
KS. KRZYSZTOF KOŚCIELNIAK

CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC PODBOJÓW 
MUZUŁMAŃSKICH DO WYPRAW KRZYŻOWYCH

Podboje muzułmańskie sprawiły, że na ziemiach islamu znaleźli się chrześcijanie przy-
należący niemal do wszystkich obrządków i patriarchatów: w Egipcie monofizyccy
Koptowie, w Syrii melkici, jakobici i nestorianie, w Azji Mniejszej ortodoksyjni Gre-
cy,  w  Armenii  monofizyccy  Ormianie,  a  w  Północnej  Afryce  i  Hiszpanii  katolicy
rzymscy1. 

Nie można przedstawić na kilkunastu stronach wyczerpujących analiz stosunków
chrześcijańsko-muzułmańskich z okresu czterech wieków wczesnego średniowiecza,
i to na wszystkich ziemiach, gdzie islam spotkał się z wyznawcami Chrystusa. Niniej-
szy materiał jest sumą wniosków z licznych analiz. Co więcej, z powodu ograniczo-
nych możliwości publikacji przedstawiona została w zarysie sytuacja chrześcijan zale-
dwie z trzech Kościołów: melkickiego, rzymskiego (kościoły ortodoksyjne) oraz kop-
tyjskiego (monofizyckiego).

KOŚCIÓŁ MELKICKI

Zwolennicy nauki  Soboru Chalcedońskiego (451 rok) w patriarchatach Aleksandrii,
Antiochii  i  Jerozolimy  zostali  nazwani  przez  swych  monofizyckich  przeciwników
(Koptowie, syryjscy jakobici) melkitami z powodu ich religijno-politycznych powiązań

1 Szerzej  na  ten  temat  zob.:  D.  Attwater,  The Christian Churches  of  the East,  Milwaukee  1961,  t.  I–II;
R.B. Roberson, The Eastern Christian Churches, Roma 1995, tłum. polskie: Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie,
tłum.  K. Bielawski, D. Mionskowska, Bydgoszcz 1998; R.B. Betts,  Christians in the Arab East, Athens 1978;
K. Cragg, The Arab Christian: A History in the Middle East, London 1991; R. Janin, Les églises orientales et les
rites orientaux, Paris 1935; H. Hill,  Light from the East: A Symposium on the Oriental Ortodox and Assyrian
Churches, Toronto 1988; J.M. Hussey, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford 1986; J. Meyen-
dorff,  Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes, New York 1974; J. Pelikan,  The Christian
Tradition:  A  History  of  the  Development  of  Doctrine,  t.  II:  The  Spirit  of  Eastern  Christendom (600–1700),
Chicago 1974;  K.  Kościelniak,  Pluralizm Kościoła Katolickiego  w Egipcie wczoraj  i  dziś,  „Saeculum Chris-
tianum” 2000, nr 7, s. 36–55; G. Troupeau, Etudes sur le christianisme arabe au Moyen Age. Variorum Collected
Studies Series, Aldershot 1995; A. Ducellier,  Chrétiens d’Orient et Islam au Moyen Age. VIIe–XVIe siècle, Paris
1996;  V. Deroche,  Entre  Rome  et  l’Islam.  Les  chrétientés  d’Orient  610–1054,  Paris  1996;  A.-M.  Edde,  F.
Micheau, Ch. Picard, Communautés chrétiennes en pays d’Islam du début du VIIe siècle, Paris 1997; A. Fattal, Le
status legal des non-musulmans en pays d’Islam, Beyrouth 1958; M. Gervers, R.-J. Bikhazi, Conversion and con-
tinuity. Indigenous Christian Communities in Islamic Lands, Toronto 1990; E. Rabbath,  L’Orient chretien a la
veille de l’Islam. Les chrétiens dans l’Islam des premiers temps, Beyrouth 1980.
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z cesarzem bizantyjskim (etymologicznie por. syryjskie malka, arabskie malik)2. Po in-
wazji arabskiej (VII wiek) wielu melkitów opuściło tereny starożytnych patriarchatów,
a w ciągu następnych wieków niejednokrotnie cierpieli srogie prześladowania ze strony
muzułmanów3. Arabski podbój spowodował odcięcie Kościoła melkickiego od Bizan-
cjum. Muzułmańskie władze nieustannie podejrzewały melkitów o potajemne kontakty
z Bizantyjczykami  i  spiskowanie  przeciw islamskiemu państwu.  Sytuacja  melkitów
stała się trudna podczas wojen bizantyjsko-arabskich, ponieważ byli prześladowani za
bizantyjskie zwycięstwa4. W okresie od wyboru patriarchy Stefana III w 742 roku do
odbicia Antiochii przez Bizantyjczyków w roku 969 na relacjach pomiędzy patriarcha-
mi melkickimi a kalifami zaważyły mocno prześladowania, których często dopuszczali
się muzułmanie. Stefanowi III, którego wypowiedzi nie spodobały się kalifowi, obcięto
język na rozkaz Walida II. Z kolei patriarcha Teodor I został uwięziony w Bagdadzie
przez al-Mansura około 758 roku. Za podejrzenie o utrzymywanie kontaktów z Bizan-
tyjczykami  patriarcha  Teodoret  został  wygnany  w  787  roku  do  Moabu.  Kalif  al-
Mamun zmusił patriarchę Hioba do wyświęcenia na biskupa uzurpatora Tomasza. W
czasach Eliasza I muzułmanie z Damaszku dopuścili się w 924 roku profanacji i znisz-
czenia katedry św. Marii. Patriarcha Christoforos został zamordowany w 967 roku5. 

Organizacja Kościoła melkickiego wiele ucierpiała z powodu podboju arabskiego.
W  okresie  650–1050  liczba  diecezji  systematycznie  malała,  kościoły  niszczono
(o czym piszą m.in. Sa’id Ibn Bitrik i Jahja Ibn Sa’id), a rozwój monastycyzmu został
poważnie zahamowany6. Miejscem szczególnie zagrożonym dla chrześcijan stała się
bazylika Bożego Grobu. Za panowania kalifa al-Mamuna kopuła tego kościoła była
w bardzo złym stanie. Patriarcha Tomasz I, który podjął się jej odbudowy, został uwię-
ziony przez Ubajda Allaha pod pretekstem, że nowa kopuła jest  większa od starej.
Z kolei za patriarchatu Christodulosa I, w Niedzielę Palmową 937 roku, muzułmanie
z furią zaatakowali kościół Zmartwychwstania, spalili bramę i połowę narteksu z ko-
ścioła Konstantyna. W 967 roku doszło do nowych zniszczeń. Wszystko zaczęło się od
żądań okupu wysuwanych przez prefekta Jerozolimy as-Sanadżiego pod adresem pa-
triarchy Jana VI. Patriarcha nie uległ żądaniom i schronił się w kościele Zmartwych-
wstania. Muzułmanie podpalili kościół i zniszczyli bramę, na skutek czego zawaliła się
kopuła. Sam patriarcha Jan VI został zabity, a jego ciało przywiązano do filara w nar-
teksie kościoła Konstantyna i  spalono.  Jednak największego barbarzyństwa dokonał
kalif fatymidzki al-Hakim. We wrześniu 1009 roku nakazał on prefektowi Palestyny
zburzenie kościoła Zmartwychwstania, kościoła na Golgocie i kościoła Konstantyna7. 

22 Na temat rozwoju patriarchatów melkickich zob.: C.K. Korolevskij, Histoire des Patriarcats melkites, Roma–
Paris–Leipzig 1910, t. 1–2; H. Musset, Histoire du christianisme, spécialement en Orient, Harissa 1948–1949, t. 1–3;
J. Assfalg, P. Krüger, Kleines Wörterbuch des christlischen Orients, Wiesbaden 1975 (tłum. polskie: Słownik chrześ-
cijaństwa wschodniego, Katowice 1998, s. 206–207); J.-P. Valognes, Vie et mort des chrétiens d’Orient. De origins
à nos jours, Paris 1995, s. 284–335; I. Dick, Qu’est-ce que l’orient chrétien?, Tournai 1965, s. 85–88.

