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Wstęp

Sekularyzacja jest zjawiskiem bardzo obszernym, trudnym do zdefiniowania w sposób
jednoznaczny, a przez to wywołującym burzliwe dyskusje. Począwszy od lat sześćdzie-
siątych XX wieku, pojawiły się tezy głoszące zanik religii. W wyniku krytyki stanowi-
sko to zostało wkrótce złagodzone, a debatę wokół sekularyzacji zogniskowano wokół
problemu zmniejszenia się wpływów religii na życie społeczne oraz jej sprywatyzowa-
nie wskutek oddziaływania procesów związanych z nowoczesnością. Jak zauważa
Thomas Luckmann (1996), tradycyjna religia ulega przekształceniu w „niewidzialną
religię”. Bardziej wnikliwa analiza tego podejścia pokazuje obecne w nim dwa nurty.
Pierwszy z nich koncentruje się na przedstawieniu religii jako zjawiska występującego,
jednak zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej, którego rola i znaczenie uległy
osłabieniu poprzez utratę wielu atrybutów (np. pośrednictwa w zbawieniu) i prze-
kształceniu się w jedno z wielu „dóbr konsumpcyjnych”1. Przedstawiciele drugiego
nurtu, zwanego teorią współwystępowania, uważają, iż nie każda sfera życia społecz-
nego uległa zeświecczeniu w jednakowym stopniu, co pozwala na współistnienie war-
tości świeckich i religijnych, a nawet na dominację religii w niektórych sferach2.
W tym kontekście interesujące wydaje się podejście José Casanovy (2005: 352). Wy-
różnia on trzy teorie cząstkowe odnoszące się do sekularyzacji rozumianej, po pierw-
sze, jako oddzielenie sfery świeckiej od religijnej, po drugie – jako zanik wierzeń
i praktyk religijnych, oraz wreszcie jako marginalizację społecznej roli religii. Jednak-
że, jak podkreśla dalej, tylko pierwszy z wymienionych sposobów definiowania seku-
laryzacji pozwala na analizę religii w okresie nowoczesności. Z drugiej strony, zauwa-
ża on, iż cechująca współczesne państwa dyferencjacja i emancypacja sfer świeckich
spod norm religijnych nie musi pociągnąć za sobą marginalizacji religii. W ten sposób
sekularyzacji i prywatyzacji Casanova przeciwstawia koncepcję deprywatyzacji religii,
jej powrotu na scenę publiczną, wynikającego z niezgody na spełnianie podrzędnej roli
i zepchnięcie do sfery prywatnej. Wątpliwe zatem wydaje się dla niego utrzymanie

                                                          
1 Por. Wilson, B. (1979) Contemporary Transformation of Religion, Clarendon Press Oxford; Bau-

man Z. (1998) Postmodern Religion?, [w:] P. Heelas, D. Martin, P. Morris (red.), Religion, Modernity and
Postmodernity, Malden, Blackwell, Oxford.

2 Por. Martin, D. (1990) Tongues of Fire. The Explosion of Protestantism in Latin America, Basil
Blackwell, Oxford – Cambridge; Hefner, R. (1998) Secularization and Citizenship in Muslim Indonesia,
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tezy o malejącej religijności oraz o odchodzeniu religii do sfery prywatnej wskutek
procesów modernizacyjnych.

Spór wokół sekularyzacji, dyferencjacji, prywatyzacji oraz reprywatyzacji ujawnia
się także w przypadku społeczeństw muzułmańskich. Zwiększające się zainteresowanie
islamem zintensyfikowało debaty dotyczące takich problemów, jak: islamska koncep-
cja władzy, prawo islamskie, natura państwa muzułmańskiego czy rola i pozycja ko-
biety. Zasadniczą kwestią stało się określenie zależności pomiędzy islamem a warto-
ściami i normami nowoczesności. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: jaki jest zwią-
zek pomiędzy religią a polityką w społeczeństwach muzułmańskich? Czy możemy
mówić o sekularyzacji społeczeństw muzułmańskich? Czy istnieje konflikt między
wartościami islamu a normami i wartościami nowoczesności? I, przede wszystkim,
jaką rolę odgrywa w życiu muzułmanina islam? Każdy, kto podejmuje te kwestie, musi
pokazać, jak skomplikowane i różnorodne mogą być na nie odpowiedzi.

Niniejszy artykuł jest próbą analizy relacji między religią a sferą publiczną
w społeczeństwach muzułmańskich. Odwołując się do rozważań José Casanovy, wska-
żę przyczyny żywotności islamu w społeczeństwach muzułmańskich. Za jeden
z najważniejszych powodów, dla których nie uległy one sekularyzacji, uznaję to, iż
islam nadal posiada moc definiowania świata społecznego, tworzenia współczesnych
narodów i państw oraz nadawania tożsamości zarówno zbiorowych, jak i indywidual-
nych. Muzułmanie przywiązują ogromną wagę do religii, ponieważ jest ona nadal
obecna we wszystkich sferach ich życia, które sama w dużej mierze także definiuje.
Jak zauważa Ernest Gellner: „islam występuje obecnie z jednakową siłą jak przed wie-
kiem. W pewnych przypadkach jest prawdopodobnie nawet silniejszy” (1997: 15).
Podobne stanowisko zajmuje Peter Berger, który powołując się na przykład islamu,
stwierdził, iż wciąż żyjemy w bardzo religijnym świecie, a teza o sekularyzacji okazała
się fałszywa (Woodhead, Heelas, 2000: 434–436).

