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Wstęp

Wydarzenia 2011 roku, nazwane przez media światowe Arabską 
Wiosną, zmieniły obraz stosunków społecznych panujących w po-
szczególnych państwach Bliskiego Wschodu. Na obrazie, jaki miała 
zachodnia nauka na temat poszczególnego usamodzielniania się 
tożsamości krajów arabskich od głównego nurtu kultury arabskiej, 
ich stopniowej laicyzacji i liberalizacji, przynajmniej na gruncie 
gospodarczym, pojawiła się rysa. Upadek prozachodnich rządów 
w Egipcie i Tunezji oraz krwawe wydarzenia w Libii i Syrii wprawi-
ły świat zachodni w tak daleko idące osłupienie, że zaczął on szu-
kać kolejnych państw, które staną się ofi arami Arabskiej Wiosny. 
Zwłaszcza krwawe wydarzenia w Libii i Syrii, których dyktatorskie 
systemy polityczne uważano za w pełni ustabilizowane, wzbudziły 
zadziwienie nawet badaczy zajmujących się Bliskim Wschodem. 
Oczywiście post factum możemy spotkać się z twierdzeniem, że 
pewne tendencje i symptomy mogły pokazać, w jakim kierunku 
zmierza sytuacja w regionie, jednak należy stanowczo zaznaczyć, że 
wydarzeń z 2011 roku nikt nie przewidział. 

Na tym tle zaskakująco przedstawia się przypadek Jordanii, któ-
ra chociaż przez zachodnie standardy jest uważana za kraj autory-
tarny, nie uległa tendencji do pozbawienia władzy panującej dotąd 
dynastii Haszymidów. W niniejszej pracy udowadniam, jak dalece 
jest zakorzeniona rola rodziny haszymidzkiej i systemu monar-
chicznego w tożsamości kulturowej mieszkańców Jordanii. Zako-
rzenienie to wypływa z faktu, że Jordania jako postkolonialny twór 
państwowy jest od swego powstania kontrolowana i zarządzana 
przez ród haszymidzki. Przedstawiam zatem sposoby, za pomo-
cą których poszczególni władcy, najpierw Emiratu Transjordanii, 



a później Haszymidzkiego Królestwa Jordanii, starali się kreować 
spójność tożsamościową jego mieszkańców.

Tożsamość kulturowa jest w naukach społecznych pojęciem 
stosunkowo nowym, lecz niezwykle użytecznym przy próbie od-
powiedzi na konkretne problemy, jakie istnieją w danych społecz-
nościach. Częstokroć to właśnie mnogość kulturowych odniesień 
lub zupełny brak zrozumienia dla nich u indywidualnej jednostki 
powodują, w perspektywie całej grupy czy, szerzej ujmując, zbioro-
wości społecznej, sytuacje prowadzące do napięć i konfl iktów. Przy 
jakiejkolwiek próbie zrozumienia społeczeństwa jordańskiego na-
leży odnieść się do tożsamości poszczególnych bogatych kulturo-
wo grup wchodzących w jego skład, jak również trzeba odnotować 
działania prowadzone przez rządzący Jordanią ród Haszymidów 
i wpływ tych działań na tkankę społeczną. Wystarczy spojrzeć na 
skład etniczny społeczeństwa jordańskiego, w którym wielu oby-
wateli królestwa wywodzi swoją identyfi kację tożsamościową bądź 
to od przynależności plemiennej, bądź to od przynależności do na-
rodu – jak w przypadku Palestyńczyków, bądź to od przynależności 
do określonego terytorium. Nie bez znaczenia jest tu także charak-
terystyczne dla całego regionu Bliskiego Wschodu odniesienie do 
dorobku kultury arabskiej i cywilizacji arabsko-muzułmańskiej. 
Odniesienia tożsamościowe poszczególnych Jordańczyków będą 
więc przebiegały na linii kultura arabska, ziemia jako miejsce za-
mieszkania, plemię lub pochodzenie etniczne, przynależność do 
określonej narodowości.

Celem niniejszej publikacji jest pokazanie, w jaki sposób monar-
chia haszymidzka wpływa na kształtowanie się tożsamości kulturo-
wej mieszkańców terytorium, które obejmowała swymi rządami. 
Pokaże ona również, jak zmieniały się koncepcje samych monar-
chów co do ich roli oraz kształtu powierzonych im ziem i grup spo-
łecznych. Wreszcie przedstawię wymuszenia, jakich dokonywała 
na monarchach panujących w Jordanii nie tylko ogólna sytuacja 
polityczna w regionie, lecz także gospodarka. Jordania jest bowiem 
krajem pustynno-górzystym, niezdolnym do rozwinięcia potężnej 
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gospodarki w swych granicach. Nie posiada ona również, poza zło-
żami fosforytów, zbyt wielkich bogactw naturalnych, które pomo-
gły rozwinąć się znacząco sąsiedniej monarchii Arabii Saudyjskiej 
czy też innemu sąsiadowi haszymidzkiego królestwa – Irakowi.

