-

pośredniego kontaktu ze studentami, a zwłaszcza pomiędzy poszczególnymi profeso-

rami. Spotykaliśmy się przed i po wykładach w pokojach nauczycielskich. Zachodziła 

ożywiona wymiana zdań pomiędzy historykami, filozofami, filologami i, oczywiście, 

pomiędzy dwoma wydziałami teologicznymi. Raz w semestrze był dies academicus, 

gdy profesorowie z każdego wydziału pojawiali się przed studentami całego uniwer-

sytetu, umożliwiając prawdziwe doświadczenie universitas: rzeczywistości, w której, 

pomimo naszej specjalizacji, utrudniającej czasem wzajemną komunikację, składali-

śmy się na całość, pracując we wszystkim na podstawach jednej racjonalności z jej 

różnymi aspektami i współdzieląc odpowiedzialność za właściwe posługiwanie się 

rozumem – ta rzeczywistość stała się żywym doświadczeniem. Uniwersytet był także 

dumny ze swych dwóch wydziałów teologicznych. Było jasne, że dociekając racjo-

nalności wiary, wykonywały one także pracę, która z konieczności jest częścią „cało-

ści” universitas scientiarum, nawet jeśli nie każdy mógł mieć udział w wierze, którą 

teologowie starali się skorelować z rozumem jako całość. To głębokie poczucie spój-

ności wewnątrz świata rozumu nie było zakłócone, nawet gdy kiedyś doniesiono, że 

jeden z kolegów powiedział coś dziwnego o naszym uniwersytecie: że ma dwa wy-

działy poświęcone czemuś, co nie istnieje: Bogu. To, że nawet wobec tak radykalnego 

sceptycyzmu nadal konieczne jest i rozsądne podnoszenie kwestii Boga poprzez po-

sługiwanie się rozumem i czynienie tego w kontekście tradycji wiary chrześcijańskiej: 

wewnątrz uniwersytetu jako całości, było to akceptowane bez pytania. 

 Przypomniałem sobie o tym niedawno, czytając zredagowane przez prof. Theodo-

re’a Kohury'ego (Monachium) wydanie części dialogu, który miał miejsce – prawdo-

podobnie w koszarach zimowych blisko Ankary – pomiędzy erudytą, bizantyjskim 

                                                           
138 https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/podroze/ben16-ratyzbona_12092006. 

html (15.03.2019). 
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cesarzem Manuelem II Paleologiem a wykształconym Persem, na temat chrześcijań-

stwa i islamu oraz prawdy obojga. Prawdopodobnie to sam cesarz spisał ten dialog 

podczas oblężenia Konstantynopola między 1394 a 1402; tłumaczyłoby to, dlaczego 

jego argumenty przedstawione są bardziej szczegółowo niż odpowiedzi uczonego 

Persa. Dialog obejmuje szeroki zakres struktur wiary zawartej w Biblii oraz w Kora-

nie i zajmuje się zwłaszcza obrazem Boga i człowieka, wracając jednocześnie z ko-

nieczności raz za razem do relacji „trzech praw”: Starego Testamentu, Nowego Te-

stamentu i Koranu. Podczas tego wykładu chciałbym omówić tylko jeden punkt – sam 

z siebie dość marginalny w samym dialogu – który, w kontekście zagadnienia „wiary 

i rozumu”, uznałem za ciekawy i który może posłużyć jako punkt wyjścia do moich 

rozmyślań nad tym zagadnieniem. 

 W siódmej rozmowie (διάλεξις – kontrowersja) opracowanej przez prof. Khou-

ry’ego, cesarz dotyka tematu dżihadu (świętej wojny). Cesarz musiał wiedzieć, że      

w surze 2,256 napisano: „Nie ma przymusu w religii”. Jest to jedna z sur wczesnego 

okresu, gdy Mahomet był jeszcze słaby i zagrożony. Ale oczywiście cesarz znał także 

przepisy, utworzone później i spisane w Koranie, dotyczące świętej wojny. Nie wcho-

dząc w szczegóły, takie jak różnica traktowania przyznana tym, którzy mają „Księgę” 

oraz „niewiernym”, zwraca się do swego rozmówcy dość szorstko, zadając kluczowe 

pytanie na temat ogólnej relacji między religią a przemocą, w następujących słowach: 