Islam, chrześcijaństwo i sekularyzacja

Począwszy od Maxa Webera i Karola Marksa, wielu socjologów i religioznawców
postrzega koncepcję sekularyzacji jako użyteczną wyłącznie do analizy społeczeństw
europejskich. Ze względu na odmienny charakter cywilizacji islamskiej, zwłaszcza jej
historyczno-doktrynalnego aspektu, wydawać by się mogło, iż procesy sekularyzacyjne
nie wystąpią w społeczeństwach muzułmańskich. Po pierwsze, to cechy kultury jude-
ochrześcijańskiej, takie jak racjonalizm, zdolność kwestionowania zastanego porządku,
a także zdolność do autorefleksji i autokrytycyzmu, wyróżniają Europę i przyczyniają
się do powstania idei świeckości. Pozwalają one wierzyć, iż religia, łączona w dużej
mierze z przesądami, fetyszyzmem czy lękiem przed siłami natury i bogów, powoli
zacznie zanikać. Jak zauważa Weber (1994; 2004), w miarę postępu technologicznego
człowiek przestaje wierzyć w magię i proroctwo, duchy i demony oraz traci poczucie
świętości. Dochodzi do „odczarowania świata” i zmniejszenia intelektualnego prestiżu
religii.
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Kolejną cechą odróżniającą cywilizację islamu od cech kultury judeochrześcijań-
skiej jest brak rozdziału meczetu od państwa w wielu krajach muzułmańskich i, konse-
kwentnie, nieobecność ukształtowanej już w średniowiecznej Europie zasady „oddaj
cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie”. Bardzo często meczety nie są autono-
micznymi instytucjami istniejącymi poza czy nawet ponad państwem. Utworzony
w ten sposób porządek charakteryzuje się brakiem rozdziału sfery boskiej i ziemskiej,
świeckiej i religijnej. Państwo jest państwem Boga, prawo – prawem bożym. W tym
kontekście należy także zauważyć, iż islam nie wymaga utworzenia odrębnej i uprzy-
wilejowanej klasy przedstawicieli Boga na ziemi, którzy dzięki specjalnym sakramen-
tom posiadają wyłączne prawo przekazywania i interpretowania jego słów. Nie ma
także konieczności tworzenia prawa oraz powoływania odrębnych instytucji odpowie-
dzialnych za prawne regulowanie stosunków międzyludzkich, jak ma to miejsce
w społeczeństwach zachodnich. Dla muzułmanina jedynym twórcą prawa jest Bóg,
a jedyną prawdą pozostaje ostateczne, ustalające zasady wiary i moralności – a przez to
także doktrynę i prawo, objawienie Mahometa. Zapisane w postaci sur koranicznych
oraz rozwinięte poprzez analogię i interpretację pozwala usankcjonować porządek reli-
gijny, polityczny i społeczny, a jego zakwestionowanie jest równoznaczne z zakwestio-
nowaniem istoty Allaha. W ten sposób od samego początku islam określa każdą dzie-
dzinę życia ludzkiego, każdą relację społeczną. Jest on nie tylko religią, ale także pań-
stwem, systemem wartości i norm czy sposobem życia. Każdy muzułmanin jest zatem
częścią dwóch porządków: świeckiego i sakralnego. Pierwszy z nich oparty jest na
rodzinie jako podstawowej jednostce społeczeństwa i na wartościach, takich jak honor
i respekt. Drugi odwołuje się do publicznego dawania świadectwa wiary – uczestnic-
twa w religijnej wspólnocie i wypełniania związanych z nim obowiązków: modlitwy,
postu, zakatu czy udziału w świętach islamskich. Dopiero połączenie obu sfer pozwala
wyznawcy Allaha w pełni się zrealizować, pokazać swoje osobiste oddanie, jak i przy-
należność do wspólnoty religijnej.

Podsumowując, analiza procesów odpowiedzialnych za zmniejszenie się roli religii
w Europie pozwala zauważyć ich niekompatybilność z podstawowymi cechami cywili-
zacji islamskiej. Chodzi zwłaszcza o zasadę dyferencjacji świata społecznego, racjona-
lizacji oraz wzrostu znaczenia poznania naukowego. Religia Allaha nadal dostarcza
spójnego obrazu świata, nie ogranicza się do prywatnego doświadczenia na poziomie
jednostkowym, jak również nie prowadzi do oddzielenia od sfery świeckiej.

Na gruzach kolonializmu

Rozważając związek pomiędzy islamem a sekularyzacją, nie można zapomnieć
o odniesieniu tej relacji do szerszego kontekstu, jakim jest postkolonialny układ poli-
tyczno-ekonomiczny. Do epoki przedkolonialnej świat muzułmański pozostawał cał-
kowicie islamski w każdej sferze: norm, wartości, prawa czy tradycji (por. Said, 1991).
Idea świeckości pojawiła się w nim wraz z przybyciem Europejczyków, a zainicjowana
debata skoncentrowała się głównie wokół relacji państwa i religii oraz powiązania se-
kularyzacji z europejskim sukcesem naukowym. Trudne warunki życia związane
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z eksplozją demograficzną, brakiem pracy, źle funkcjonującym systemem zdrowia, ale
także nieprzestrzeganie podstawowych praw człowieka w państwach muzułmańskich
przeciwstawiono osiągnięciom zmodernizowanych państw europejskich. Takie podej-
ście usprawiedliwiało „misję cywilizacyjną”, gwałtowną westernizację oraz promowa-
nie sekularyzmu na podległych terytoriach. Procesy te osiągnęły jednakże skutek od-
wrotny do planowanego. Zamiast polepszyć sytuację gospodarczą czy społeczną, przy-
czyniły się do kryzysu tożsamości, struktur i wartości społeczeństw muzułmańskich.
Pomimo swojej pierwotnej konotacji oznaczającej dążenie do uzyskania niezależności
polityki od religii, sekularyzacja w koloniach oznaczała marginalizację islamu lub na-
wet jego całkowity zanik oraz zerwanie z przeszłością, własną kulturą i historią. W ten
sposób deprecjacja roli islamu i usilna modernizacja społeczeństw muzułmańskich
poprzez ustanowienie peryferyjnych relacji, nadających wyższość społeczeństwom
zachodnim nad społeczeństwami kolonii, doprowadziła do wzrostu zainteresowania
islamem.