3 Por. H. Zayat, Les grecs melkites en islam, Harrisa 1953.
4 Por. G. Troupeau, Kościoły i chrześcijanie na obszarze Wschodu muzułmańskiego, w: Historia chrześcijań-

stwa. Religia–kultura–polityka, t. IV: Biskupi, mnisi i cesarze (610–1054), Warszawa 1999, s. 325. 
5 Ibidem, s. 329. 
6 Por.  i  szerzej  zob.:  J.  Galey,  Sinai  and  the  Monastery  of  St.  Catherine,  London  1979;  R.  Solzbacher,

Mönche,  Pilger,  Sarazenen.  Studien zum Frühchristentum auf  der  südlichen  Sinaihalbinsel,  Altenberge 1989;
J. Leroy, Moines et monastères du Proche Orient, Paris 1958; D.J. Chitty, The desert a City.  An Introduction to
the Study of Egyptian and Palestinian monasticism under Christian Empire, Oxford 1966; Y. Hirschfeld,  The
Judean Desert monasteries in the Byzantine Period, New Haven–London 1992.
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KOŚCIÓŁ RZYMSKI

Po podboju Egiptu w latach 640–642 Arabowie skierowali się na zachód do Pentapolis
i Afryki Północnej, nazywanej przez nich Barqa i Afriqija. Nie był to jednak wyłącznie
podbój  polityczny8.  Nawiązanie  ścisłej  współpracy  pomiędzy  Arabami  i  Berberami
przypieczętowało klęskę rzymskich twierdz w Afryce Północnej (zdobycie Kartaginy
w 698 roku). Na skutek najazdu rozpoczął się exodus ludności chrześcijańskiej, która
uciekała do Hiszpanii, na Sycylię, do Italii i do Bizancjum. Wraz z przyjściem islamu
do Północnej Afryki nastąpił nieodwracalny upadek chrześcijaństwa9. W swym zdo-
bywczym marszu na zachód Arabowie dotarli do Hiszpanii. Klęska króla wizygockie-
go Roderyka pod Guadalete poniesiona w 711 wystarczyła, by zniknęło potężne pań-
stwo o kilkusetletniej historii10. Hiszpania pękła na dwie strefy: małe chrześcijańskie
królestwo Asturii założone równocześnie z klęską Wizygotów (711 r.) i obejmujące
pozostałe tereny Półwyspu Iberyjskiego ziemie islamu11. 

W czasie kampanii muzułmanie okazywali tolerancję dla chrześcijan, co przyczyni-
ło się do przychylności ludności chrześcijańskiej wobec arabskich najeźdźców. Jednak
po zwycięstwie muzułmańskim w Hiszpanii następowała stopniowa degradacja chrze-

7 Na temat miejsc świętych w Jerozolimie i ich dziejów zob. szerzej: M. Ben-Dov, D. Bahat, M. Rosen-Aylon,
Jerusalem: Early Arab to Ayyubid Period,  w:  Encyclopaedia of Archeological Excavations in the Holy Land,
Jerusalem 1976, t. II, s. 786–800; S. Schein, Jerusalem, w: Lexikon des Mittelalters, München 1991, t. V, s. 351–
356; N. Avigad, Discovering Jerusalem, Jerusalem 1980; H. Laclercq, Saint-Sépulcre Jerusalem, w: Dictionnaire
d’archéologie chrétienne et de liturgie, Paris 1950, t. XV, s. 517–538. 

8 Abu al-Muhadżir Dinar, następca popędliwego i agresywnego dowódcy Uqba ibn Nafiego, podejmował wy-
siłki zjednania Berberów poprzez islamizację. Arabowie oferując berberyjskim plemionom nową religię, gwaran-
towali im równość społeczną.

9 Jakie były przyczyny upadku Kościoła w rzymskich prowincjach Afryki? Przede wszystkim, Kościół ten,
który dał chrześcijaństwu takie wybitne postacie, jak Tertulian, św. Augustyn czy św. Cyprian, był związany ze
środowiskiem miejskim i nie podejmował poważnych akcji misyjnych w środowisku Berberów. Po wtóre, pod
względem socjologicznym Berberowie byli nomadami, podobnie jak Arabowie, a więc posiadali wspólny sposób
bycia, odmienny od cywilizacji rzymskiej. Po trzecie, jak już wspomniano, Arabowie rozciągnęli na Berberów
przywileje Paktu Omara; przyjęcie islamu gwarantowało Berberom status równy Arabom. Po czwarte, nastąpił
masowy napływ ludności arabskiej na tereny Afryki Północnej. Po piąte, większość nieortodoksyjnych ruchów
muzułmańskich, jak np. charydżyci, przybywała na zachód, gdzie prowadziła gorliwą działalność misjonarską.
Por.: C.P. Groves, The Planting of Christianity in Africa, London 1948, t. I, s. 78–82; H. Leclercq, L’Afrique chré-
tienne, Paris 19042, t. II, s. 274–276; Ch. Diehla,  L’Afrique Byzantine: Histoire de la domination Byzantine en
Afrique, 533–709, Paris 1896; J. Lloyd, The North African Church, London 1880, s. 374–376.

10 Jak mogło dojść do tak „spektakularnej” katastrofy? Historycy wyliczają kilka przyczyn, takich jak: śmier-
cionośna dżuma z 693 r. otwierająca serię epidemii, pogarszający się stan gospodarczy kraju, głód, napięcia spo-
łeczne, rosnący ucisk fiskalny, upadek moralny społeczeństwa, wojny domowe. Łatwość aneksji Hiszpanii ze stro-
ny muzułmańskiej tłumaczy się słabym oporem wiejskiej ludności. Często sama arystokracja wizygocka, nie wi-
dząc sensu walki, wybierała kapitulację. Do naszych czasów zachował się m.in. tekst kapitulacji zawarty pomię-
dzy muzułmanami a wizygockim arystokratą z Murcji, Teodomirem, który na język polski przetłumaczył J. Hau-
ziński. Por.: M. Tuñón de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz, Historia Hiszpanii, tłum. Sz. Jędrusiak,
Kraków 1997, s. 64–67; J. Hauziński, Kraje i kultury śródziemnomorskie, Poznań 1990, s. 108. Do niniejszego te-
matu zob. też: J. Hauziński (red.), Islam w feudalnych państwach arabskich i w krajach ościennych (VII–XV wiek),
t. I: Teksty źródłowe do dziejów powszechnych Europy i krajów sąsiednich (VI–XV wiek), Poznań 1976.

11 Na temat wzajemnych relacji tych państw zob.: B. Leroy, L’Espagne au Moyen Age, Paris 1988; E. Lévi
Provençal,  La civilisation arabe en Espagne, Paris 1961; idem,  Histoire de l’Espagne musulmane, Paris 1950–
–1953, t. I–III; La reconquista española y la repoblación del país, Saragossa 1951; D. Wasserstein, The Rise and
Fall of the Party-Kings. Politics and Society in Islamic Spain 1002–1086, Princeton 1985.
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ścijaństwa. Niektóre kościoły zamieniano na meczety, jak np. katedrę w Kordobie12, a
czasem – jak np. za panowania emira Muhammada – nakazywano niszczyć świątynie
chrześcijan13. Islam przyjęła też część społeczeństwa zwabionego korzyściami społecz-
nymi, ponieważ chrześcijanie zostali obarczeni specjalnymi podatkami. Chrześcijanie,
jako dimmi, podlegali „opiece” emira, pod warunkiem, że nie będą – pod karą śmierci
– uprawiać prozelityzmu, a swój kult będą celebrować dyskretnie, bez procesji i dzwo-
nów. Władze muzułmańskie przyznały, co prawda, prawo sądów religijnych dla chrze-
ścijan ze strony biskupów, ale wybór władz kościelnych odbywał się pod nadzorem
emira14. Struktura terytorialna Kościoła katolickiego została ograniczona do 3 metropo-
lii i 29 biskupstw15. Zatem „tolerowanie” chrześcijan ze strony muzułmanów przybiera-
ło formy – używając określenia E. Ewiga – akceptacji „wspólnoty getta”16. Chrześcija-
nom trudno było bronić swej wiary i kultury w warunkach szczególnych preferencji
państwowego islamu17. Katolicy asymilowali się pod względem zwyczajowym i języ-
kowym ze zwycięskimi Arabami, tworząc odrębny ryt, zwany mozarabskim18. Alwar z
Kordoby skarży się, że młodzi chrześcijanie ulegają kulturze pogańskiej i czarowi języ-
ka arabskiego19. Trudna sytuacja chrześcijan w muzułmańskiej Hiszpanii sprzyjała sze-
rzeniu się przekonań o rychłym końcu świata. Dlatego wielu wyznawców Chrystusa
bez wahania pragnęło przyspieszyć tę chwilę, dobrowolnie wybierając męczeństwo. W
okresie 850–859, mimo przestróg hierarchii przed pochopnymi decyzjami, wielu chrze-
ścijan odważnie wyznało swą wiarę i wyszło naprzeciw śmierci. O ich dziejach mówi
księga Eulogiusza  Memorialis sanctorum20. Postawy męczenników, którzy dobrowol-

12 Por. P. Riché, Chrześcijaństwo na karolińskim Zachodzie (połowa VIII–koniec IX w.). Kościół w Hiszpanii
chrześcijańskiej i w Hiszpanii muzułmańskiej, w: Historia chrześcijaństwa, op.cit., t. IV, s. 588.