„P o k a ż  m i ,  c o  p r z y n i ó s ł  M a h o m e t ,  c o  b y ł o b y  n o w e ,  a  o d -

k r y j e s z  t y l k o  r z e c z y  z ł e  i  n i e l u d z k i e ,  t a k i e  j a k  j e g o  n a k a z  

z a p r o w a d z a n i a  m i e c z e m  w i a r y ,  k t ó r ą  g ł o s i ł ”. Cesarz kontynuuje, 

tłumacząc szczegółowo powody, dla których rozpowszechnianie wiary przemocą jest 

czymś nierozumnym. Przemoc jest niezgodna z naturą Boga i naturą duszy. „B ó g  n i e  

c i e s z y  s i ę  z  k r w i ,  a  n i e r o z u m n e  p o s t ę p o w a n i e  ( σ υ ν  λ ό γ ω )  

j e s t  s p r z e c z n e  z  B o ż ą  n a t u r ą .  W i a r a  r o d z i  s i ę  z  d u s z y ,  n i e      

z  c i a ł a .  K t o k o l w i e k  m i a ł b y  d o p r o w a d z i ć  d r u g i e g o  d o  w i a r y ,  

p o t r z e b u j e  z d o l n o ś c i  d o b r e g o  p r z e m a w i a n i a  i  w ł a ś c i w e g o  

r o z u m o w a n i a ,  b e z  p r z e m o c y  i  g r ó ź b . . .  A b y  p r z e k o n a ć  r o z u m -

n ą  d u s z ę ,  n i e  p o t r z e b a  s i l n e g o  r a m i e n i a  a n i  ż a d n e j  b r o n i ,  a n i  

ż a d n y c h  i n n y c h  s p o s o b ó w  g r o ż e n i a  d a n e j  o s o b i e  ś m i e r c i ą … ” .  

 Decydującym stwierdzeniem w tej argumentacji przeciwko nawracaniu przemocą 

jest to, że niedziałanie zgodnie z rozumem jest czymś sprzecznym z naturą Bożą. Re-

daktor, Theodore Khoury, zauważa: „dla cesarza, bizantyńczyka ukształtowanego przez 

filozofię grecką, to stwierdzenie jest oczywiste samo w sobie. Ale dla nauczania mu-

zułmańskiego, Bóg jest całkowicie transcendentny. Jego wola nie jest związana żad-

nymi naszymi kategoriami, nawet kategorią racjonalności. Tu Khoury cytuje dzieło 

znanego francuskiego islamisty R. Arnaldeza, który wskazuje, że Ibn Hazn posunął 

się do twierdzenia, że Bóg nie jest związany nawet swoim własnym słowem i że nic 

nie mogłoby go zmusić, aby objawił nam prawdę. Gdyby taka była wola Boża, to 

możliwe, że musielibyśmy nawet praktykować bałwochwalstwo. 
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 Jeśli chodzi o rozumienie Boga, a więc i o konkretne praktyki religijne, stajemy 

przed dylematem, który dziś staje się dla nas bezpośrednim wyzwaniem. Czy przeko-

nanie, że działanie nierozumne sprzeciwia się Bożej naturze jest tylko grecką koncep-

cją, czy też jest ono zawsze i z natury prawdziwe? Sądzę, że możemy dojrzeć tu głę-

boką zgodność pomiędzy tym, co greckie – w najlepszym znaczeniu tego słowa – i bi-

blijnym rozumieniem wiary w Boga. Modyfikując pierwszy wers księgi Rodzaju, Jan 

rozpoczął prolog Ewangelii tymi słowami: „Na początku było λόγoς”. Jest to to samo 

słowo, którego użył cesarz: Bóg działa logosem. Logos oznacza zarówno rozum, jak    

i słowo – rozum, który jest twórczy i zdolny do samo-komunikowania, właśnie jako 

rozum. Jan w ten sposób wypowiedział ostateczne słowo na temat biblijnej koncepcji 