Odpowiedzią na powstałe społeczne i polityczne, a także ekonomiczne wyzwania
z jednej strony, a z drugiej na niepowodzenia państw postkolonialnych czy wreszcie
wzrost przywiązania do własnej kultury i religii, często były, i nadal są, ruchy funda-
mentalne (por. Tibi, 1997). Przedstawiając alternatywę wobec spustoszenia spowodo-
wanego ingerencją państw europejskich i promowanych przez nie wartości oraz aktu-
alnej sytuacji politycznej i społecznej, fundamentaliści dążą do zwiększenia zakresu
islamizacji społeczeństwa, co ma doprowadzić do zdobycia przez nie władzy i prestiżu.
Jak podkreślają przedstawiciele Stowarzyszenia Braci Muzułmanów „naszą konstytu-
cją jest Koran” (Kepel, 2003: 34). W ten sposób wzmacniane jest przekonanie, iż bu-
dowa państwa i ładu społecznego musi opierać się na zasadach islamu, w tym przede
wszystkim Koranu. Następuje proces wręcz odwrotny niż w przypadku Europy – za-
miast rozdzielenia dochodzi do coraz ściślejszego związku między państwem i religią.
Następuje polityzacja islamu, która jest odpowiedzią nie tylko na dysproporcje ekono-
miczne i geopolityczne, lecz także wynikiem zmian społecznych następujących od lat
sześćdziesiątych XX wieku. W wyniku wyżu demograficznego w społeczeństwach
muzułmańskich większość stanowiły osoby młode, w dużej mierze wychowane w mia-
stach. Dzięki procesom urbanizacji i alfabetyzacji uzyskały one dostęp do edukacji, co
doprowadziło nie tylko do załamania tradycyjnego modelu, w którym przywilej zdoby-
cia wykształcenia przysługiwał wyłącznie elitom, lecz także zwiększyło różnice kultu-
rowe i społeczne między przedstawicielami młodego pokolenia a pokoleniem ich ro-
dziców. Zdobyta wiedza otwierała drogę do świata kultury i polityki, dawała możli-
wość porównywania informacji oraz samodzielnego formułowania i wypowiadania
sądów i opinii. Stając się bardziej świadomymi swojej religii, jej natury, znaczenia
i wpływu na życie codzienne, młodzi muzułmanie coraz bardziej kwestionowali zasta-
ny porządek społeczny. W tym samym czasie osłabiona została także pozycja i autory-
tet alimów, którzy przestali być jedynymi interpretatorami islamu. Ich funkcje zaczęli
pełnić także suficcy pirowie, profesorowie czy militarni przywódcy, którzy rywalizo-
wali z nimi o władzę. Niestety, w rzeczywistości wspomniane wyżej zmiany kulturowe
nie pociągnęły za sobą zmiany struktury, co pozostawiło znaczną część społeczeństw
z rozbudzoną chęcią awansu społecznego i poczuciem niezadowolenia z panującej
nadal segregacji i marginalizacji części populacji.
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Wszystkie powyżej wymienione czynniki wpływają na percepcję idei świeckości
wśród muzułmanów. Narzuca się pytanie: czy niezachodnia tradycja, taka, jaką jest
islam, może wytworzyć i rozwinąć własną formę świeckości? W moim odczuciu trud-
no tutaj o jednoznaczną odpowiedź. Według fundamentalistów, będących przeciwni-
kami procesu sekularyzacji, a więc rozdzielenia sfery świeckiej i duchowej oraz prze-
sunięcia religii do sfery prywatnej, każdy aspekt życia powinien być wypełniony reli-
gią, a każde zachowanie świadczyć o oddaniu islamowi. Silnie podkreślają oni boskie
pochodzenie prawa islamskiego, zwłaszcza w porównaniu z prawem europejskim bę-
dącym dziełem człowieka. Należy jednak zauważyć, iż religia pozostaje dla nich istot-
nym instrumentem polityki i jest wykorzystywana w celu osiągnięcia władzy politycz-
nej. Nieco łagodniejsze stanowisko zajmują moderniści, dla których islam, pozostaje
głównym źródłem wskazówek dotyczących sfery publicznej, ale którzy dopuszczają
także pewne zmiany spowodowane modernizacją i globalizacją. Takie stanowisko
można postrzegać jako próbę otwarcia islamu na wymogi i możliwości współczesnego
społeczeństwa, a w konsekwencji reinterpretacji islamu poprzez zastosowanie jego
reguł w nowy sposób. Jakkolwiek chcą oni pozostać wierni islamowi, pragną także
dostosować swoją religię do współczesnych warunków, co niekoniecznie musi ozna-
czać zachowanie tradycji w nienaruszony sposób. Obok głosów fundamentalistów
i modernistów nawołujących do powrotu do tradycji, obrony własnej religii przed ob-
cymi wpływami oraz szerzących przekonanie o tym, że islam powinien mieć wpływ na
wszystkie aspekty życia muzułmanów, pojawiają się także głosy opowiadające się za
rozdzieleniem państwa i religii. Propagatorzy idei sekularyzmu, tacy jak Suleima
Basheer, Farag Foda, Mohamed Arkoun czy Soheib Bencheikh oraz Hamed Nasr Abu
Zayd, w sposób krytyczny analizują podstawowe pytania islamu, prezentując alterna-
tywny model społeczeństwa i państwa. Kwestionując nierozerwalność związku islamu
jako religii z władzą polityczną i sferą publiczną, proponują wprowadzenie rozdziału
władzy świeckiej i religijnej oraz podporządkowanie przestrzeni publicznej prawu cywil-
nemu i lokalnym zwyczajom, a przez to ograniczenie islamu tylko do sfery prywatnej.