13 Por. H. Fros, Eulogiusz z Kordoby, męczennik mozarabski, w: H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych,
Kraków 1997, t. II, s. 217.

14 Władze muzułmańskie według własnego klucza popierały lub odrzucały kandydatów na biskupów, ingeru-
jąc w prawo Kościoła, np. w 858 r. wybrany legalnie na biskupa Toledo mnich Eulogiusz nie został zaakceptowa-
ny przez emira. Ponadto muzułmanie dążyli do podniesienia rangi Kordoby, dlatego również biskup tego miasta –
który mógł być wybrany tylko za zgodą emira – stał się pierwszym w hierarchii przed, historycznie najważniej-
szym w Hiszpanii, biskupem Toledo. Nacisk władców islamskich na hierarchię przynosił czasem dziwne rozstrzy-
gnięcia. Na przykład, w 862 r. opat Samson, oskarżany przez zwolenników muzułmanów, został oficjalnie potę-
piony,  ale  potajemnie  akceptowany przez biskupów.  Szerzej  zob.:  H.  Terrasse,  Islam d’Espagne,  Paris  1958;
P. Riché, op.cit., s. 587–588.

15 Por. D. Olszewski, J. Warmiński, Hiszpania – Kościół katolicki pod panowaniem Arabów, w: Encyklopedia
katolicka, Lublin 1993, t. VI, s. 1035.

16 Por. E. Ewig, La chiesa occidentale dalla morte di Ludovico il Pio alla fine dell’epoca Carolinga, w: Storia
della Cheisa, ed. H. Jedin, Milano 1975, t. IV, s. 176.

17 Por. P. Riché, op.cit., s. 588.
18 Zob. szerzej: F.J. Simonet, Historia de los Mozárabes de España, Madrid 1897–1903.
19 Mała garstka uczonych chrześcijańskich utrzymywała jednak wysoki poziom myśli, o czym świadczą ich

traktaty polemiczne z muzułmanami. Polemiki te były czasem bardzo gwałtowne. Wspierali je wędrowni mnisi ze
Wschodu, którzy rozpowszechniali karykaturalny obraz islamu. Również działalność Jana z Damaszku, szczegól-
nie księga  De haeresibus, wywierała duży wpływ na twórczość Alwara z Kordoby i Eulogiusza. Ponadto przy-
puszcza się, że wraz z muzułmanami przybyli na tereny Hiszpanii również nestorianie, którzy wpłynęli na kształt
hiszpańskiej wersji herezji adopcjanizmu, co przysporzyło wiele kłopotów hierarchii katolickiej. Por.: D. Urvoy,
La pensée religieuse des Mozarabes face à l’Islam, „Traditio” 1983, s. 419–432; J. Rivera Ricio, El Adoptianismo
en España. Historia doctrina, Toledo 1980; R. de Abadal, La batalla del Adopcionismo en la desintegración de la
Iglesia visigoda, Barcelona 1949; M.D. Knowles, D. Oblensky, Koscioły Europy zachodniej – Hiszpania 711–800,
w: Historia Kościoła, ed. L.J. Rogier, R. Aubert, M.D. Knowels, t. II, Lata 600–1500, Warszawa 1988, s. 45–46.

20 Por. Memorialis sanctorum, w: Corpus scriptorum Muzarabicorum, ed. J. Gil, Madrid 1973, t. II, s. 363–495. 
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nie  oddawali  się  na  śmierć,  spowodowane  były  prowokacjami  muzułmańskimi21.
Wśród wielu męczenników tego okresu muzułmanie zabili arystokratę św. Izaaka, któ-
rego powieszono za piętnowanie islamu22, siostry św. Nunilo i św. Alodię, które wolały
śmierć niż zaparcie się wiary w Chrystusa23, św. Amatora protestującego przeciw anty-
chrześcijańskim ustawom emira24, św. Leowigilda z Cristobal, który z islamu przeszedł
na chrześcijaństwo25, czy kapłana św. Eulogiusza z Kordoby26. Ich odwaga w dawaniu
świadectwa Chrystusowi wobec przygniatającego islamu wzbudzała w Europie szacu-
nek i przyczyniła się do sławy męczenników hiszpańskich27. 

Polityka muzułmanów w Hiszpanii od początku miała chrześcijańskich przeciwni-
ków28, zarówno wewnątrz emiratu, o czym świadczy m.in. „rzeź niedobitków” („Jorna-
da del Foso”)29, jak również poza nim, czyli w małym państwie Asturii, które z trudem
podejmowało wysiłek odzyskania  utraconych ziem chrześcijańskich30.  Próby rekon-

21 Por. H. Fros, Eulogiusz z Kordoby, op.cit., s. 217.
22 Por. P. Riché, op.cit., s. 589.
23 Nunilo i Alodia były córkami muzułmanina i chrześcijanki. Według rygorów narzucanych przez prawo mu-

zułmańskie zmuszane były do  wierności  religii  Mahometa.  Kiedy zaś  wybrały naukę Chrystusa,  muzułmanie
uznali je za apostatki godne śmierci. Zostały ścięte 21 lub 22 XI 851 r. Por. i szerzej zob.: Bibliotheca hagiograph-
ica latina, Bruxelles 1898–1901, s. 6252–6253;  Martyrologium Romanum ad formam editionis typicae, scholiis
historicis instructum (Propylaem ad Acta Ss. Decembris), Bruxelles 1940, s. 469; H. Fros, Nunilo i Alodia, w: H.
Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych, Kraków 2000, t. IV, s. 420.

24 Gdy emir Muhammad zaczął egzekwować niezwykle uciążliwe ustawy proskrypcyjne, wydane przeciw
chrześcijanom za rządów jego poprzednika, św. Amator,  a wraz z nim kilku towarzyszy postanowili  wyrazić
sprzeciw wobec samego władcy muzułmańskiego, za co zostali zamordowani przez muzułmanów 30 IV 855 r.
Por. i  szerzej zob.:  Bibliotheca hagiographica latina,  op.cit.,  s.  59;  Bibliotheca Sanctorum,  Romae 1961, t.  I,
s. 941; H. Fros, Amator, w: H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych, Kraków 1997, t. I, s. 137.

25 Św. Leowigild i św. Krzysztof, męczennicy mozarabscy, byli mnichami. Należeli do tych, którzy w 852 r.
swoim mężnym wyznawaniem wiary prowokowali muzułmanów do prześladowań. Przeciwstawiali się zdecydo-
wanie islamowi. Zostali skazani na ścięcie i zginęli 20 VIII 852 r., a ciała ich spalono. Nie wszyscy pochwalali ich
odwagę, a synod, który obradował w tym samym roku w Kordobie, zabronił takiego ostentacyjnego wyznawania
wiary. Uznano ich jednak bez najmniejszego wahania za męczenników za wiarę, gdyż – z chrześcijańskiego punk-
tu widzenia – mieli odwagę przeciwstawić się nieprawdziwej wierze i ograniczeniom nakładanym na chrześcijan
ze strony muzułmanów. Por. i szerzej zob.: Bibliotheca hagiographica latina, op.cit., s. 266; Martyrologium Ro-
manum, op.cit., s. 349; H. Fros, Leowigild I Krzysztof meczennicy z Kordoby, w: H. Fros, F. Sowa, Księga imion i
świętych, Kraków 1998, t. III, s. 609; Catholicisme hier, aujourd’hui, demain, Paris 1975, t. VII, s. 398–399; Dic-
tionnaire d’histoire et de géographie écclésiastiques, Paris 1953, t. XII, s. 778.

