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ŹRÓDŁA TERRORYZMU:
ISLAM CZY WYOBRAŻONE POKREWIEŃSTWO?

– Jakub Bohuszewicz –

Najważniejszym źródłem aktów terroru popełnianych przez niektórych muzułmanów 
jest religia – to jedna z głównych tez książki Sama Harrisa Koniec wiary. Podobne stano-
wisko zajmuje Richard Dawkins w książce Bóg urojony. Zdaniem obu autorów główną 
przyczyną przemocy, której dopuszczają się niektórzy muzułmanie, jest fundamentalizm 
religijny, czyli konsekwentne trzymanie się podstawowych twierdzeń islamu.

Jedno z tych twierdzeń dotyczy śmierci męczeńskiej jako jedynego sposobu 
na ominięcie przykrego procesu Sądu Ostatecznego. Męczennicy, którzy oddają życie 
za wiarę, zamiast gnić w ziemi czekając na wskrzeszenie i przesłuchanie, od razu po 
śmierci trafi ą do raju, gdzie – jak podaje Sura 4,57 – będą przebywać na wieki pośród 
„małżonek bez skazy”. Inne twierdzenie odrzuca podział na religijną sferę prywatną
i świecką władzę polityczną. A skoro wiara religijna jest sprawą na wskroś polityczną, 
skąd już tylko o krok do uznania potrzeby militarnej przemiany świata w Dom islamu 
(Dar al-islam) głoszonej przez salafi cki dżihadyzm.

Zwolennicy tezy o istnieniu umiarkowanej, oświeconej wersji tej religii cytują 
niekiedy Surę 2,257, głoszącą, że „[w] religii nie ma przymusu”. Jak jednak argumentuje 
Dawkins we wspomnianej książce, podstawą egzegezy islamu jest reguła abrogacji (naskh),
zgodnie z którą fragmenty takie jak powyższy zostają „uchylone” przez fragmenty spi-
sane później, do których należą na przykład Sura 2,192: „[a] zabijajcie tych grzeszników 
zawsze, gdy ich spotkacie, oraz wypędzajcie ich stamtąd, skąd oni przedtem wypędzali 
was” oraz Sura 9:123 wzywająca do walki z „niewiernymi, którzy są blisko was”.

Rozumiany jako konsekwentna religijność, islamski fundamentalizm odrzuca więc 
podział na umiarkowany i radykalny islam, zastępując go rozróżnieniem na islam i nie-
-islam. Dla muzułmanina starającego się żyć według litery Koranu i hadisów (czyli krótkich 
opowiadań relacjonujących słowa i czyny Mahometa), osoba o umiarkowanych poglądach –
dążąca, na przykład, do jego depolityzacji lub uznania religii za sprawę prywatną – jest, 
jakby powiedział Shadi Hamid, analityk Brookings Institution, kimś oderwanym od 
rzeczywistości. Harris dodałby, że taka osoba jest „nieudanym fundamentalistą”, a islam 
umiarkowany to wytwór świeckiej wiedzy i biblijnej ignorancji, a nie ewolucji religii.

Pogląd Dawkinsa i Harrisa – nazwijmy go hipotezą wiary religijnej – jest znany
i rozpowszechniony, a ich książki utrzymywały się przez wiele tygodni na czołowych 
miejscach list bestsellerów. O jego popularności świadczy również oskarżanie Harrisa przez 
amerykańską lewicę o „legitymizowanie islamofobii” Donalda Trumpa. Na czym miałoby 
polegać to legitymizowanie? Koniec wiary to apel o polityczne okiełznanie islamu. Państwo 
nie powinno być neutralne wobec religii, według której o tolerancji będzie można mówić 
dopiero wtedy, gdy niemuzułmanie zostaną – jak pisze Harris we wspomnianej książce – 
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„politycznie i ekonomicznie podporządkowani, nawróceni lub wycięci w pień”. Religia jest 
źródłem muzułmańskiego terroryzmu, a rozwiązanie tego problemu wedle Harrisa wymaga 
walki nie tyle z ekstremistami, którzy przywłaszczyli sobie religię, co z islamem jako takim.

Hipotezę wiary religijnej odrzuca Scott Atran, krytykujący również ideę walki
z islamem jako remedium na muzułmański terroryzm. Jego argumentacja jest mniej 
znana, dlatego poświęcę jej więcej miejsca.

Podczas publicznej dyskusji z Dawkinsem w 2006 roku Atran stwierdził, że źró-
dłem przemocy religijnej jest nie tyle sama religia, co dynamika grupowa. Potraktujmy 
to jako jego tezę. Terroryści samobójcy skupiają się w niewielkich, homogenicznych 
grupach mających podobne zwyczaje (ubiór, jedzenie, kibicowanie jednej drużynie 
sportowej itp.). Jak Atran uzasadnia ten pogląd? W dyskusji z Dawkinsem stwierdza:

Tworzą oni [terroryści – J.B.] grupy fi kcyjnych krewnych, zachowujących się jak 
rodzina […] i poświęcających się dla siebie, tak jak matka poświęca się dla swoich 
dzieci […]. Moim zdaniem to lepiej wyjaśnia ich zachowania niż system wierzeń.