Jak zatem idea sekularyzacji obecna jest w dyskursie społecznym, kulturowym
i politycznym współczesnych społeczeństw muzułmańskich?

Polityka i religia w Turcji i Iranie. Muzułmańska idea świeckości

Rozdzielenie państwa i religii stało się elementem pejzażu Turcji, uważanej powszech-
nie za kraj świecki w świecie muzułmańskim oraz przykład rządów demokratycznych.
Polityka agresywnego sekularyzmu prowadzona za Atatürka przekształciła Turcję
z bardzo muzułmańskiego i religijnego państwa w państwo laickie. Należy podkreślić,
iż modernizacji państwa dokonano nie tylko na poziomie instytucjonalnym, doprowa-
dzając do zmniejszenia udziału islamu w sferze publicznej poprzez uwolnienie polityki
od religii. Ważniejsza wydaje się sekularyzacja funkcjonalna, dążąca do zmiany
w systemie prawnym i edukacyjnym, oraz przede wszystkim sekularyzacja symbolicz-
na, ukierunkowana na zmianę kultury narodowej i stylu życia poprzez przeniesienie
symboli islamskich ze sfery publicznej do prywatnej. Islam został ograniczony do jego
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duchowego wymiaru, który jednocześnie był wymiarem wewnętrznym, indywidual-
nym. Wprowadzone przez Atatürka zmiany doprowadziły, co prawda, do adaptacji do
europejskiego stylu życia, ale promowany w Turcji model świeckości znacznie odbie-
gał od realizowanego w Europie. Pomimo dążeń do oddzielenia sfery religijnej i poli-
tycznej, państwo nie zrzekło się nigdy całkowicie roszczeń do sfery religijnej, nad któ-
rą nadal sprawowało kontrolę.

Okres rozkwitu państwa świeckiego wydaje się kończyć wraz ze śmiercią jego
twórcy. Dążenie do wprowadzenia demokracji, znaczne osłabienie lobby militarystycz-
nego z jednej strony, ale także zapoczątkowanie ruchu odnowy religijnej i próby defi-
niowania własnej tożsamości poprzez odwołanie do religii, umożliwiają powrót przed-
stawicieli opcji religijnej, a wraz z nimi okresu „ponownej islamizacji państwa turec-
kiego” (Tamimi, Esposito, 2002: 5). Turcja, określona nadal w konstytucji jako
demokratyczny i świecki kraj, wydaje się przeżywać renesans religijności. Odradza się
życie religijne, powstają nowe meczety, a nauka islamu zostaje ponownie wprowadzo-
na do szkół3. Religia odgrywa także istotną rolę w polityce zagranicznej poprzez pod-
kreślanie wagi solidarności z krajami islamskimi. Co więcej, islam pojawia się nie
tylko na płaszczyźnie wierzeń i praktyk, lecz także stylu życia. Podważono zakaz na-
krywania głowy przez kobiety poprzez przywołanie Koranu, ale także przedstawiano
obowiązek noszenia chusty jako przejawu wolności i wyboru, które państwo laickie
zabrało mieszkankom Turcji. Problem hijabu nadal jednak pozostaje nierozwiązany
i jest jednym z ważniejszych miejsc przenikania się sfery publicznej i religijnej nie
tylko w Turcji, lecz także w innych społeczeństwach muzułmańskich oraz pośród imi-
grantów w Europie. Ciągnąca się debata przekształciła islamski strój kobiecy z kwestii
prywatnej, religijnej, w kwestię polityczną. Dla świata zachodniego hijab jest środkiem
umożliwiającym walkę z tradycyjnymi wartościami, sposobem na wprowadzenie we-
sternizacji i przejawem akceptacji wartości świeckich. Z drugiej strony, dla ortodoksyj-
nych muzułmanów jest on wyznacznikiem religijnej tożsamości, a dla nacjonalistów
– tożsamości narodowej. Debata dotycząca hijabu wzbogacona została także o głos
feministek, dla których strój kobiet staje się kwestią genderową, problemem rozdziału
władzy i kontroli. W ten sposób ukryta za hijabem kobieta staje się symbolem trans-
formacji społeczeństwa, ale transformacji rozumianej odmiennie przez reprezentantów
każdego wymienionego nurtu.