26 Św. Eulogiusz ur. ok. 800 r. w Kordobie, tam też otrzymał staranne wychowanie. Około 830 r. otrzymał
święcenia kapłańskie. Ponieważ raz po raz wybuchały zamieszki wywoływane prowokacjami muzułmańskimi, zo-
stał aresztowany, gdyż oskarżano duchowieństwo katolickie o podburzanie do wystąpień przeciw władzy islam-
skiej. Św. Eulogiusz został skazany przez emira na ścięcie w okresie, gdy był elektem na metropolię toledańską.
Śmierć poniósł 11 III 859 r. Por. i szerzej zob.: H. Fros, Eulogiusz z Kordoby, op.cit., s. 217–218; Martyrologium
Romanum, op.cit., s. 93; Lexikon des Mittelalters, München–Zürich 1987–1988, t. IV, s. 97; W. Berschin, Biogra-
phie und Epochestil in lateinischen Mittelalter, Stuttgart 1988, t. II, s. 210–220; Dictionnaire d’histoire et de géo-
graphie  écclésiastiques,  Paris  1963,  t.  XV,  s.  1389–1395;  Analecta  Bollandiana 92,  Bruxelles  1974,  s.  400–
–401; Lexikon der christlischen Ikonographie, Freiburg 1974, t. VI, s. 181. 

27 Por.: E. Colbert, The Martyrs of Córdoba 850–859. A Study of the Sources, Washington 1962; J. Dubois, Le
martyrologe d’Upsard, Paris 1965, s. 128–130.

28 O  Hiszpanii  jako  terenie  konfliktów pomiędzy  chrześcijanami  a  muzułmanami  traktuje  ciekawa  praca
R. Flechtera,  Moorish Spain, London 1992. Ten sam autor omawia wybrane problemy muzułmańskiej Hiszpanii
w dziełach: The Quest for El Cid, London 1989; The Legacy of Muslim Spain, ed. S.K. Jayyusi, Leiden 1992. 

29 Por. P.K. Hitti, Dzieje Arabów, Warszawa 1969, s. 430.
30 Por. J. Pérez de Urbel, R. del Arco y Garay, España cristiana. Comienzo de la reconquista (711–1038), Ma-

drid 1964; M. Banaszak, Zdobycze islamu, misje Kościoła – Utrata Afryki i Hiszpanii, w: idem, Historia Kościoła
katolickiego, Średniowiecze, Warszawa 1987, t. II, s. 8.
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kwisty wzmacniały antychrześcijańskie nastroje wśród muzułmanów, wyrażające się w
niszczeniu i profanowaniu kościołów i klasztorów. W drugiej połowie X wieku Alman-
zor (976–1002) podjął wiele wypraw militarnych przeciw chrześcijańskim księstwom
Północy. W 985 roku nastąpiło całkowite złupienie Barcelony, dwa lata później została
zrównana z ziemią Coimbra, a w 988 roku muzułmanie zniszczyli leońskie klasztory z
Sahagún i Eslonza. Najbardziej spektakularna wyprawa przeciw Santiago de Compo-
stella z 997 roku doprowadziła do zburzenia bazyliki św. Jakuba. Wyprawa z 999 roku
zniszczyła Pamplonę, a z 1002 roku zrównała z ziemią klasztor San Millán de Cogolla.
W tymże roku Almanzor poległ w pobliżu Medinaceli, co z ulgą odnotowały kroniki
chrześcijańskie, dodając, że władca ten „został pochowany w piekle”31. 

Sumując sytuację chrześcijan w Hiszpanii, należy dystansować się od uproszczo-
nych twierdzeń, takich jak np. P.K. Hittiego, że „społeczność chrześcijańska mogła bez
przeszkód wyznawać swoją wiarę”; trudno też bez zastrzeżeń przyjąć tezę tego autora,
że „chrześcijanie garnęli się na ogół do islamu”32, ponieważ konwersjom na islam to-
warzyszyły okoliczności zewnętrzne, czyli obciążenia podatkowe chrześcijan. Zresztą
sam autor podważa swą tezę, mówiąc w innym miejscu o niezadowolonych z panowa-
nia muzułmańskiego chrześcijanach z południowej Hiszpanii33. Co jakiś czas władcy
muzułmańscy przyjmowali ostry kurs wobec chrześcijan, i między innymi dlatego Ka-
rol Wielki podejmował próby odbicia Hiszpanii34.

Innym frontem zmagań pomiędzy islamem a chrześcijaństwem stała się Italia, któ-
rej mieszkańcy przez cały IX wiek byli nieustannie nękani przez muzułmanów. Bari na
wybrzeżu Adriatyku stało się nawet na pewien okres stolicą muzułmańskiego emiratu.
W latach dwudziestych IX wieku armia arabska uderzyła na Sycylię. W 846 roku rów-
nie olbrzymia flota muzułmańska wyruszyła, aby zdobyć Rzym, centrum zachodniego
chrześcijaństwa35. W tamtym okresie Rzym nie przedstawiał się imponująco; było to
średniej wielkości miasto bez solidnych murów obronnych i nie przypominało warow-
nego Konstantynopola. Dwa tygodnie przed tragedią rybacy donieśli o penetracji wy-
brzeży przez flotę muzułmańską z Sycylii. Mimo ostrzeżeń przed zbliżającym się nie-
bezpieczeństwem, papieżowi Sergiuszowi II (844–847) nie udało się należycie przygo-
tować  Rzymu do  obrony36.  Muzułmanie  dysponowali  siłą  około  10  000  żołnierzy,

31 Por.: M. Tuñón de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz,  Historia Hiszpanii, op.cit., s. 72–73;
M.D. Knowles, D. Oblensky, Hiszpania w średniowieczu, w: Historia Kościoła, op.cit., s. 163.

32 Por. P.K. Hitti, Dzieje Arabów, op.cit., s. 428.
33 Por. ibidem, s. 434.
34 Por. P. Riché, op.cit., s. 587; Chroniques asturiennes, ed. Y. Bonnaz, Paris 1987. Zob. też Sanchez-Albor-

noz, Origines de la Nación Espagnola. Etudios criticos sobre la historia del reino de Asturias, Oviedo 1972; A.C.
Floriano Cumbreno, Estudios de historia de Asturias. El territorio y la monarquía en la alta edad media asturi-
ana, Oviedo 1962; A. Grabois, Charlemagne, Rome et Jérusalem, „Revue belgde de philologe et d’histoire” 1981,
s. 792–809; Le Pèlerinage de Charlemagne, ed. I. de Riquer, Barcelona 1984; L. Halphen, Charlemagne et l’em-
pire carolingien, Paris 1979.

35 Jednym z podstawowych źródeł do badania tego wydarzenia jest Liber Pontificalis. Dzieło jest historią pa-
pieży w formie biografii i zawiera życiorysy następców św. Piotra od IV do IX w. W odniesieniu do muzułmań-
skiego najazdu na Rzym zob. pontyfikat Sergiusza II (844–847) w edycji tego źródła: Le Liber Pontificalis. Texte,
introduction  et  commentaire,  ed.  L.  Duchesne,  Paris  1892,  t.  II,  s.  99–101.  Pseudo-Liutprand  pisał:  „Nam
supervenientes Saraceni  innumeros hominum interfecerunt,  castella et  urbes multas captas actepta praeda igni
dederunt:  demum regem expugnantes  fugaverunt;  et  multis  captis  et  interfectis,  maxima hominum et omnium
rerum  praeda  onusti  reversi  sunt” (za:  L.  Duchesne,  komentarz  do:  Liber  Pontificalis nr  38,  w:  Le  Liber
Pontificalis, op.cit., s. 104).