Książka składa się z dwóch części podzielonych na pięć roz-
działów. W części pierwszej przybliżam zagadnienia teoretyczne 
dotyczące tożsamości kulturowej, tożsamości arabskiej, pochodze-
nia rodziny haszymidzkiej i rysu historycznego ziem wchodzących 
w skład współczesnego państwa jordańskiego. W części drugiej 
przystępuję do analizy panowania poszczególnych monarchów 
jordańskich, czasów i sytuacji, w jakich przyszło im panować, ich 
osobistych poglądów na kształt Jordanii oraz działań reformator-
skich, jakich się podjęli, aby zmienić społeczeństwo, którym przy-
szło im rządzić, w spójny organizm państwowy, odnoszący się do 
wspólnych „cegiełek” budujących tożsamość kulturową całego spo-
łeczeństwa.

Rozdział I jest rozdziałem teoretycznym i pokazuje, w jaki spo-
sób kształtowało się pojęcie tożsamości. Na podstawie prac kon-
kretnych naukowców pochylających się nad tym zagadnieniem 
omawiam czynniki, jakie na kształt tego pojęcia wpływały i jak je 
budowano. Przedstawiając składniki ogólnych teorii dotyczących 
kultury, przechodzę do analizy poglądów, jakie prezentowali po-
szczególni autorzy na temat procesu kształtowania się społeczeństw. 
Rozdział ten ukazuje pojawienie się w nauce pojęcia tożsamości 
i połączenie go z naukami o kulturze. Rozdział nakreśla również 
typologie rozwoju tożsamości, jakie pojawiły się w nauce w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat, i stanowi podstawę teoretyczną do użycia 
tych typologii i defi nicji w dalszej części pracy. Ukazuje w sposób 
przejrzysty, jakie różnice przebiegają w odniesieniu tożsamościo-
wym pomiędzy poszczególnymi jednostkami a całą grupą spo-
łeczną. Pokazuje również, jakiego bogactwa komponentów można 
użyć, badając twory tożsamości kulturowych. Wreszcie rozdział ten 
ukazuje, jak grupy interesów budują tożsamość jednostek czy grup 
im podległych i jakich elementów w procesie tej budowy używają.



Rozdział II ogniskuje się wokół trzech kwestii. Po pierwsze, od-
nosząc się do konstytutywnych wartości kultury arabskiej, ukazuje 
jej skomplikowany całokształt. Obrazuje w sposób przejrzysty, na 
jakiej bazie są zbudowane podstawowe dla tej kultury odniesienia 
tożsamościowe. W rozdziale tym odwołuję się do najważniejszych 
źródeł kultury arabskiej i pokazuję, jak na ich podstawie buduje 
ona tożsamość, która jest zaszczepiona wszystkim osobom posiada-
jącym arabskie pochodzenie. Pokazuję także, jak islam jako religia 
kształtował tożsamość kulturową wspólną dla wszystkich Arabów 
i jak wielka była jego rola w procesie historycznym. Drugą kwestią, 
którą poruszam w tym rozdziale, jest pochodzenie i znaczenie rodu 
haszymidzkiego. Ten wpisujący się w historię świata arabsko-mu-
zułmańskiego ród, który wywodzi się od samego proroka islamu 
Muhammada, posiadał wiele odgałęzień w czasie swojego histo-
rycznego istnienia. Jednak najważniejsza dla historii regionu w XX 
wieku okazała się gałąź pochodząca od wnuka proroka Hasana, 
sprawująca godność szarifów Mekki. To właśnie Haszymidzi podję-
li wysiłek dążący do uniezależnienia się tożsamościowego żywiołu 
arabskiego od imperium ottomańskiego. Pokazuję zatem, jak prze-
biegała Wielka Rewolta Arabska, jakie żywili w jej toku nadzieje 
Haszymidzi, którzy nią kierowali, jakim tendencjom regionalnym 
musiała ona sprostać i jak splotła na wiele lat losy rodu haszymidz-
kiego z imperium brytyjskim, które między innymi poprzez Haszy-
midów realizowało swoje interesy w regionie. W trzeciej części tego 
rozdziału znajduje się krótki rys historyczny, mający za zadanie 
ułatwić czytelnikowi zrozumienie ogólnych odniesień historycz-
nych, które znajdują się w następnych częściach pracy.