Podobne procesy można zaobserwować w Iranie (Giełżyński, 2001). Rządy Pahla-
wiego to okres próby wyzwolenia społeczeństwa z jakichkolwiek barier, zwłaszcza
tych ukrytych w religii, które mogą stać na przeszkodzie jego rozwojowi. Dążąc do
sekularyzacji państwa, racjonalizowano religię poprzez oddzielenie jej od ekonomii
czy polityki oraz umieszczenie w mało istotnych sferach życia4. W ten sposób stwo-
rzono nowoczesną administrację, armię, edukację, usprawniono transport i komunika-
cję oraz pobudzono gospodarkę czy wreszcie nakazano noszenie zachodnich ubiorów.
Wszystko to odbyło się dzięki wsparciu państwa przy jednoczesnym ograniczeniu

                                                          
3 Nauka religii w szkołach prowadzona jest jednakże przez nauczycieli wywodzących się z urzędów

kontrolowanych przez państwo.
4 Ten rozdział nie do końca został jednak przełożony na podział na władzę polityczną i religijną.

Wprowadzony scentralizowany system władzy politycznej nie uwzględniał bowiem w ogóle żądań i ocze-
kiwań przywódców religijnych.
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wpływu duchownych. Proces ten jednakże spotkał się z gwałtowną odpowiedzią
w postaci rewolucji.

Rewolucja w 1979 roku pozwoliła sprawującym profesjonalne funkcje religijne
przejąć kontrolę nad politycznymi i prawnymi strukturami kraju, gospodarką, edukacją
czy wreszcie mediami. Postulowano nie tylko powrót do konserwatywnej kultury reli-
gijnej, sprzeciwiając się tym samym procesom sekularyzacji i globalizacji, lecz także
poprawę warunków życia i rozwiązanie problemów społecznych za pomocą działań
religijnych. Należy jednak zaznaczyć, iż obok religii równie ważną rolę podczas re-
wolucji pełniły czynniki zewnętrzne, materialne. Jednym z nich okazała się polityka
gospodarcza, która doprowadziła do pogłębienia nierówności w podziale dochodów,
przynosząc korzyści wąskiej, uprzywilejowanej grupie oraz cudzoziemcom, a wyklu-
czając przeciętnych Irańczyków zarówno z życia politycznego, jak i ekonomicznego.
Do powstania napiętej sytuacji przyczynił się także wzrost inflacji, kryzys gospodarczy
spowodowany chwilowym spadkiem cen ropy naftowej w 1975 roku i związane z nimi
napięcie społeczne (Kepel, 2003: 106). Nie bez znaczenia okazał się także odwrót
w polityce Stanów Zjednoczonych i wycofanie poparcia dla szacha. Wymienione pro-
cesy przyczyniły się do wzrostu aktywności politycznej społeczeństwa pod przy-
wództwem duchowieństwa oraz połączenia sił inteligencji fundamentalistycznej, bur-
żuazji, kupców i biedoty miejskiej, która nie została objęta procesami modernizacji za
panowania Pahlawich. Założenia rewolucji irańskiej nie tylko umieszczały islam
w centrum życia publicznego, lecz prowadziły także do polityzacji religii. W ten spo-
sób islam stał się siłą łączącą społeczeństwo, dominującą ideologią rewolucji, jak rów-
nież wpłynął na struktury organizacji, przywództwa i cele rewolucji. W początkowej
fazie można było nawet odnieść wrażenie, że religia staje się głównym wyznacznikiem
tożsamości politycznej, społecznej i kulturowej większości społeczeństwa irańskiego.
Wrażenie to zostało wzmocnione stanowiskiem ajatollaha Chomeiniego, który poprzez
odwołanie się do tradycji jako jedynego źródła legitymizacji działania dążył do wpro-
wadzenia zmian w społeczeństwie i państwie irańskim. Za pomocą doktryny walajat-e
faqih pragnął on zastąpić dotychczasowy ustrój teokracją, w której władza zostałaby
powierzona fakihowi – teologowi wyspecjalizowanemu w prawie muzułmańskim. Po-
łączenie w jednym ręku najwyższej władzy religijnej i politycznej miało na celu nie
tylko umocnienie państwa, lecz także manifestację politycznego sprzeciwu wobec
wpływów państw zachodnich, ich norm i wartości.

Przykład rewolucji irańskiej pokazał ogromną siłę drzemiącą w religii i stał się
wzorem do naśladowania dla innych władców, którzy ostentacyjnie zaczęli pokazywać
swoją religijność, by utrzymać władzę i spokój w państwie. Polityka „eksportu rewolu-
cji” jest świadectwem, obok powołania islamskich urzędów faqiha, rady nadzorującej
czy przywódców modłów piątkowych, nadrzędnego znaczenia islamu i wartości reli-
gijnych. Z drugiej strony, poglądy Chomeiniego nie spotkały się z jednoznaczną apro-
batą duchownych muzułmańskich. Część z nich wzmocniła swoje pozycje poprzez
żądanie coraz większego wpływu na społeczeństwo i politykę w zamian za swoje po-
parcie i legitymizację władzy. W efekcie stali się oni autorytetami w sprawach wartości
i moralności społeczeństwa, a ich pozycja była dużo wyższa niż świeckiej inteligencji.
Obok nich istniała także grupa alimów, którzy, co prawda, dążyli do zapewnienia sobie
większej autonomii, kontrolowania własnych szkół i zdobycia prawa do wypowiadania
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się w sprawach społecznych, ale nie chcieli się wiązać z uważaną za nieczystą władzą
polityczną. Ten wewnętrzny podział, podobnie jak osłabienie ideologicznego kursu
republiki już pod koniec życia Chomeiniego, nie zdołały naruszyć silnej pozycji religii
w nowo utworzonym państwie, które rządzone było przez duchownych zgodnie z pra-
wem muzułmańskim i zasadami zawartymi w Koranie.