36 Por. J. Mercier, Dwadzieścia wieków historii Watykanu, tłum. J. Pienkoś, Warszawa 1986, s. 109. 
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w tym  500  kawalerzystów.  Ich  akcja  była  błyskawiczna.  Wojska  w  mgnieniu  oka
zniszczyły straż papieską w Ostii i zorganizowanych naprędce pielgrzymów. Następnie
najeźdźcy popłynęli łodziami i poszli nadbrzeżnymi ścieżkami w górę Tybru. 23 sierp-
nia 846 roku bestialsko spustoszyli Zatybrze i Borgo oraz splądrowali Bazylikę św.
Piotra i Bazylikę św. Pawła za Murami. W szczególnie barbarzyński sposób została
zbezczeszczona konfesja św. Piotra. Muzułmanie zniszczyli ołtarz papieski, rozrzucili
najbardziej czczone relikwie i zrabowali wota37. Podobna profanacja dotknęła Bazylikę
św. Pawła za Murami. Na wiadomość o zbliżającej się odsieczy cesarza Lotara I mu-
zułmanie opuścili Rzym. Bestialskie sprofanowanie bazyliki odbiło się głośnym echem
w całym świecie chrześcijańskim, a sam cesarz Lotar I zainicjował w cesarstwie zbiór-
kę pieniędzy na odnowę i ufortyfikowanie Bazyliki św. Piotra38. Oprócz przekazów pi-
sanych ten akt barbarzyństwa potwierdzają wyniki badań archeologów, którzy w 1940
roku z  polecenia  papieża  Piusa  XII  zbadali  szczegółowo pozostałości  po  pierwszej
konfesji św. Piotra. Uczeni ci potwierdzili rozmyślne i dokładne niszczenie relikwii w
IX wieku przez muzułmańskich najeźdźców. Ataki muzułmańskie na Italię powtarzały
się z pewną regularnością jeszcze do X wieku i zniszczyły ponadto klasztory benedyk-
tyńskie w Subiaco i Monte Cassino. Stosunkowo niedawno archeolodzy odnaleźli m.in.
drzwi z klasztoru San Vincenzo al Volturno w południowych Włoszech, w miejscu, w
którym zostały rzucone i wdeptane w ziemię przez muzułmańskich najeźdźców39. Mu-
zułmański atak na Rzym chrześcijanie odebrali nie tylko jako bandycki napad, ale jako
próbę  zniszczenia  zachodniego  chrześcijaństwa.  Świadczą  o tym  chanson  de  geste
sprzed wypraw krzyżowych40.

37 Prudencjusz  z  Troyes  tak  pisał  o  tym wandalizmie:  „Mense  augusto  (846)  Sarraceni  Maurique  Tiberi
Romam  aggressi,  basilicam  b.  Petri  apostolorum  principis  devastantes,  ablatis  cum  ipso  altari  quod  tumbe
memorati  apostolorum principis  superpositum fuerat  omnibus  ornamentis  atque  thesauris,  quemdam montem
centum ab Urbe milibus munitissimum occupant” (za: L. Duchesne, komentarz do: Liber Pontificalis nr 38, w: Le
Liber Pontificalis, op.cit., s. 104). 

38 Annales  Prudencjusza z Troye przekazują bodaj najwięcej szczegółów tego najazdu. Oprócz cytowanego
powyżej por. np.: „Quos quidam ducam Hlotari minus religiose adorsi atque deleti sunt; pars autem hostium eccle-
siam beati Pauli apostoli adiens, a Campaniensibus oppressa, prorsus interfecta est... Hlodoicus, Hlotarii filius, rex
Italiae, cum Sarracenis pugnans, victus vix Romam pervenit”. Kontekst muzułmańskiego najazdu na Rzym można
lepiej zrozumieć dzięki Janowi Diakonowi: „Idcirco motus Lhotharius rex Francorum ferocem contra eos populum
misit;  qui  celeriter  properantes  eos  usque  Caietam sunt  persecuti”  i  kronice  Monte  Cassino:  „Fundensemque
capientes urbem vicinaque depraedantes loca, septembrio quoque mense secus Gaietam castrametati sunt”. Na ten
temat zob. szerzej: L. Duchesne, komentarz do: Liber Pontificalis nr 38, w: Le Liber Pontificalis, op.cit., s. 104–
105.

39 Na  temat  najazdu  na  Rzym,  pontyfikatu  papieża  Sergiusza  II  i  ekspansji  islamu  w Italii  zob.  szerzej:
C. Rendina,  I  Papi  storia  e  segreti,  Roma 1983,  s.  268;  P.  Brezzi,  Roma e  l’impero  medioevale  774–1252,
Bologna  1947,  s.  50–52;  J.N.D.  Kelly,  Encyklopedia  papieży,  tłum.  T.  Szafrański,  Warszawa  1997,  s.  147;
K. Dopierała,  Księga papieży, Poznań 1996, s. 100–101; P. Partner,  Islam i wojna, w: idem,  Wojownicy Boga,
tłum. J. Kozłowski, Warszawa 2000, s. 70–71; J. Jaffé,  Regesta pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad
annum  post  Christum  natum  MCXCVIII,  Leipzig  1885  (reprint  Graz  1956),  t.  I,  s.  327–329;  F.X.  Sepelt,
Geschichte der Päpste, München 1956, t. II, s. 221–225; H.K. Mann, The Lives of the Popes in the Early Middle
Ages, London 1902, t. II, s. 232. 

40 Chansons de geste (inna nazwa Chansons de vraie estoire), dosł.:  „pieśń o czynach [rycerskich]”, jest na-
zwą utworów opiewających czyny bohaterów (gesta – to łaciński temat dla „dziejów”, używany zarówno w staro-
żytności, jak i w średniowieczu). Olbrzymia większość czynów bohaterów związana jest z walką z muzułmanami
(których określano „Saracenami”) na terenie Hiszpanii, południowej Francji i Italii. Były one środkiem rozpo-
wszechniania tradycji historycznej. Szerzej na ten temat zob.: B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstanie
świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1996, s. 160–162; J. Riley-Smith, Historia
krucjat, Warszawa 2000, s. 104–105; R. Barber, Rycerze i rycerskość, Warszawa 2000, s. 59–76; R.M. Pidal, La
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MONOFIZYCI – KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI

Monofizytyzm Eutychesa stanowił naukę o substancjalnym połączeniu Logosu z naturą
ludzką, w wyniku czego powstała jedna natura (physis). Ruch ten w swej radykalnej
i heretyckiej formie głosił, że człowieczeństwo Chrystusa zostało pochłonięte przez bo-
skość, rozpuściwszy się w niej jak kropla miodu w morzu41. W obrębie państw muzuł-
mańskich znalazły się trzy Kościoły monofizyckie: koptyjski, jakobicki i ormiański42.

Klasycznym zarzutem pod adresem Koptów są formułowane przez niektórych hi-
storyków oskarżenia o ich kolaborację z muzułmańskim najeźdźcą. Nie jest to jednak
zarzut prawdziwy. Warto przypomnieć – nie wchodząc w szczegóły sporów chrystolo-
gicznych – że ostatnie dziesięciolecie długiego panowania cesarza Herakliusza (610–
641) stało się areną brutalnych prześladowań monofizytów ze strony władz bizantyj-
skich43. Jednakże owe akcje nie tylko nie odniosły zamierzonego skutku, lecz przeciw-
nie – wzmogły egipskie poczucie narodowości. W takiej sytuacji nietrudno zrozumieć,
dlaczego Koptowie uznali  porażkę Bizantyjczyków za karę Bożą,  a  podbój  arabski
traktowali jako wyzwolenie, tym bardziej, że zupełnie nie znali oblicza islamu44, a mu-
zułmanie  oficjalnie  uznali  –  choć pod pewnymi warunkami – działalność  Kościoła
koptyjskiego45.  Nie  doszło  jednak  do  czynnego  wspierania  muzułmanów ze  strony
Koptów; niektóre źródła mówią o polityce bierności egipskich chrześcijan wobec na-
jeźdźców, a kolaborantami mieli być żydzi46. 