Pierwszym rozdziałem drugiej części publikacji jest rozdział III. 
Opisuje on trudności, z jakimi spotkał się pierwszy monarcha jor-
dański z rodu Haszymidów Abd Allah I, i sposoby, jakimi dążył do 
ich rozwiązania. Nie można mówić o tym, że Abd Allah I od począt-
ku chciał kreować wspólną i osobną od arabskiej tożsamość kultu-
rową Jordanii. Miał on aspiracje łączące się z haszymidzką wizją 
panarabizmu, ugruntowaną podczas Wielkiej Rewolty Arabskiej. 

10



11

Dokonał jednak działań, które w jego mniemaniu dążyły do bu-
dowy spójności społeczeństwa na ziemiach pod jego panowaniem, 
a w przyszłości stały się podstawą odniesień tożsamościowych spo-
łeczeństwa jordańskiego. Abd Allah I przez całe swoje panowanie 
musiał zmagać się z wpływem imperium brytyjskiego, które w tam-
tym okresie było bardziej protektorem niż partnerem dla młodego 
państwa. W toku zawieruchy dziejowej udało mu się jednak uzy-
skać niepodległość dla rządzonych przez siebie ziem i rozwinąć 
Emirat Transjordański w Królestwo Jordanii. Inną trudnością, jaką 
napotkał Abd Allah I podczas swego panowania, było powstanie 
państwa Izrael w 1948 roku i masy uchodźców palestyńskich, które 
weszły w skład królestwa wraz z zajętym w wojnie 1948 roku Za-
chodnim Brzegiem Jordanu. Bez wątpienia Abd Allah I zdołał sobie 
poradzić z budową zależności prepaństwowej w stosunku do mo-
narchii ze strony ludności miejskiej emiratu i plemion beduińskich. 
Jednak wchłonięcie ludności palestyńskiej, która posiadała już swo-
je własne wizje tożsamościowe, okazało się zadaniem niemożliwym 
do wykonania za jego panowania. Rozdział ten zawiera także opis 
krótkiego okresu panowania syna Abd Allaha, Talala I. 

Rozdział IV skupia się na panowaniu króla Husajna I. Władca 
ten, gdy objął tron, był niezwykle młody, ale jego panowanie oka-
zało się bardzo długie i owocne. Po pierwsze, udało mu się uwol-
nić od brytyjskich wpływów postkolonialnych, które były bardzo 
źle postrzegane w regionie. Ponadto utrzymał panowanie i spój-
ność państwową w niezwykle trudnym dla regionu okresie zmiany 
władz w poszczególnych jego państwach. Zadanie to nie było ła-
twe, ponieważ król musiał sprostać rozbudzonej w latach pięćdzie-
siątych XX wieku przez egipskiego prezydenta Nasera tendencji 
panarabizmu dążącej do unifi kacji całego regionu. Musiał również 
zmierzyć się z problemami konfl iktów zbrojnych z Izraelem, gene-
rowanych przez idee panarabskie. Poważnym zadaniem króla była 
też walka z rosnącymi tendencjami separatystycznymi i nacjonali-
stycznymi wśród Palestyńczyków. Rozdział ten daje odpowiedź na 
pytanie, jak król Husajn poradził sobie z wszystkimi tymi proble-
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mami i dążeniami oraz jak kształtowała się jego wizja tożsamości 
jordańskiej i jordańskiego państwa. Niezwykle ważne jest ukazanie 
w tym rozdziale, jak Husajn I umacniał odniesienia tożsamościowe 
Jordańczyków, starając się je powiązać z własną osobą i rodem ha-
szymidzkim. Rozdział ten odpowiada również na pytanie, dlaczego 
bez króla Husajna nie mogłoby być mowy o tożsamości jordańskiej 
i o Królestwie Jordańskim w ogóle. Pokazuje także zmianę, jaka do-
konała się za czasów panowania tego władcy, kiedy to Jordanii uda-
ło się niepewnym krokiem wejść na poziom tożsamości narodowej.