Powyższe przykłady miały na celu pokazać potencjał, jaki tkwi w muzułmańskich
społeczeństwach, ich podatność i różnorodność podejść do procesów sekularyzacji. Po
uzyskaniu niepodległości widoczny stał się podział na państwa muzułmańskie, w któ-
rych władza dążyła do podporządkowania instytucji religijnych i ograniczenia ich zna-
czenia, oraz państwa dążące do realizacji idei świeckości lub wykorzystujące islam
tylko i wyłącznie w celu legitymizacji swojej władzy. Jak zauważa Kepel:

„(...) relacje między władzą polityczną a islamem pod koniec lat 60. XX w. były więc zróżnico-
wane, od stopienia w jedno struktur religijnych i państwowych (Arabia Saudyjska) do świeckości
państwa tureckiego. Jednakże ta niezwykła w świecie muzułmańskim świeckość nie oznaczała, że
władza, tak jak we Francji, nie interesowała się działalnością religijną lub pozostawała wobec niej
neutralna. Władza ściśle kontrolowała nawet dozwoloną działalność religijną. (...) islam nigdzie
nie zniknął z kultury, życia społecznego czy porządku politycznego. Jednakże poddał się wpły-
wom władz państwowych” (2003: 50).

Od formy rządów zależała też pozycja duchowieństwa – zachowali oni swoją wła-
dzę w państwach, w których utrzymała się monarchia, podczas gdy zostali od niej od-
sunięci w nowo powstałych republikach, w których stali się urzędnikami utrzymywa-
nymi przez państwo i wydającymi opinie prawne oraz fatwy na zlecenie państwa.
W obu przypadkach zaczęto dążyć do zwiększenia kontroli nad alimami poprzez osła-
bienie pozycji Al-Azhar – jednej z największych uczelni kształcących duchownych
z całego świata muzułmańskiego. Wskutek reformy uczelnia utraciła swoją wiarygod-
ność, a alimowie popadli w coraz większą zależność od władzy politycznej.

Pomimo osłabienia pozycji alimów religia okazała się na tyle silnie związana
z instytucjami obecnymi w codziennym życiu, takimi jak edukacja, małżeństwo czy
rodzina, oraz ekonomią i polityką, że większość społeczeństw islamskich można okre-
ślić jako religijne, nieświeckie. Wątpliwy jest także rozwój idei świeckości w pań-
stwach islamskich w taki sam sposób i w takim samym zakresie, jak to ma miejsce
w Europie. Sekularyzm w państwach islamskich nie wiąże się ze zmianami ekono-
micznymi, ale jest raczej wynikiem konkretnych politycznych decyzji. Nie pociąga on
także za sobą procesów demokratyzacji i liberalizacji państwa ani nie wprowadza idei
pluralizmu. Całkowita sekularyzacja w rozumieniu europejskim nie jest możliwa
w przypadku islamu. Nieodparcie nasuwa się jednak pytanie o możliwości rozwoju
idei świeckości według reguł stworzonych przez muzułmanów.
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Islam w Europie5

Islam jest przykładem silnego religijnego zaangażowania swoich wyznawców, co jest
widoczne nie tylko w krajach islamskich, lecz także pośród wspólnot zamieszkujących
Europę. Jego siła nie polega tylko na ożywieniu wierzeń i rytuałów, ale dotyczy także
stylu życia. Religia Allaha jest obecna we wszystkich najważniejszych sferach aktyw-
ności imigrantów, począwszy od instytucji, takich jak rodzina, meczety, sklepy z żyw-
nością halal, szkoły, media czy partie polityczne, aż po obecność w szpitalach, więzie-
niach czy wojsku. To właśnie płaszczyzna religijna jest tą, w której muzułmanie, po-
dobnie jak inne mniejszości przebywające na emigracji, są najbardziej aktywni. Wbrew
powszechnym oczekiwaniom imigranci muzułmańscy, którzy przybyli do Europy po
II wojnie światowej, nie ulegli asymilacji i nie wyrzekli się swojej religii.