O ile w pierwszym okresie panowania muzułmańskiego rzeczywiście nie można
mówić o tym, iż Koptowie stracili na zamianie Bizantyjczyków, o tyle twierdzenie, że
islam nie dokonał spustoszenia w chrześcijaństwie egipskim w następnych wiekach,
jest nieprawdziwe. Arabowie żądali zapłaty za tolerancję. Na chrześcijan nałożono po-
datki: powszechny – zwany  charadż (haracz) i  dżizja (czyli podatek pogłówny). Ten
ostatni obowiązani byli płacić wszyscy zdolni do pracy. Już wkrótce po zdobyciu Egip-
tu w 641 roku zarządca Amr ibn al-As47 uzyskał z tytułu podatków nałożonych na
chrześcijan zawrotną sumę 200 000 000 złotych dinarów, a jego następca tyran Abd
Allah ibn Saad ibn Abi as-Sarh zwiększył jeszcze tę niewiarygodną sumę o 2 000 00048.
Egipt, który do chwili podboju muzułmańskiego był najbogatszą prowincją Cesarstwa

Chanson de Roland y el Neotradicionalismo (Origines de la épica romanica), Madrid 1949; J. Crosland, The Old
French Epic, Oxfrod 1951.

41 Por.: K. Rahner, H. Vorglimer, Monofizytyzm, w: Mały słownik teologiczny, op.cit., s. 248.
42 Por. i szerzej zob.: B. Spuler, Die Koptische Kirche, w: Handbuch der Orientalistik, Leiden 1961, t. VIII/2,

s. 269–308; idem, Die westsyrische (monophysitische/jakobitische) Kirche, w: Handbuch der Orientalistik, Leiden
1961, t. VIII/2, s. 170–216; I. Ziadé,  Syrienne (Eglise), w:  Dictionnaire de la théologie catholique, Paris 1960,
t. XIV, s. 3017–3088; H. Musset, Histoire du christianisme, spécialement en orient, Harrisa 1948. 

43 Por. C.D.G. Müller,  Die koptische Kirche zwischen Chalkedon und dem Arabereinmarsch, w: „Zeitschrift
für Kirchengeschichte” 1964, t. 75, s. 271–308.

44 Por.:  G.  Troupeau,  Kościoły  i  chrześcijanie  na  obszarze  Wschodu  muzułmańskiego,  op.cit.,  s.  319;
D.R. Hill, The termination of hostilities in early Arab conquests A.D. 634–656, London 1961.

45 Szerzej na ten temat zob.: E.C. Amélineau, Monuments pour servir à l’histoire de l’Égypte chrétienne aux
IVe, Ve, VIe, et VIIe  siècles, Paris 1888–1895, t. I–II; H.I. Bell,  Egypt from Alexander the Great to the Arab Con-
quest, Oxford 1948; S. Chauleur, Histoire des Coptes d’Égipte, Paris 1960; A.K. Bowman, Egypt after Pharaohs
332 B.C.–A.D. 642, from Alexander to the Arab conquest, London 1986.

46 Por. A.S. Atiya, A History of Eastern Christianity, London 1968; tłum. polskie: Historia Kościołów wschod-
nich, Warszawa 1978, s. 70. 

47 Nazwiska arabskie zapisywane są według uproszczonego, polskiego zapisu.
48 Por. A.S. Atiya, Historia Kościołów wschodnich, op.cit., s. 71–72. 
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bizantyjskiego, stał się również dla nowych panów źródłem wielkich dochodów49. Ta
polityka przyniosła dla Kościoła koptyjskiego i Egiptu katastrofalne skutki. Fiskalizm
zarządców Egiptu opierał się na ciągłym wzroście opodatkowania; np. w latach 705–
–868 aż pięciokrotnie podwajano stawki podatku pogłównego i gruntowego. Nic więc
dziwnego, że Koptowie chronili się przed uciskiem, przechodząc na islam bądź opusz-
czając wioski, w których byli zarejestrowani. O rozmiarach problemu świadczy fakt, że
już w 715 roku intendent Egiptu nałożył na chrześcijan pragnących się przemieszczać
obowiązek posiadania specjalnego paszportu pod groźbą kary 10 dinarów, a jego na-
stępca w 723 roku zmuszał Koptów do noszenia na szyi ołowianej pieczęci, a na ręku
wytatuowanego lwa, pod karą amputacji. W VIII wieku wybuchło sześć powstań kop-
tyjskich przeciw okupantowi: trzy rebelie przeciw zarządcom umajjadzkim w latach
725,  739 i  750 oraz  trzy  za  panowania prefektów abbasydzkich w latach 752,  767
i 773. Szczególnie jednak zapisał się bunt z 830 roku wywołany przez chrześcijan z re-
gionu Baszmur. Kościół koptyjski szybko zaczął uginać się pod ciężarem długów. Pod
rządami muzułmanów wszystkie dobra kościelne zostały obłożone podatkami. Ponadto
patriarchowie musieli  niejednokrotnie uiszczać kary wymierzane w sposób dowolny
przez prefektów kalifa. W okresie od 680 do 907 roku przynajmniej sześciu patriar-
chów, tzn. Jan III, Szymon I, Aleksander II, Michał I, Józef i Michał III, padli ofiarą
tego procederu. W celu zaspokojenia coraz większych żądań muzułmanów patriarcho-
wie musieli uciekać się do upokarzających posunięć: dodatkowych kwest (Aleksander
II, Michał I), sprzedawania naczyń sakralnych (Jakub i Michał III), zapożyczania się u
sekretarzy muzułmańskich (Michał III). Gdy patriarchowie nie mogli sprostać wygóro-
wanym podatkom – osadzano ich w więzieniu. W latach 680–907 muzułmańskie wła-
dze skazały na tę karę ośmiu patriarchów50. Ucisk fiskalny Kościoła koptyjskiego odbił
się też na jego strukturach: spowodował wzrost symonii. Zadłużeni patriarchowie zmu-
szeni byli do ciągłego szukania nowych dochodów, nawet za cenę rezygnacji z prawo-
rządności  Kościoła.  Na  przykład  w IX wieku  patriarcha  Michał  III  dla  zapłacenia
ogromnych kar nałożonych na niego przez Ibn Tuluna sprzedał urzędy dziesięciu no-
wym biskupom oraz miejsca w kościołach mnichom z Doliny Nitryjskiej51.

Niektórzy orientaliści  lansują  tezę,  że  pierwszy okres podbojów muzułmańskich
miał charakter polityczny, a nie religijny. Nie jest to teza do końca prawdziwa. Na
przykład, podczas inwazji na Egipt w 640 roku pod bramami twierdzy Babilon muzuł-
manie wysunęli następujące roszczenia wobec oblężonych: albo przejdą islam i zostaną
zaliczeni do wiernych, albo przyjmą bezwarunkową kapitulację i pozostaną wolnymi
po opłaceniu podatków, lub też Bóg w walce rozstrzygnie tę sprawę52. Militarna eks-

49 Kalifowie umajjadzcy, a potem abbasydzcy zarządzali tym krajem poprzez prefektów i intendentów finan-
sowych, którzy im bezpośrednio podlegali. Aby nie dopuścić do uniezależnienia się Egiptu, prefektów zmieniano
co dwa lata. W wyniku tej polityki w ciągu 226 lat od podboju do nastania dynastii Tulunidów Egipt był zarządza-
ny przez około setkę prefektów. W swym krótkim okresie zarządzania, każdy z prefektów dążył do ściągnięcia jak
najwyższych podatków z Koptów, by sprostać wzrastającym potrzebom kalifa i samemu przy tym się wzbogacić.

50 Np. patriarcha Zachariasz przebywał rok w areszcie, a Menas I pracował rok w arsenale. Niektórzy patriar-
chowie, jak np. Szenute I, uciekali przed groźbą uwięzienia na pustynię i szukali schronienia w odosobnionych
klasztorach. Por. G. Troupeau, Kościoły i chrześcijanie na obszarze Wschodu muzułmańskiego, op.cit., s. 357. 

51 Wielu chrześcijan przeciwstawiało się pladze symonii. Wyborcy patriarchy żądali od przyszłego zwierzch-
nika przysięgi,  że nie będzie sprzedawać godności,  w zamian za co zobowiązywali  się do pomocy patriarsze
w płaceniu podatków. Sekretarze chrześcijańscy, tacy jak Banu al-Muti i Bukajra, usiłowali w ten sposób przeciw-
działać symonii. Symonia była tak powszechną praktyką od IX w., że Szenute I zakazywał jej praktykowania. 