Rozdział V opisuje trwające do dziś panowanie Abd Allaha II 
oraz jego wysiłki na rzecz ugruntowania niezbyt stabilnej tożsamo-
ści jordańskiej, a także zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, jakim 
ten monarcha musiał dotąd sprostać. Poprzez opis programu Al-
-Urdun Awalan, wdrażanego przez monarchę, widać klarownie, że 
władca zdaje sobie sprawę z tego, że jedynie wzmocnienie tożsa-
mości kulturowej Jordanii może jej w dalekiej przyszłości pomóc 
uniezależnić się od tendencji występujących w regionie. Rozdział 
ten pokazuje też, jak w toku Arabskiej Wiosny tożsamość jordań-
ska, która wydawała się tworem nader chwiejnym, objawiła swoje 
trwałe oparcie i wartość dla społeczeństwa zamieszkującego tereny 
na wschód od rzeki Jordan.

W niniejszej publikacji bazuję na analizie wtórnej materiałów 
dotyczących Jordanii z zakresu historii, nauk o społeczeństwie, kul-
tury i gospodarki. Posługuję się uproszczoną transkrypcją polską dla 
oddania terminów arabskich opartą na zasadach polskiej ortografi i. 
Nazwy własne utrwalone w języku polskim lub ofi cjalnie przyję-
te pozostały bez zmian. Prezentowana publikacja jest rezultatem 
kilkuletniej pracy badawczej. Prowadzone na jej potrzeby badania 
były powiązane zarówno z przygotowywaniem pracy magisterskiej 
(obroniona w 2012 roku w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wscho-
du Uniwersytetu Jagiellońskiego), jak i zbieraniem materiałów do 
pracy doktorskiej. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować 
dr. hab. Leszkowi Korporowiczowi, który pchnął mnie w kierunku 
dociekań dotyczących kwestii związanych z samopostrzeganiem się 
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jednostek i społeczeństw na obszarze Bliskiego Wschodu. Najser-
deczniejsze podziękowania kieruję również w stronę prof. dr. hab. 
Huberta Królikowskiego, bez jego wieloletniego wsparcia, zawsze 
trafnych uwag oraz cierpliwej współpracy książka ta, jak i cała moja 
praca naukowa z pewnością nie byłyby udane.





Rozdział I

Tożsamość kulturowa 

Według klasycznej defi nicji Stefana Czarnowskiego1 kultura to: 
„Całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku społeczne-
go, wspólnych szeregowi grup i z racji swej obiektywności ustalo-
nych i zdolnych rozszerzać się przestrzennieˮ2. Jak więc widzimy, 
Czarnowski daje bardzo szeroką defi nicję, w której ramy możemy 
wpleść wiele zagadnień. W mojej pracy jednak zajmuję się tożsa-
mością kulturową. Ważne zatem staje się dla mnie pytanie, czy z de-
fi nicji Czarnowskiego mogę wnioskować coś na temat tożsamości? 
Oczywiście tak. Zwróćmy uwagę na fragment: „wspólnych szere-
gowi grup i z racji swej obiektywności ustalonych”, który oznacza, 
że kultura jako taka przynależy do jakiejś zbiorowości społecznej, 
kształtując tę społeczność. Tworzy nić porozumienia pomiędzy wy-
mienionym „szeregiem grupˮ, a co za tym idzie tworzy między nimi 
wspólną tożsamość. Jest to wspólny punkt odniesienia pozwalający 
się identyfi kować z całą złożonością danego systemu kulturowego, 
w jakim żyje jednostka. Wnikając w dzieło Czarnowskiego, widzi-
my, jak buduje on swoją defi nicję kultury. Zaznacza na przykład: 

Kultury, która byłaby jedynie „duchową”, nie ma i być nie może. Z drugiej 
jednak strony, to wszystko, co w odróżnieniu od religii, moralności, estetyki 

1  S. Czarnowski – polski socjolog, historyk kultury i folklorysta, żyjący w latach 
1879–1937, twórca fundamentalnego dla polskich nauk humanistycznych dzieła
Kultura. 

2  S. Czarnowski, Kultura, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005, s. 30.
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i umiejętności myślenia nazywamy potocznie „kulturą materialną”, jest tym, 
co psychiczne, przeniknięte i otoczone3.