Tymczasowość migracji i „mit powrotu” sprawiły, iż początkowo muzułmanie nie
przywiązywali dużej wagi do przystosowania się do nowych warunków oraz instytu-
cjonalizacji islamu. Przekonanie o pozostawieniu religii w ich rodzinnych krajach
spowodowało, iż nie starali się o budowę meczetów ani zapewnienie religijnej eduka-
cji, nie dbali, czy spożywane jedzenie jest halal, a wielu z nich nie stroniło od alkoho-
lu. Osłabieniu uległo ich oddanie religii, która została sprowadzona do indywidualnych
praktyk, ograniczała się do symboli i znaczeń trudno zauważalnych dla zewnętrznego
obserwatora. Dopiero wraz z procesem łączenia rodzin zaczyna się rozwój islamu
w Europie Zachodniej. Moment ich przybycia do Europy jest punktem zwrotnym, roz-
wiewa złudzenie tymczasowości, powoduje trwałe osadnictwo oraz liczniejsze kontakty
z rdzennym społeczeństwem. Co więcej, połączenie rodzin zwiększyło także zakres inte-
rakcji z rodzimymi społeczeństwami. W takim kontekście społeczno-kulturowym docho-
dzi do ukształtowania się nowej tożsamości muzułmanów. Następuje odrodzenie islam-
skiej duchowości, zaczyna się walka o uznanie własnej odrębności, o prawo do prakty-
kowania islamu, zakładania meczetów, szkół religijnych, organizacji czy sklepów
z żywnością halal. Konieczności zakładania instytucji podtrzymujących religię towa-
rzyszy stosowanie przez muzułmanów islamskich rozwiązań prawnych w życiu co-
dziennym. W ten sposób wykładnią staje się dla nich prawo religijne, szariat, a nie
prawo państwa, w którym mieszkają. Fenomen ten jest nie tylko całkowitym zaprze-
czeniem założeń sekularyzmu, lecz wprowadza także odmienne, a nawet czasami
sprzeczne, rozwiązania prawne. W tym kontekście warto także wspomnieć o próbach
poszerzenia swobód w sferze publicznej poprzez ustanowienie dni świątecznych jako
dni wolnych od pracy czy prawa do wezwania do modlitwy wykonywanego przez mu-
ezina. W ten sposób, począwszy od zakładania szkół religijnych i meczetów aż po
obecność symboli w sferze publicznej, religia jest nieustannie obecna i widoczna. Kon-
sekwentnie, problem spotkania i dialogu międzyreligijnego staje się coraz istotniejszą
kwestią.

Islam jest silnie związany z celebrowaniem wspólnoty. Dla muzułmanów pozosta-
jących na imigracji wspólnota religijna nabiera większego znaczenia. Jej podstawo-

                                                          
5 Rozdział ten oparty jest na: Allievi, Nielsen (red.) (2003), Cox, Marks (2003), Haddad (2002), Halli-

day (2002), Huntington (2001), Maréchal i in. (2003), Moaddel (2002), Nielsen (1992), Pędziwiatr (2005),
Ramadan (1999), Bechler (2004; 2004a).
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wym celem jest zarówno odnawianie i umacnianie religijnych przekonań, jak również
zapewnianie poczucia przynależności. Umma staje się opozycją wobec społeczeństwa
świeckiego, miejscem socjalizacji tradycyjnych norm islamskich. Przynależność do
niej jest szczególnie istotna dla muzułmanów urodzonych w Europie, dla których islam
staje się osobistym wyborem, a nie tylko wynikiem tradycji i socjalizacji. Kolejne po-
kolenia muzułmanów w Europie, postrzegając siebie jako muzułmanów religijnych,
odcinają się od kulturowych i etnicznych naleciałości praktykowanych przez ich rodzi-
ców. W ten sposób rozerwana zostaje nić łącząca islam z etnicznością, następuje jego
indywidualizacja oraz podkreślenie jego dwuwymiarowości: jako kultury i religii. Is-
lam nie jest rekonstruowany jako system kulturowy, ale jako system norm i reguł kie-
rujących życiem. Podporządkowanie tym regułom pociąga za sobą regularną praktykę
religijną, studiowanie źródeł oraz dobrowolny i świadomy udział w życiu religijnym
wspólnoty. W ten sposób zwiększenie roli życia wspólnotowego odzwierciedla zwięk-
szenie oddziaływania wiary.

Wraz ze wzniesieniem meczetów oraz założeniem szkół i organizacji muzułmań-
skich, islam stał się nie tylko częścią europejskiego krajobrazu, ale także przedmiotem
debat i dyskusji publicznych. Kształtowanie się islamu na Zachodzie odbywa się bo-
wiem zawsze w relacji do rdzennego społeczeństwa czy państwa, w którym mniejszość
muzułmańska występuje. W ten sposób tworzenie instytucjonalnego zaplecza islamu
i zakres jego obecności w sferze publicznej staje się dialogiem pomiędzy potrzebami
muzułmanów a społeczeństwem, Kościołem i rządem krajów przyjmujących. Bez
względu na to, czy będziemy mówić o laickiej Francji umieszczającej religię w sferze
prywatnej i niezezwalającej nawet na symbole religijne w przestrzeni publicznej, czy
o Wielkiej Brytanii reprezentującej model wielokulturowości, który nie ogranicza toż-
samości religijnej do sfery prywatnej oraz nie dąży do narzucenia imigrantom własnej
kultury czy religii, to zawsze zauważymy nieustanne dążenia muzułmanów do oficjal-
nego uznania ich religii i praw. Afera Rushdiego czy tzw. afera chustkowa we Francji
oraz wzrastająca liczba instytucji islamskich uświadomiły społeczeństwom Europy
istotę problemu imigracji muzułmańskiej, ich odmienności oraz praw do praktykowa-
nia własnej religii. Oba przykłady pokazują powiązanie między sferą religijną i poli-
tyczną. W przypadku afery Rushdiego nawoływano do ocenzurowania, a nawet wyco-
fania, przepełnionej autorską fikcją, książki zniesławiającej Proroka oraz krytykującej
zarówno mniejszość muzułmańską w Wielkiej Brytanii, jak i sam kraj. Obawiano się
bowiem, że książka Rushdiego podważy tradycyjne zasady oraz pozycję teologów
wśród młodych muzułmanów, zwłaszcza tych urodzonych i wykształconych
w Wielkiej Brytanii. Gdy żądania nie zostały spełnione, doprowadzono do wydania
fatwy przez ajatollaha Chomeiniego wzywającej do zamordowania autora książki.
W ten sposób do religijnych argumentacji doszedł wymiar polityczny, który wprowa-
dził sporną kwestię na arenę międzynarodową, daleko poza zasięg świata islamskiego.
Podobny charakter ma konflikt dotyczący prawa do noszenia hijabu przez muzułmań-
skie dziewczynki we francuskich szkołach. Laickość Francji nie zezwala na pojawienie
się religii lub jej elementów w domenie publicznej. Mieszkający tam muzułmanie nie
chcą jednak dopuścić do ograniczenia islamu tylko do sfery prywatnej.