52 Por. A.S. Atiya, Historia Kościołów wschodnich, op.cit., s. 71–72. W odniesieniu do podbojów egipskich
nadal wielką wartość przedstawia praca A.J. Butlera, The Arab Conquest of Egypt and the Last Thirty Years of Ro-
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pansja Arabów nakierowana była na zyski i szerzenie religii. Sam Mahomet wysuwał
propozycje do żydów i chrześcijan, aby uznali za prawdziwe jego objawienia. Świad-
czą o tym ponadto układy podpisywane przez muzułmanów, które zawierają zakaz
wznoszenia nowych kościołów i odbudowy zniszczonych. Niszczenie kościołów z roz-
kazu zarządców było w Egipcie bardzo częste. Listy zniszczeń i podejmowanych re-
konstrukcji, ukazywane w  Historii patriarchów aleksandryjskich53 oraz przez muzuł-
mańskiego historyka al-Makriziego54, dają wyobrażenie o uporze i wytrwałości patriar-
chów koptyjskich w walce o miejsca kultu55. Niszczenie kościołów miało na celu zmi-
nimalizowanie obecności chrześcijańskiego kultu na rzecz szerzonego islamu.

Oprócz tych działań od czasu do czasu wstrząsały Kościołem koptyjskim srogie
prześladowania z rozkazów kalifów abbasydzkich, takie jak za panowania Haruna ar-
Raszida,  al-Mamuna  i  al-Mutawakkila.  Jednak  najbardziej  brutalne  prześladowania
miały miejsce za panowania kalifa fatymidzkiego al-Hakima (966–1021), w epoce po-
przedzającej wyprawy krzyżowe. O ile przepisy antychrześcijańskie za czasów kalifów
abbasydzkich obowiązywały przejściowo, o tyle za panowania al-Hakima egzekwowa-
no je bez przerwy przez 9 kolejnych lat. Spośród tych lat represji najsrożej zapisały się
trzy lata – 1012–1014 – ponieważ w tym okresie al-Hakim nakazał systematyczne nisz-
czenie kościołów i klasztorów. W wyniku tych działań zniszczono bezpowrotnie nie
tylko świątynie, lecz również liczne cenne zabytki sztuki koptyjskiej. Z  Historii pa-
triarchów aleksandryjskich dowiadujemy się nawet, że w tych nieszczęsnych latach za-
broniono w Kairze odprawiania mszy św. W czasie tego długiego okresu prześladowań
liczni sterroryzowani chrześcijanie zewnętrznie nawracali się na islam. Zgodnie z prze-
kazami historyka melkickiego Jahji Ibn Sa’ida, konwersje na islam były częstsze w
miastach niż na prowincji,  gdyż w środowiskach miejskich represje były straszliwe.
Al-Hakim zaprzestał prześladowania Koptów w 1020 roku pod wpływem mnicha mel-
kickiego, przełożonego klasztoru Salomona. Jednak rozmiary różnorodnych zniszczeń
były bardzo dotkliwe. Na przykład, wspominana już kilka razy  Historia patriarchów
aleksandryjskich mówi, że na odbudowę kościołów potrzeba było trzydziestu lat (do
1050 roku). 

man, Oxford 1902.
53 History of the Patriarchs of the Coptic Church of Aleksandria, ed. B. Evetts, „Patrologia Orientalis”, Paris

I/2; I/4; V/1; X/5; History of the Patriarchs of the Egiptian Church, ed. Y. Abd al-Masih, O.H.E. Burmester, Kairo
1943, t. II/1; Severus ben el-Moqaffa’, Historia Patriarcharum Alexandrinorum, „Corpus Scriptorum Christiano-
rum Orientalium” 52.

54 Macrizi’s Geschichte der Copten, ed. F. Wüstenfeld, Göttingen 1845.
55 Patriarcha Menas zaproponował prefektowi Egiptu aż 50 tysięcy dinarów, aby uchronić kościół św. Marii.

Zarządca odmówił i świątynię zniszczono. Jan IV odbudował kościoły w Aleksandrii i poświęcił nowy kościół
pod wezwaniem św. Michała. Patriarcha Marek II odbudował miejsce kultu w al-Fustacie, które następnie prefekt
nakazał zniszczyć. W Aleksandrii powiększył kościół Zbawiciela, który spłonął kilka lat później podczas powsta-
nia przeciw zarządcy miasta. Z kolei patriarcha Józef odbudował kościół św. Menasa w Marjut, który został ogo-
łocony z cennych kolumn i marmurów. Wkrótce wpadł w konflikt z prefektem Egiptu, ponieważ nie zgadzał się
na wyświęcenie na biskupa protegowanego zarządcy kraju. Prefekt zażądał 3 tysięcy dinarów za zawieszenie roz-
kazu o zburzeniu kościołów al-Fustatu. Bywało, że notable koptyjscy udawali się do Bagdadu, by od samego kali-
fa uzyskać zgodę na odbudowę zniszczonych kościołów. Również za panowania Fatymidów chrześcijanie spoty-
kali się z odmową pozwoleń na restaurację świątyń, a motłoch przeszkadzał w pracach renowacyjnych, jak to mia-
ło miejsce za panowania al-Mu’izza, który zezwolił chrześcijanom na odnowienie kościołów św. Merkurego i al-
Mu’allaka w Kairze.
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PODSUMOWANIE: „ŻYCIE I ŚMIERĆ” CHRZEŚCIJAŃSTWA 
W ŚWIECIE ISLAMU56

Kończąc tę ogólną prezentację i mając na uwadze szereg innych badań, warto pokusić
się o wyprowadzenie kilku wniosków:

Po pierwsze,  wbrew lansowanym przez  niektóre  środowiska  opiniom destrukcja
chrześcijaństwa w świecie islamu następowała systematycznie na długo przed wypra-
wami krzyżowymi. Po wtóre, w niemal wszystkich wypadkach podbojów muzułmań-
skich zauważa się podobny schemat: względna tolerancja wobec chrześcijan obowiązy-
wała w czasie podbojów i we wstępnych fazach panowania, a po okrzepnięciu władzy
muzułmańskiej następowały ich prześladowania. Po trzecie, niezależnie od oceny po-
szczególnych  faktów historycznych,  zostawiając  na  boku  zarówno  przejaskrawione
opinie na temat prześladowań, jak również zbyt ugrzecznione wypowiedzi islamofilów,
o zakresie  problemu świadczą dobitnie przeprowadzane badania statystyczne.  O ile
w VII wieku muzułmanie stanowili około 10% ludności na podbitych terenach, o tyle
w X wieku w krajach muzułmańskich chrześcijan było nie więcej niż 20%57. Islam bo-
wiem rozwijał się w znacznej mierze w środowisku chrześcijańskim. Zwłaszcza po-
cząwszy od VIII wieku, liczba chrześcijan zaczęła systematycznie maleć, a proces ten
przybrał  na  sile  po prześladowaniach al-Mutawakkila.  Panująca  początkowo mniej-
szość  muzułmańska  stała  się  po  300  latach  większością  pewną  swoich  racji58.  
W XI wieku islam triumfował w miastach; na wsi proces zanikania chrześcijaństwa był
wolniejszy59. Po czwarte, pierwsze wieki panowania muzułmańskiego doprowadziły do
stopniowego wycofywania się chrześcijaństwa w krajach Żyznego Półksiężyca na pół-
noc i umocnienia jego pozycji w obszarach górskich, natomiast w Egipcie chrześcijań-
stwo zaczęło się cofać na południe, w kierunku Nubii. Po piąte, poszczególne kościoły
chrześcijańskie  z  różnym skutkiem starały  się  przystosować do kolejnych reżimów
arabskich, ale nie udało się im uzyskać stabilności i perspektyw długotrwałego rozwo-
ju. Po szóste, spotkanie triumfującego islamu z podzielonym chrześcijaństwem spowo-
dowało wielki wstrząs w poszczególnych Kościołach, do tego stopnia, że potrzebowa-
no blisko dwóch wieków do wypracowania – zresztą nie do końca skutecznej – strate-
gii  obronnej.  Po  siódme,  względnej  tolerancji  chrześcijan  ze  strony  muzułmanów
sprzyjały najprzeróżniejsze względy finansowe (obawa, że intensywna islamizacja do-
prowadzi do utraty wpływów ze specjalnych podatków nakładanych na chrześcijan),
bądź kulturowo-polityczne. Po ósme, islamizacja Bliskiego Wschodu w omawianym
okresie  dokonywała  się  poprzez  stopniowy  napływ  ludności  arabskiej  z  Półwyspu
Arabskiego i konwersje chrześcijan na islam z powodu wygórowanych podatków lub
chęci zachowania piastowanych urzędów. Ogólnie więc można stwierdzić, że chrześci-
jaństwo wytrzymało uderzenie islamskiego podboju, ale z wielkimi stratami: w oma-
wianym okresie liczba biskupstw i klasztorów wydatnie się zmniejszyła, a społeczności