Zatem nawet przedmioty i materia, jak na przykład ubrania czy 
domostwo, w którym ludzie mieszkają, także są składnikiem kultu-
ry, tym samym są też przesiąknięte kulturą, w jakiej partycypują ich 
posiadacze i mieszkańcy. A co ważne dla mojej pracy, składniki kul-
tury budują jej tożsamość. Idąc więc za Czarnowskim, choć sama 
tożsamość nie jest pojęciem dającym się ująć w kategoriach ma-
terialnych, już wizualizacja tej tożsamości jest elementem kultury, 
połączeniem materii i ducha. Posłużę się przykładem: elementem 
kultury arabskiej jest Koran. Posiada on swój duchowy przekaz, jest 
świętą księgą religii objawionej islamu, ale posiada też wymiar ma-
terialny w postaci księgi, zapisanej, aby umożliwić zapoznanie się 
wiernych ze słowem Boga. Co więcej, Koran jest nie tylko jednym 
z elementów kultury arabskiej, jest również fundamentem cywili-
zacji muzułmańskiej. Bóg objawia prorokowi w Koranie nie tylko 
to, że dał mu jasny przekaz w języku arabskim zrozumiały dla niego 
i jego współplemieńców, także to, że przekaz ten ma zanieść do całe-
go świata4. Sam proces zapisu Koranu jest też przykładem kodyfi ka-
cji kulturowej. Otóż za czasów Kalifa Osmana powstała ostateczna 
wersja Koranu. Wersety objawione Prorokowi, a zapamiętane lub 
zapisane przez jego towarzyszy, zostały zebrane przez kalifa, ułożo-
ne na jego polecenie i zapisane w postaci ostatecznego kształtu księ-
gi. Księgi, która została spisana w kilku identycznych kopiach i ro-
zesłana do największych miast kalifatu, tak aby wierni mogli lepiej 
zgłębić tajniki nowo przyjętej religii5. Wskutek podboju i przyjęcia 
przez ludy podbite islamu powstała kultura arabsko-muzułmańska, 
spełnia ona podstawowe założenie rozwoju kultur ujęte w defi ni-
cji Czarnowskiego. Mianowicie: „ustalonych i zdolnych rozszerzać 
się przestrzennieˮ6. O tym, że konstytutywne dla kultury są jej 

3  Ibidem, s. 27–28.
4  Koran, tłum. J. Bielawski, PIW, Warszawa 1987, s. 756.
5  Ibidem, s. 761.
6  S. Czarnowski, op. cit., s. 30.
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fi lary, jak Koran w przypadku kultury arabsko-muzułmańskiej, nikt 
nie śmie wątpić. Co jednak w przypadku rzeczy o dużo mniejszym 
znaczeniu, nie aż tak fundamentalnych emanacji kultury? I znów 
nieoceniona praca Czarnowskiego nie pozostawia nam miejsca na 
wątpliwości. Otóż każdy wytwór danej społeczności, posiadający 
pierwiastek zarówno materialny, jak i duchowy, jest elementem 
kultury7. Ale także egzemplarz Koranu pochodzący z czasów nam 
współczesnych ma ten sam przekaz kulturowy. 

Tak więc rozumiemy już, że tożsamość wiąże się nierozerwalnie 
z daną kulturą. Co więcej, tekst Czarnowskiego wskazuje wyraźnie, 
że poszczególne grupy społeczne wchodzące w skład danej kultury 
mogą posiadać własne tożsamości. Jak na przykład Palestyńczycy, 
dla których równie ważnym miejscem kultu religijnego jak Mek-
ka jest Jerozolima. Ponadto Jerozolima dla ludności palestyńskiej 
ma nie tylko wymiar duchowy, lecz także polityczny. Gdy król jor-
dański Husajn pozłocił kopułę meczetu Kopuła na Skale8, miało to 
znaczenie religijne, legitymizował się on jako strażnik jednego ze 
świętych miejsc islamu. Za to Hamas9 często używa złotej kopuły 
jako symbolu swoich dążeń politycznych10. 

Wielka amerykańska badaczka Ruth Benedict11 w swym funda-
mentalnym dziele Wzory kultury zwraca z kolei uwagę na kwestię 

7  Ibidem, s. 27.
8  A. Shalim, Lion of Jordan. Th e life of king Hussein in war and peace, Penguin 

Books Ltd., Londyn 2007, s. 151.
9  Hamas – z języka arab. dosł. „zapał”, jest to akronim od arabskiego Harakat 

Al-Muqawamah Al-Islamija (Islamski Ruch Oporu), radykalna islamska organizac-
ja, utworzona początkowo w celu pomocy ludności palestyńskiej żyjącej na terenie 
Izraela, a później przekształcona w organizację zbrojną walczącą o niepodległość 
i suwerenność Palestyny. Głównym polem działania Hamasu jest Strefa Gazy, w której 
partia ta wygrała wybory do władz lokalnych w 2006 roku. Działał jednak także na 
Zachodnim Brzegu Jordanu. Hamas uważany jest za organizację terrorystyczną – jed-
nym z jego celów statutowych jest zniszczenie państwa Izrael.