Boga, a w słowie tym wszelkie – często mozolne i kręte ścieżki wiary biblijnej znaj-

dują swą kulminację i syntezę. Na początku było logos, a logos jest Bogiem, mówi 

Ewangelista. Spotkanie pomiędzy przesłaniem biblijnym a myślą grecką nie nastąpiło 

przypadkowo. Wizja św. Pawła, który zobaczył zamknięte drogi do Azji i ujrzał we 

śnie Macedończyka, błagającego go: „Przyjdź do Macedonii i pomóż nam (por. Dz 

16,6-10). Ta wizja może być zinterpretowana jako „kwintesencja” wewnętrznej ko-

nieczności zbliżenia pomiędzy wiarą biblijną a dociekaniami greckimi. 

 W istocie, to zbliżenie trwało już od pewnego czasu. Tajemnicze imię Boga, ob-

jawione w płonącym krzewie, imię, które oddziela Boga od wszelkich innych bóstw  

z ich wieloma imionami, które oznajmia po prostu, że On jest, stwarza wyzwanie 

koncepcji mitu – w bliskiej analogii jawi się tu staranie Sokratesa, by obalić i prze-

kroczyć mit. Wewnątrz Starego Testamentu proces, który rozpoczął się od płonącego 

krzewu osiągnął nową dojrzałość w czasie Wygnania, gdy Bóg Izraela, pozbawionego 

wtedy swej ziemi i kultu, głoszony był jako Bóg nieba i ziemi oraz opisany był w pro-

stej formule, która jest echem słów wypowiedzianych przy płonącym krzewie: „Ja 

jestem” Temu nowemu pojmowaniu Boga towarzyszy swoiste oświecenie, które 

znajduje mocny wyraz w wyszydzeniu bóstw, które są tylko dziełem ludzkich rąk 

(por. Ps 115). Tak więc, pomimo ostrego konfliktu z tymi władcami hellenistycznymi, 

którzy pragnęli dostosować ją do zwyczajów i bałwochwalczego kultu Greków, wiara 

biblijna w okresie hellenistycznym spotkała się z najlepszą myślą grecką na głębokim 

poziomie, co przyniosło wzajemne ubogacenie, widoczne zwłaszcza w późnej litera-

turze mądrościowej. Wiemy dziś, że greckie tłumaczenie Starego Testamentu stwo-

rzone w Aleksandrii – Septuaginta – jest czymś więcej niż prostym (i w tym znacze-

niu nie w pełni satysfakcjonującym) tłumaczeniem tekstu hebrajskiego: jest niezależ-

nym świadectwem tekstualnym i wyraźnym oraz ważnym krokiem w historii obja-

wienia, która doprowadziła do tego spotkania w sposób decydujący dla narodzin i ro-

zpowszechnienia się chrześcijaństwa. Ma tu miejsce głębokie spotkanie wiary i rozu-

mu, spotkanie pomiędzy prawdziwym oświeceniem i religią. Z samego serca chrze-

ścijańskiej wiary, a jednocześnie z serca greckiej myśli, połączonej teraz z wiarą, 

Manuel II mógł powiedzieć: niedziałanie „z logosem” jest przeciwne  Bożej naturze. 
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 Uczciwie rzecz biorąc, trzeba zauważyć, że w późnych wiekach średnich odkry-

wamy nurty teologiczne, które chciały rozdzielić tę syntezę pomiędzy duchem greckim 

a duchem chrześcijańskim. W odróżnieniu od tzw. intelektualizmu Augustyna i Toma-

sza, wraz z Dunsem Szkotem pojawił się woluntaryzm, który ostatecznie doprowadził 

do twierdzenia, że możemy poznać jedynie Bożą voluntas ordinata. Ponad nią znaj-

duje się dziedzina Bożej wolności, mocą której mógłby uczynić wszystko przeciwnie 

do tego, co w rzeczywistości uczynił. To daje początek stanowiskom, które wyraźnie 