56 Podobnie zatytułował swą pracę J.-P. Valognes, Vie et mort des chrétiens d’Orient, Paris 1995.
57 Por. K. Samir, Religion et culture en Proche-Orient arabe, „Proche-Orient Chrétien” 1989, 39, s. 287. Dzi-

siaj statystyka chrześcijaństwa w krajach islamskich (np. w Egipcie, który do przybycia muzułmanów był krajem
tradycyjnie chrześcijańskim) przedstawia się jeszcze gorzej. Szerzej na ten temat zob.: K. Kościelniak, Pluralizm
Kościoła katolickiego w Egipcie wczoraj i dziś, op.cit., s. 35.

58 Por.: W. Boulliet,  Conversion to Islam in the Medieval Period, Harvard 1979; J.-M. Fiey,  Chrétiens syri-
aques sous les Abbasides, „Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium” 420, Louvain 1980.

59 Por. G. Troupeau, Kościoły i chrześcijanie na obszarze Wschodu muzułmańskiego, op.cit., s. 378.
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chrześcijańskie zanikły zupełnie w Arabii. Osłabienie chrześcijaństwa było od począt-
ku zamierzone przez władców muzułmańskich, co wyrażało się nie tylko karą śmierci
za konwersję z islamu na chrześcijaństwo, ale przede wszystkim w zakazach publicz-
nego składania świadectwa chrześcijańskiego. W pakcie przypisywanym Omarowi I fi-
gurują zakazy wznoszenia nowych kościołów i klasztorów, remontowania kościołów i
klasztorów popadających w ruinę, wystawiania na widok publiczny krzyża i chorągwi,
organizowania procesji, bicia w dzwony poza wyznaczonymi porami i głośnego śpie-
wania podczas pogrzebów. Badacze zagadnienia wskazują, że ograniczenia nałożone
na praktyki religijne wywarły znaczny wpływ na ewolucję stosunków pomiędzy chrze-
ścijanami a muzułmanami, gdyż właśnie procesje i obrzędy pogrzebowe były zarze-
wiem większości zamieszek antychrześcijańskich, które muzułmańskie pospólstwo re-
gularnie kończyło plądrowaniem i podpalaniem klasztorów60. Wybitny badacz sytuacji
chrześcijan na obszarze Wschodu muzułmańskiego, Gérard Troupeau, tak sumuje te
problemy: 

„Ograniczenia związane z miejscami kultu odegrały ogromną rolę w dziejach chrześcijaństwa
na ziemi islamu, jako że stałym celem chrześcijan stało się obchodzenie za zapłatą, zakazu budo-
wania nowych i restaurowania starych kościołów. Można wręcz powiedzieć, że zużywali do cna
swe siły i środki na walkę z władzami muzułmańskimi, z kalifami i ich namiestnikami, okresowo
nakazującymi rozbiórkę kościołów pokątnie zbudowanych lub odbudowanych; była to swoista
wojna na wyczerpanie, która zawsze kończyła się przegraną chrześcijan i cofaniem się chrześci-
jaństwa na ziemi islamu”61.

Summary

CHRISTIANITY AS AGAINST MUSLIM CONQUESTS 
TILL THE TIMES OF THE CRUSADES

Muslim Arab conquests caused that Christians, belonging to almost every rite and pa-
triarchate, found themselves in the Islamic lands. Monophysite Copts fell into Mus-
lims’ hands in Egypt; Orthodox, Monophysite and Nestorian Christians in Syria; the

60 Tak jest niestety do dziś w wielu krajach muzułmańskich. Brak tolerancji jest nadal przyczyną systematycz-
nego zanikania chrześcijaństwa w wielu państwach islamskich. Świadczy o tym m.in. niepokojący Raport o prze-
śladowaniach. Materiał ten opracowany został przez zespół wydawniczy magazynu „Uplook”. Według Open Do-
ors (1998), muzułmańskie państwa należą do społeczności, które najgorzej traktują chrześcijańskich obywateli.
Ocena Raportu o prześladowaniach jest oparta na 31 kryteriach. Por. „The Voice of the Martyrs”: P.O. Box 443,
Bartlesville,  OK 74005 (http://www.persecution.com/country)  lub:  „Open Doors  USA”: PO Box 27001 Santa
Ana, CA 92799 (http://www.opendoors.org).  Wspomniane informacje zostały opublikowane też w: K. Kościel-
niak, Dżihad. Święta wojna w islamie, Kraków 2002, s. 111–121. Zob. też serwisy KAI (Katolickiej Agencji Infor-
macyjnej) z 2001 r.,  szczególnie: T. Sotowska,  Między wolnością a prześladowaniem. Chrześcijanie w krajach
muzułmańskich, „Wiadomości KAI” 2001, nr 48, s. 24–25. Ponadto, wstrząsające wiadomości o prześladowaniach
chrześcijan ze strony muzułmanów w Sudanie prezentuje m.in. S. Janowski,  Dlaczego w Sudanie wymordowano
ok. 3 mln chrześcijan? Przemilczane ludobójstwo, „Źródło” 2001, nr 48, s. 25. 

61 G. Troupeau, Kościoły i chrześcijanie na obszarze Wschodu muzułmańskiego, op.cit., s. 322.
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Greek in Asia Minor, and Christians from the Armenian Church in Armenia. Northern
Africa and Spain, conquered by the Muslims already at the end of the 7th century, were
an  example  of  a  violent  clash  between  Islam and  western  Christianity.  There  was
a degradation of Christianity in all areas under Islamic domination. The Byzantine cul-
ture was brought to fall in Asia Minor.

The destruction of Christianity in the Islamic world occurred systematically long
before the Crusades. In almost every Church one can notice a similar pattern: a relative
toleration for Christians during the conquests and the first phases of the Muslim reign.
However, after the Muslim domination had been established, the followers of Christ
were  oppressed  with  bigger  or  lower  intensity.  The  conducted  statistical  research
clearly revealed the scope of the problem. In the 7th century Muslims constituted about
10% of the conquered territories, whereas in the 10th century there were not more than
20% of Christians in the Muslim countries. The first ages of the Muslim reign caused
Christianity to withdraw gradually from the countries of the Fertile Crescent to the
north and to strengthen its  positions in the mountains, whereas in Egypt Christianity
began to withdraw to the south towards Nubia. Particular Christian Churches tried to
adjust to the succeeding Arab regimes to various effects, but they failed to achieve sta-
bility and perspectives for long-term development. A relative toleration for Christians
was favoured due to financial reasons of all possible sorts (fear that intensive Islami-
cization would cause the loss of profits on special taxes imposed on Christians) or cul-
tural and political respects. The Islamicization of the Near East in the discussed period
was carried out through a gradual inflow of Arabs from the Arabian Peninsula and con-
versions of Christians to Islam because of exorbitant taxes or desire to maintain the of-
fices they held.

One can make a general statement that Christianity endured the Islamic conquest
but the losses were great: in the discussed period the number of bishoprics and mona-
steries decreased considerably and Christian communities were totally extinct in Ara-
bia. From the beginning the Muslim rulers aimed at weakening Christianity, as evident
not only in the death penalty for conversion from Islam to Christianity, but first of all
in the fact that Christians were prohibited from giving witness in public. One can even
say that Christians used their strengths and means root and branch to fight against the
Muslim rulers, caliphs and their governors who periodically ordered to destroy the ille-
gally built or rebuilt churches. In some ways it was a war of attrition, which always en-
ded to Christians’ disadvantage and the withdrawal of Christianity in the Islamic lands.
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