10  B. Wróblewski, Jordania, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011, s. 153.
11  Ruth Benedict – amerykańska badaczka w dziedzinie antropologii, żyjąca 

w latach 1887–1948. Prowadzone przez nią badania dały podstawy do rozwoju antro-
pologii kulturowej. Jej największe dzieło to Wzory kultury, w którym przedstawia wyniki
swoich badań nad społecznościami Indian Ameryki Północnej.
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dziedziczności ładunku kulturowego. Autorka wskazuje ścisłe po-
wiązanie tego dziedziczenia wzorów kulturowych z biologią. Twier-
dzi ona, że odruchy warunkowe są takie same dla całej ludzkości, 
lecz stanowią mały procent wszystkich reakcji człowieka. Natomiast 
odruchy warunkowane kulturowo stanowią większy zasób reakcji 
człowieka na otaczający go świat. W dziedziczności, o jakiej mówi 
Benedict, nie chodzi jednak tylko o odruchy. Biologiczna dziedzicz-
ność kultury to również przynależność rasowa czy też geografi czna 
związana z miejscem urodzenia12. W dalszym toku swoich rozwa-
żań Ruth Benedict wskazuje, że społeczeństwo nigdy nie może być 
rozumiane jako całość w oderwaniu od swych części składowych, 
grup czy jednostek. „Żadna jednostka nie może osiągnąć nawet pro-
gu swych możliwości bez kultury, w której partycypujeˮ13. Z prac tej 
autorki można wyciągnąć wniosek, że kultura to konfi guracja wzo-
rów myślenia skupiona wokół głównego wzoru. Nie można jednak 
analizować poszczególnych wzorów danej kultury, nie odnosząc 
się do całości jej dorobku. Benedict zwraca również uwagę na fakt 
formowania się nowej jakości kulturowej. W swych badaniach nad 
społecznościami Indian Ameryki Północnej pokazuje, jak stykanie 
się różnych grup, a z czasem ingerencja białego człowieka, prowa-
dzą do powstania nowych wzorców kulturowych. A co za tym idzie 
nowych tożsamości, jednostek i grup partycypujących w tych nowo 
powstałych wzorach, których nie można jednak interpretować bez 
wiedzy o źródłach ich pochodzenia14. 

Inną formę widzenia kultury przedstawia Alfred Radcliff e-
-Brown15. Jako przedstawiciel nurtu funkcjonalistycznego w na-
ukach o kulturze badacz ten większy nacisk kładł na społeczeństwo 

12  R. Benedict, Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Muza, Warszawa 
2007, s. 6–9.

13  Ibidem, s. 71.
14  Ibidem, s. 66–69.
15  Alfred Radcliff e-Brown – brytyjski antropolog kultury, żyjący w latach 1881–

1955. Uważany za współtwórcę (razem z Bronisławem Malinowskim) prądu funkc-
jonalistycznego w antropologii społecznej. Prowadził badania antropologiczne w Aus-
tralii i na Andamanach.
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niż na kwestie związane z jednostką. Społeczeństwo to dla funk-
cjonalistów system składający się z części wzajemnie z sobą powią-
zanych i pełniących w tym systemie własną, ustaloną rolę (funk-
cję). Ważnym dla funkcjonalizmu pojęciem jest stan dynamicznej 
równowagi, który ma charakteryzować systemy, natomiast wszelkie 
ewentualne napięcia wewnętrzne, choć mogą być długotrwałe, znaj-
dują swoje rozwiązanie w ramach systemu. Funkcjonalizm zakła-
da dość szybkie zmiany w systemach na poziomie makrostruktur, 
natomiast na poziomie mikrostruktur kulturowych zmiany prak-
tycznie nie następują. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech 
systemu jako całości, w ujęciu strukturalnym, jest zróżnicowanie 
ról i pozycji społecznych. Zróżnicowanie to, wynikające z różnic 
pomiędzy prawami i obowiązkami poszczególnych komponentów 
struktury społecznej, zachowuje jednak wspólny dla całej struktury 
system norm i wartości16.

Zdaniem funkcjonalistów dla utrzymania trwałości systemu ko-
nieczne są trzy warunki: „system musi posiadać zdolność adapta-
cyjną, zdolność osiągania celów oraz zdolność integracji i podtrzy-
mywania swoich wzorców działania”17. 