Zarówno w wymienionych krajach, jak i w pozostałych europejskich państwach,
mniejszość muzułmańska pragnie żyć zgodnie ze swoją religią. Z jednej strony zreali-
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zowanie ich postulatów dotyczących swobody praktykowania islamu i jego oficjalnego
uznania wydaje się możliwe, ponieważ państwa Europy Zachodniej są państwami de-
mokratycznymi, kładącymi duży nacisk na prawa człowieka, w tym wolność religijną.
Jednakże z drugiej strony są to też państwa w dużej mierze zsekularyzowane, w któ-
rych rozdzielenie, choć w różnej formie, państwa i kościoła stało się normą. W rze-
czywistości tak zwane „niereligijne” i tolerancyjne społeczeństwa zachodnie traktują
wzrastające liczebnie społeczności muzułmańskie z niechęcią i podejrzliwością. Nie
potrafią poradzić sobie z problemami związanymi z pojawiającymi się w sferze pu-
blicznej muzułmańskimi symbolami religijnymi: hijabem, żywnością halal czy islam-
skim prawem rodzinnym tudzież islamską bankowością. Okazuje się, iż zsekularyzo-
wani Europejczycy są dalecy od zakładanego ideału otwartości na innych. Nie są im
obce antyislamskie uprzedzenia i poczucie wyższości wobec muzułmanów. „Świecka”
wrogość wobec islamu, oparta na dążeniu do dominacji, ignorancji odmienności czy
nawet przemocy, powoduje odrzucenie idei sekularyzacji przez muzułmanów. Wy-
znawcy islamu postrzegają europejskie zaangażowanie w popularyzację tej idei jako
pretekst do szerzenia europejskich rozwiązań i kultury, próbę narzucenia im europej-
skiej drogi rozwoju opartej na racjonalnym myśleniu i wyrzeczeniu się religii. Taka
percepcja działań wzbudza wśród muzułmanów jedynie poczucie upokorzenia spowo-
dowanego ciągłym zagrożeniem dominacją Europy i podporządkowaniem się w sferze
kulturowej, ekonomicznej czy politycznej i technologicznej.

Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o dalsze losy islamu w Europie. Jedyne,
co jest możliwe, to przedstawienie kilku najbardziej prawdopodobnych scenariuszy.
Pierwszy z nich zakłada deislamizację muzułmanów w Europie i ograniczenie islamu
do roli elementu kultury. Islam przestałby być głównym wyznacznikiem życia, a po-
przez procesy akulturacji straciłby na znaczeniu jako religia. Model ten wydaje się
jednak mało prawdopodobny. Większą wagę przywiązuje się do dwóch innych możli-
wości. Jedną z nich jest koncepcja asymilacji, która ogranicza islam do sfery prywat-
nej. Taka indywidualizacja islamu wydaje się doskonale wpisywać w procesy zacho-
dzące we współczesnej Europie. Kolejną z możliwych dróg jest droga integracji dającej
szerokie spektrum możliwości praktykowania islamu zarówno w sferze prywatnej, jak
i publicznej. Propagatorzy tej idei akcentują kompatybilność islamu z wartościami
świata zachodniego i nie dostrzegają żadnych przeszkód w realizacji wartości islam-
skich w społeczeństwach zachodnich. Na koniec należy także wspomnieć o opcji za-
kładającej gettoizację muzułmanów, którzy dążąc do podkreślenia swojej odmienności,
będą odrzucać jakiekolwiek związki ze społeczeństwami europejskimi i zamykać się
we własnych społecznościach.

Islam a sekularyzacja

Islam do tej pory skutecznie opierał się procesom sekularyzacji, sakralizując porządek
religijny, prowadząc do odrodzenia islamskich wierzeń i stylu życia, będących bardzo
często zaprzeczeniem idei charakterystycznych dla nowoczesności, takich jak rozdzie-
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lenie państwa i Kościoła, tolerancja religijna czy moralne zasady codziennego życia.
Jak podkreśla Ernest Gellner:

„W islamie możemy doszukać się przedindustrialnej, ustanowionej, doktrynalnej i światowej
religii, we właściwym znaczeniu tych słów, która przynajmniej do tej pory całkowicie i skutecz-
nie zaprzecza tezie o sekularyzacji. Jak na razie nic również nie wskazuje, by ulec jej miała
w przyszłości, choć mało bezpieczne są tu jakiekolwiek proroctwa” (1997: 30).

Niemożliwe jest rozstrzygnięcie w tym momencie, w jakim kierunku potoczy się
historia, a więc nie możemy przewidzieć, czy idee świeckości zaadaptują się w społe-
czeństwach muzułmańskich, czy zostaną zupełnie odrzucone. Jednakże z całą pewno-
ścią można powiedzieć, że państwa islamskie nie są już zamknięte w uświęconym po-
rządku religijnym i muszą stawić czoła procesom sekularyzacji.