zbliżają się do stanowiska Ibn Hazna i które mogłyby nawet doprowadzić do obrazu 

Boga kapryśnego, który nie jest nawet związany prawdą i dobrocią. Boża transcen-

dencja i inność są tak wywyższone, że nasz rozum, nasze poczucie tego, co prawdzi-

we i dobre, nie są już prawdziwym odbiciem Boga, którego najgłębsze możliwości 

pozostają wiecznie nieosiągalne i ukryte za Jego rzeczywistymi decyzjami.  W prze-

ciwieństwie do tego, wiara Kościoła twierdziła zawsze, że pomiędzy Bogiem i nami, 

pomiędzy Jego wiecznym Duchem Stwórcą a naszym stworzonym rozumem istnieje 

prawdziwa analogia, w której niepodobieństwo pozostaje nieskończenie większe niż 

podobieństwo, nie jednak do tego stopnia, by odrzucić analogię i jej język (por. Late-

ran IV). Bóg nie staje się bardziej boski, gdy odpychamy Go od siebie w czystym, nie-

zgłębionym woluntaryzmie; raczej, prawdziwie boski Bóg jest Bogiem, który objawił 

się jako logos i, jako logos działał i w dalszym ciągu działa z miłością dla naszego 

dobra. Z pewnością miłość „przekracza” wiedzę i dlatego zdolna jest więcej dostrzec 

niż sama myśl (Ef 3,19), niemniej jednak w dalszym ciągu jest to miłość Boga, który 

jest logosem. Skutkiem tego, chrześcijański kult jest logike latreia, kultem w zgodzie 

z wiecznym Słowem i naszym rozumem (por. Rz 12,1). 

 To wewnętrzne zbliżenie pomiędzy wiarą biblijną a greckimi dociekaniami filozo-

ficznymi było zdarzeniem o decydującym znaczeniu nie tylko z punktu widzenia hi-

storii religii, ale także z punktu widzenia historii światowej – jest to wydarzenie, które 

dotyczy nas także dzisiaj. Biorąc pod uwagę tę zbieżność, nie jest dziwne, że chrześci-

jaństwo, pomimo swych źródeł i ważnych stadiów rozwoju na Wschodzie, ostatecznie 

zdobyło decydujący historycznie charakter w Europie. Możemy to także wyrazić od-

wrotnie: ta zbieżność, z późniejszym dodatkiem dziedzictwa rzymskiego, stworzyła 

Europę i pozostaje fundamentem tego, co prawdziwie może być nazywane Europą. 

 Teza, że krytycznie oczyszczone dziedzictwo greckie tworzy integralną część wiary 

chrześcijańskiej, została odrzucona przez wezwanie do dehellenizacji chrześcijaństwo 

– wezwanie, które coraz bardziej dominuje w dyskusjach teologicznych od początku 

czasów współczesnych. Gdy przyjrzymy się uważniej, możemy dostrzec trzy etapy pro-

gramu dehellenizacji: choć połączone ze sobą, są one wyraźnie różne od siebie w swych 

motywacjach i celach. 

 Dehelenizacja pojawia się najpierw w powiązaniu z podstawowymi postulatami 

reformacji w szesnastym wieku. Patrząc na tradycję teologii scholastycznej Reforma-

torzy sądzili, że mają przed sobą system wiary całkowicie ukształtowany przez filozo-

fię, to znaczy wyraz wiary oparty na obcym systemie myśli. Skutkiem tego wiara nie 
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jawiła się już jako żywe historyczne Słowo, ale jako pewien element wszechogarnia-

jącego systemu filozoficznego. Zasada sola scriptura, z drugiej strony, poszukiwała 

wiary w jej czystej, pierwotnej postaci, tak jak ją pierwotnie znajdujemy w Słowie 

biblijnym. Metafizyka jawiła się jako przesłanka pochodząca z innego źródła, od 

którego wiara musiała zostać uwolniona, aby na powrót mogła się pełniej stać sama 

sobą. Gdy Kant oświadczył, że musi odsunąć myślenie, aby uczynić miejsce wierze, 

poprowadził ten program dalej z radykalizmem, którego nie mogli nawet przewidzieć 

Reformatorzy. W ten sposób zakotwiczył on wiarę tylko w praktycznym rozumie, 

zaprzeczając jej przystępowi do rzeczywistości jako całości. 