Alfred Radcliff e-Brown w swoich pracach wymienia trzy ele-
menty fundamentalne dla systemu społecznego. Są to: struktura 
społeczna, praktyki społeczne i wzory myślenia oraz odczuwania. 
Kultura według Radcliff e’a-Browna jest jedynie elementem drugo-
rzędnym w stosunku do dostosowywania się do siebie osób w spo-
łeczeństwie18. Można jednak z całości myśli funkcjonalistycznej, 
którą Radcliff e-Brown współtworzył, wyciągnąć wnioski wprost 
przeciwne – że kultura jest kwestią niezwykle ważną dla podtrzy-
mania systemu. To kultura kształtuje bowiem wzorce działania 
danego systemu i wpływa na ich różnorodność. Co więcej, tożsa-
mość kulturowa danego systemu w znaczący sposób wpływa na tak

16  M. Flis, Antropologia społeczna Radcliff e’a-Browna, wyd. II, Nomos, Kraków 
2001, s. 24–49. 

17  Ibidem, s. 59.
18  Ibidem, s. 191–207. 
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ważny dla funkcjonalizmu stan dynamicznej równowagi i spaja 
wszystkie grupy wchodzące w skład systemu w jedną całość. Co 
prawda, funkcjonalizm marginalizuje rolę jednostki, nie możemy 
więc mówić o perspektywie funkcjonalnej w kontekście skupienia 
się na poczuciu tożsamości u jednostki, ale w kontekście tożsamo-
ści w całości społecznej już tak. Nowsze teorie funkcjonalistyczne 
skupiają się właśnie na badaniu warunków, jakie muszą zostać za-
chowane, aby system społeczny utrzymał wewnętrzną równowagę. 
Przez to przyznają również odpowiednie miejsce tożsamości. Wy-
kazują one także większe zrozumienie dla odczuć jednostki i jej 
partycypacji zarówno we własnej grupie, jak i w ogólnym kształcie 
systemu kulturowego19. 

W ujęciu socjologicznym pojęcie tożsamości pozostawało przez 
długi czas marginalizowane. Nie wzbudzało ono znaczącego zain-
teresowania socjologii głównego nurtu. Dopiero w drugiej połowie 
XX wieku zajęło należne mu miejsce w dyskursie socjologicznym. 
Pojęcie tożsamości zaczęto postrzegać jako nie tylko jednoznacznie 
psychologiczne, lecz raczej interdyscyplinarne – jako pojęcie znaj-
dujące swoje zastosowanie w socjologii i antropologii, a w szczegól-
ności w nauce, która czerpie z dorobku obu wcześniej wymienio-
nych dziedzin – w kulturoznawstwie20. 

W myśl tych nauk samo pojęcie tożsamości można rozumieć 
w dwóch ujęciach: normatywnym i deskryptywnym. Normatyw-
ne ujęcie tożsamości określa ją jako równoznaczną z esencją, istotą 
człowieka lub „też takim jego ukształtowaniem, w którym realizuje 
się sens jego egzystencjiˮ21. W obu tych postaciach tożsamość, jej 
poznanie, zgłębienie i kultywowanie powinny stanowić sens dążeń 
jednostki22. Ujęcie normatywne bywa najczęściej używane do wy-
rażenia sporów dotyczących światopoglądu. W przypadku świa-
topoglądu może ono być użyte indywidualnie. Sygnalizuje wtedy 

19  Por. J.C. Alexander, Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, tłum. 
S. Burdej, J. Gądecki, Nomos, Kraków 2011. 

20  Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2005, s. 21–28. 
21 Ibidem, s. 32.
22  Ibidem.
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takie kategorie, jak poznawanie samego siebie, samorealizacja, od-
nalezienie siebie lub odnalezienie utraconej tożsamości. Wtedy nie 
mogą być one jednak realizowane bez przewodnictwa związanego 
z jakąś osobą, guru, fi lozofem lub ideologiem albo z systemem re-
ligijnym, moralnym czy światopoglądowym23. Drugim sposobem 
rozumienia pojęcia tożsamości jest ujęcie deskryptywne. Jest ono 
charakterystyczne zwłaszcza dla autorów zajmujących się badania-
mi empirycznymi. Metody użycia tego ujęcia przez takich właśnie 
badaczy mogą być krańcowo różne. Począwszy od całościowego 
opisu struktury tożsamości danej zbiorowości, poprzez skupienie-
nie się tylko na jednym jej aspekcie, aż do zajmowania się samym 
procesem powstawania tożsamości i dynamiką przemian zacho-
dzących w jej ramach24. 