Hipoteza wiary religijnej nie tłumaczy licznych obserwacji i faktów dotyczących 
terrorystów muzułmańskich. Oto niektóre z nich:

• pytani o islam członkowie ISIS, z którym Atran rozmawiał w Iraku, mieli 
bardzo ogólne pojęcie o tej religii. Nie znali Koranu i hadisów, nie potrafi li 
nawet wymienić imion pierwszych kalifów;

• rozmówcy Lydii Wilson – badaczki z fundacji Artis International – „[…] z tru-
dem odpowiadali na pytania o szariat, kalifat i walczący dżihad i odznaczali 
się zdumiewającą ignorancją”;

• wyruszający na wojnę do Syrii islamiści mieli przy sobie egzemplarze książek 
The Koran for Dummies i Islam for Dummies;

• Erin Saltman z Institute for Strategic Dialogue od lat sygnalizuje głębokie zmiany 
w strategii rekrutacyjnej organizacji terrorystycznych na Bliskim Wschodzie. Jesz-
cze kilkanaście lat temu niezbędny był intensywny trening teologiczny. Pod tym 
względem ISIS jest bardziej egalitarne, kusząc nowych członków perspektywą 
przeżycia duchowej przygody, przynależności do grupy i duchowego spełnienia.

Swoją tezę Atran uzasadnia następująco. Zachowania terrorystów, jako przejawy 
nadmiernego poświęcenia się jednostki na rzecz niespokrewnionych z nią osób, przeczą 
zasadzie maksymalizacji dostosowania i powinny być dawno wyeliminowane przez 
dobór naturalny. Tak się jednak nie stało, a zatem w ewolucji człowieka musiał pojawić 
się jakiś inny czynnik tłumaczący te spośród jego zachowań, których nie tłumaczy zasada 
maksymalizacji dostosowania.

Czynnikiem tym jest wyobrażone pokrewieństwo zakładające rozszerzenie kręgu 
opieki nad potomstwem na grupę genetycznie obcych osób. Współcześni terroryści są 
dla siebie jak bracia i siostry, a łączące ich stosunki opisywane są w kategoriach pokre-
wieństwa. W wyżej podlinkowanym artykule Atran twierdzi, że mechanizm tworzenia 
takich grup polega na kooptacji do nowych funkcji systemów poznawczych wyodręb-
nionych przez dobór krewniaczy. Systemy te, jak i sam mechanizm kooptacji szczegó-
łowo opisuje Patricia S. Churchland w książce Moralność mózgu. Według niej systemy te 
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początkowo motywowały matkę do poświęcenia się dla potomstwa. Z czasem u ludzi 
ulegały modyfi kacjom rozszerzającym krąg troski na bliskich krewnych, towarzyszy, 
aż po krótkotrwałe interakcje z obcymi. Zatem, ujmując rzecz w skrócie, członkowie 
ISIS troszczą się o członków swojej grupy dzięki temu samemu mechanizmowi, dzięki 
którym matka troszczy się o swoje potomstwo. Zdaniem Atrana ludzie rzadko poświę-
cają się dla abstrakcyjnych celów. Najczęściej umierają i zabijają „za siebie nawzajem: za 
swoją grupę, której sprawa przyczynia się do utworzenia wyobrażonej rodziny złożonej
z genetycznie obcych sobie osób – ich bractwa, ojczyzny, kraju rodzinnego”.

Czy jednak samo wyobrażone pokrewieństwo wystarczy, aby wysadzić się
w powietrze przed budynkiem ambasady amerykańskiej? Potrzebna jest jeszcze ideolo-
gia przeciwstawiająca wartości reprezentowane przez budynek ambasady wartościom 
wyznawanym przez terrorystę, a liberalną demokrację – globalnemu kalifatowi regu-
lowanemu przez szariat. Potrzebna jest również gotowość do skrajnego poświęcenia –
z oddaniem życia włącznie – w imię obrony tych wartości.

Co sprawia, że dżihadyści są skłonni do takiego poświęcenia? Co ich motywuje? 
Na pewno nie fundamentalizm religijny, ponieważ wielu z nich o swojej religii wie bardzo 
niewiele. Odpowiedź Atrana brzmi: „grupa”, a ściślej – fuzja tożsamości osobowej z tożsa-
mością grupy, idea wspólnej, braterskiej walki przeciwko wrogiemu Zachodowi: „Czym jest 
islam?” – pytał schwytanych członków ISIS w Iraku. „Moim życiem” – słyszał w odpowiedzi.

Fuzję tożsamości można precyzyjnie mierzyć za pomocą testów psychologicz-
nych. Według Atrana wykazały one fuzję z grupą zarówno u dżihadystów, jak i u Kur-
dów, walczących z nimi w imię „kurdyjskości”. A przecież religijność Kurdów – skłon-
nych do ponoszenia równie kosztownych ofi ar – jest znana z otwartości i tolerancji wobec 
jazydów i chrześcijan zamieszkujących iracki Kurdystan. Być może więc rzeczywiście, 
jak w przemówieniu przed Radą Bezpieczeństwa ONZ stwierdził Atran: „najbardziej 
śmiercionośnych aktorów dzisiejszego świata nie motywuje Koran czy nauki religijne, 
ale porywająca idea zyskania chwały i szacunku. Dżihad to egalitarny pracodawca da-
jący wszystkim równe szanse: obiecujący chwałę, braterski, hojny i […] przekonujący”.
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