 Liberalna teologia dziewiętnastego i dwudziestego wieku, z Adolfem von Harnac-

kiem jako wybitnym przedstawicielem, wprowadziła w drugi etap procesu dehelleni-

zacji. Gdy byłem studentem i w pierwszych latach mojego nauczania, program ten był 

bardzo wpływowy także w teologii katolickiej. Jako punkt wyjścia przyjął on rozróż-

nienie Pascala pomiędzy Bogiem filozofów a Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba.    

W moim wykładzie inauguracyjnym w Bonn w 1959 r. starałem się podjąć to zagad-

nienie. Nie będę tu powtarzał tego, co powiedziałem przy tamtej okazji, ale chciałbym 

opisać przynajmniej krótko to, co było nowego w tym etapie dehelenizacji. Kluczową 

ideą Harnacka było proste powrócenie do człowieka Jezusa i jego prostego przekazu, 

[ukrytego] pod złogami teologii, czyli hellenizacji: to proste przesłanie postrzegano 

jako kulminację rozwoju religijnego ludzkości. Twierdzono, że Jezus zakończył spra-

wowanie kultu na korzyść moralności. Koniec końców, przedstawiono Go jako ojca 

humanitarnego przekazu moralnego. Fundamentalnym celem było przywrócenie 

zgodności chrześcijaństwa ze współczesnym rozumem, uwalniając je tym samym od 

pozornie filozoficznych i teologicznych elementów, takich jak wiara w bóstwo Chry-

stusa i trójjedynego Boga. W tym znaczeniu historyczno-krytyczna egzegeza Nowego 

Testamentu przywróciła teologii jej miejsce w ramach uniwersytetu: teologia, dla 

Harnacka, jest czymś zasadniczo historycznym, a więc ściśle naukowym. To, co może 

ona powiedzieć krytycznie o Jezusie to, niejako, wyraz praktycznego rozumu, dzięki 

czemu może ona zajmować należne miejsce wewnątrz uniwersytetu. Za tym myśle-

niem kryje się nowoczesne samo-ograniczenie rozumu, wyrażone klasycznie w „Kry-

tykach” Kanta, ale w międzyczasie jeszcze bardziej zradykalizowane przez wpływ 

nauk przyrodniczych. Nowoczesna koncepcja rozumu opiera się, mówiąc krótko, na 

syntezie między platonizmem (kartezjanizmem) a empiryzmem, syntezie, potwier-

dzonej sukcesem technologii. Z jednej strony zakłada ona matematyczną strukturę 

materii, jej wewnętrzną racjonalność, co sprawia, że możliwe jest zrozumienie działa-

nia materii i jej skuteczne wykorzystanie: to podstawowe założenie jest, można po-

wiedzieć, elementem platońskim w nowoczesnym rozumieniu natury. Z drugiej stro-

ny, istnieje potencjał natury, który daje się wykorzystywać dla naszych celów i tu 

ostateczną pewność przynieść może jedynie możliwość weryfikacji lub falsyfikacji 

poprzez eksperyment. Ciężar wagi pomiędzy tymi dwoma biegunami może, zależnie 
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od okoliczności, przesuwać się z jednej strony na drugą. Tak wybitnie pozytywistycz-

ny myśliciel jak J. Monod uważał się za platonika / kartezjanistę z przekonania. 

 To daje początek dwom zasadom, które są kluczowe dla podniesionej przez nas 

kwestii. Po pierwsze, tylko typ pewności wynikający ze współgrania elementów ma-

tematycznych i empirycznych może być uważany za naukowy. Wszystko, co uważa 

się za naukę, musi być mierzone tym kryterium. Tak więc nauki humanistyczne, takie 

jak historia, psychologia, socjologia i filozofia, starają się dostosować do tego kanonu 

naukowości. Drugi punkt, który jest istotny dla naszych rozważań, to to, że z samej 

swojej natury metoda ta wyklucza kwestię Boga, sprawiając, że jawi się jako kwestia 

nienaukowa lub przed-naukowa. Skutkiem tego, stajemy przed redukcją zakresu 

nauki i rozumu, którą musimy zakwestionować. 

 Wrócimy do tego problemu później. W międzyczasie musimy zauważyć, że z tego 

punktu widzenia każda próba utrzymania twierdzenia, że teologia jest „naukowa” 

zakończy się zredukowaniem chrześcijaństwa do jakiejś części swej poprzedniej toż-

samości. Musimy jednak powiedzieć więcej: to sam człowiek zostaje zredukowany, 

ponieważ specyficznie ludzkie pytania o nasze pochodzenie i przeznaczenie, pytania 

stawiane przez religię i etykę, nie mają już miejsca w zasięgu zbiorczego rozumu 

zdefiniowanego przez „naukę”, tak więc muszą być odesłane do dziedziny subiek-

tywności. Podmiot więc decyduje, na podstawie swojego doświadczenia, co uznaje za 

możliwe do utrzymania w sprawach religijnych i subiektywne „sumienie” staje się 

jedynym sędzią tego, co etyczne.  W ten sposób jednak etyka i religia tracą siłę two-

rzenia społeczności i stają się sprawą całkowicie osobistą. Jest to niebezpieczny dla 

ludzkości stan rzeczy, jak widzimy po niepokojących patologiach religii i rozumu, 

które z konieczności wybuchają, gdy rozum jest tak zredukowany, że pytania religii     

i etyki już go nie dotyczą. Próby konstruowania etyki z reguł ewolucji lub z psycho-

logii i socjologii okazują się być po prostu nieadekwatne. 

 Zanim wyciągnę wnioski, do których zmierzam, muszę krótko odnieść się do trze-

ciego etapu dehellenizacji, który ma miejsce teraz. W świetle naszego doświadczenia 

pluralizmu kulturowego mówi się dziś często, że synteza z hellenizmem osiągnięta we 

wczesnym Kościele była wstępną inkulturacją, która nie powinna być wiążąca dla 

innych kultur. Mówi się o nich, że mają one prawo powrotu do prostego przesłania 

Nowego Testamentu wcześniejszego od tej inkulturacji, po to, aby je inkulturować na 

nowo w swoich własnych środowiskach. Teza ta jest nie tylko fałszywa; jest ona su-

rowa i nieprecyzyjna. Nowy Testament został spisany po grecku i nosi odcisk grec-

kiego ducha, który doszedł już do dojrzałości, gdy rozwijał się Stary Testament. To 

prawda, istnieją elementy w ewolucji wczesnego Kościoła, które nie muszą być zinte-

growane we wszystkich kulturach. Niemniej jednak, zasadnicze decyzje podjęte od-

nośnie relacji między wiarą a wykorzystaniem ludzkiego rozumu są częścią samej 

wiary; są one elementami rozwoju współbrzmiącymi z samą naturą wiary. 

 W ten sposób doszedłem do konkluzji. Szkic ten, namalowany szerokimi pocią-

gnięciami pędzla, mający na celu krytykę współczesnego rozumu, wychodząc od 
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niego samego, nie ma nic wspólnego z cofaniem się do czasu przed Oświeceniem i od-

rzuceniem spostrzeżeń nowoczesności. Pozytywne aspekty nowoczesności powinny 

być uznane bez zastrzeżeń: wszyscy jesteśmy wdzięczni za cudowne możliwości, 

które otwarła przed ludzkością i za postęp w człowieczeństwie, który został nam 

dany. Etos naukowy jest ponadto wolą posłuszeństwa prawdzie, i jako taki, zawiera 

postawę, która odbija w sobie jedno z podstawowych przekonań chrześcijaństwa. 

Naszym celem nie jest okopywanie się czy negatywny krytycyzm, ale poszerzenie 

naszej koncepcji rozumu i jego zastosowania. Choć cieszymy się z nowych możliwo-

ści otwierających się przed ludzkością, widzimy także niebezpieczeństwa rodzące się 

z tych możliwości i musimy zadać sobie pytanie, jak możemy je przezwyciężyć. Uda 

nam się to uczynić tylko wtedy, gdy rozum i wiara spotkają się w nowy sposób, jeśli 

przezwyciężymy nałożone przez rozum sam na siebie ograniczenie do tego, co empi-

rycznie sprawdzalne i jeśli ponownie otworzymy jego szerokie horyzonty. W tym 

znaczeniu teologia słusznie należy do uniwersytetu i do szeroko zakrojonego dialogu 

nauk, nie tylko jako dyscyplina historyczna i jedna z nauk humanistycznych, ale do-

kładnie jako teologia, jako dociekanie racjonalności wiary. 

 Tylko w ten sposób s t a j e m y  s i ę  z d o l n i  d o  s z c z e r e g o  d i a l o g u  

k u l t u r  i  r e l i g i i ,  t a k  p i l n i e  p o t r z e b n e g o  d z i s i a j . W zachodnim 

świecie powszechnie utrzymuje się, że tylko rozum pozytywistyczny i oparte na nim 

formy filozofii cieszą się powszechną ważnością. A jednak, głęboko religijne kultury 

światowe postrzegają to wykluczenie boskości z powszechności rozumu jako atak na 

swe najgłębsze przekonania. Rozum, który jest głuchy na boskość i który odkłada 

religię w dziedzinę subkultur, jest niezdolny do wchodzenia w dialog kultur. Jedno-

cześnie, jak starałem się pokazać, nowoczesny rozum naukowy ze swym nieodłącz-

nym elementem platońskim nosi w sobie pytanie, które wskazuje poza niego i poza 

możliwości jego metodologii. Nowoczesny rozum naukowy musi po prostu przyjąć 

racjonalną strukturę materii i zgodność pomiędzy naszym duchem a panującymi ra-

cjonalnymi strukturami natury jako fakt, na którym musi oprzeć swą metodologię.    

A jednak pytanie, dlaczego tak musi być, jest realnym pytaniem i to takim, które musi 

zostać przekazane przez nauki przyrodnicze innym metodom i poziomom myślenia – 

filozofii i teologii. Dla filozofii i, choć w inny sposób, dla teologii, wsłuchiwanie się 

w wielkie doświadczenia i przemyślenia tradycji religijnych ludzkości, a zwłaszcza 

wiary chrześcijańskiej, jest źródłem poznania, a ignorowanie tego byłoby niemożli-

wym do zaakceptowania ograniczeniem naszego [pola] percepcji i reakcji. Przypomi-

na mi się tu coś, co powiedział Sokrates do Fedona. W poprzednich rozmowach pod-

nieśli oni wiele fałszywych opinii filozoficznych, tak więc Sokrates mówi: „łatwo 

można by zrozumieć, gdyby ktoś tak zirytował się na wszystkie te fałszywe poglądy, 

że przez resztę życia gardziłby i szydził z wszelkiej mowy na temat istnienia – ale      

w ten sposób pozbawiłby się prawdy egzystencji i poniósłby ogromną stratę”. Zacho-

dowi od dawna zagraża taka awersja wobec pytań, które leżą u podstaw jego racjo-

nalności i może on z tego powodu jedynie ponieść wielką stratę. Odwaga, by zaanga-
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żować cały dech rozumu, a nie zaprzeczanie jego wielkości – to program, z którym 

teologia oparta na wierze biblijnej wchodzi w debaty naszych czasów. „Niedziałanie 

rozumnie (z logosem) jest czymś przeciwnym naturze Boga”, powiedział Manuel II, 

zgodnie ze swym chrześcijańskim rozumieniem Boga, w odpowiedzi udzielonej per-

skiemu rozmówcy. T o  d o  t e g o  w i e l k i e g o  l o g o s u ,  d o  t e j  r o z l e g ł o -

ś c i  r o z u m u ,  z a p r a s z a m y  n a s z y c h  p a r t n e r ó w  w  d i a l o g u  k u l -

t u r .  Jego nieustanne odkrywanie na nowo jest wielkim zadaniem uniwersytetu. 

  

  
Tłumaczenie robocze (wer. 2, 19.09.2006 15:00). 

Tłum. Maciej Górnicki, Fundacja Opoka 
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