Wychodząc od normatywno-deskryptywnego rozumienia toż-
samości, należałoby przyjrzeć się kolejnym zagadnieniom: czy
tożsamość jest stanem, czy też procesem. Defi niowanie tożsamości 
jako stanu określa ją jako ustabilizowany układ, w którym jednost-
ka sama siebie defi niuje, wzmocniony przez całe społeczne oto-
czenie tej jednostki. W myśl tej defi nicji tożsamość jest rodzajem 
struktury i bada się relacje między tą strukturą a społeczeństwem. 
Jeśli zaś potraktować tożsamość bardziej jako proces niż jako stan, 
nacisk kładzie się raczej na to, w jaki sposób powstaje, kształtuje 
się i przetwarza tożsamość, a nie czym jest. Pułapką tego podejścia 
do defi niowania tożsamości jest założenie, że proces samoświa-
domości nigdy nie zostaje ukończony. Nie będzie on zwieńczony 
ostatecznym potwierdzeniem przynależności do jakiejś kultury czy 
systemu światopoglądowego. A jednostka lub grupa, która w ten 
sposób defi niowałaby rozumienie swojej tożsamości, nie jest w sta-
nie uzyskać stanu bezpieczeństwa ontologicznego25. 

Można różnicować pojęcie tożsamości także w opozycji kon-
tynuacja–odmienność. Termin tożsamość w tej koncepcji można 

23  Ibidem.
24  Ibidem.
25  Ibidem, s. 33–34.
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rozumieć według dwóch przeciwstawnych wizji: z jednej strony 
kontynuacji, pozostawania tym samym, a z drugiej odmienności. 
W rozumieniu kontynuacji mamy do czynienia z kontynuowaniem 
pewnych cech podmiotowych w ramach czasowych. Jednostka jest 
kimś i pewne wartości przenosi ze swojej przeszłości. Potwierdze-
niem takiego widzenia tożsamości mogą być dokumenty, jak do-
wód osobisty czy paszport. Nie tylko przekazują one informacje 
o kontynuacji w czasie pewnego zbioru właściwości fi zycznych 
czy psychicznych jednostki, lecz także są włączone w system przy-
należności do narodu czy państwa. W sytuacji zawierającej rozu-
mienie tożsamości jako odmienności mamy również do czynienia 
z samopostrzeganiem się badanego podmiotu jako odmiennego od 
innych podmiotów występujących w zbiorowości. W praktyce pod-
miot budujący własną tożsamość w ten sposób uwidacznia swoją 
odrębność wobec innego lub innych. Tak więc tożsamość, jeśli de-
fi niować ją w myśl opozycji kontynuacja–odmienność, oznacza26: 

– bycie kimś, kto „pozostaje tym samym”. Bądź inaczej to wy-
rażając: „kto kontynuuje” siebie;

– albo bycie kimś, kto „jest odróżnialny” w pewien szczególny 
sposób od innych27. 

Ostatnim rozumieniem pojęciowym tożsamości, jakie chciał-
bym przytoczyć, jest relacja konformizm–bunt. Konformizm po-
strzegany jest jako czynnik, który przesądza o trwałości ładu spo-
łecznego. Jest on przyjmowaniem przez jednostkę narzuconych 
ładów, sposobów postrzegania znaków i symboli. Przyjęcie tych 
wszystkich narzuconych czynników składa się na identyfi kację 
tożsamościową jednostki. Bunt z kolei postrzegany jest jako wpro-
wadzenie i umocnienie innych niż przyjęte, nowych celów i me-
tod, by stały się one konstytutywne dla całej zbiorowości. Bunt 
ma więc w swoim założeniu raczej defi nitywną zmianę zasta-
nych wzorców społecznych i kulturowych niż działanie w ich ra-
mach. W praktyce bunt może jednak zakładać dążenie do reformy

26  Ibidem, s. 35–36.
27  Ibidem, s. 37.
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wzorców społecznych i kulturowych lub też przeciwnie, powrót do 
wartości rdzennych, czy w skrajnej postaci fundamentalizm28. Uży-
cie opozycji konformizm–bunt w wyjaśnianiu pojęcia tożsamości 
możemy znaleźć u Manuela Casstelsa29. Autor ten wprowadza trzy 
zasadnicze typologie tożsamości zbiorowej: tożsamości legitymizu-
jące, tożsamości oporu oraz tożsamości projektujące. Tożsamości 
legitymizujące mają na celu utrzymanie panowania nad członka-
mi społeczeństwa. Są wprowadzane i utrzymywane przez będące 
u władzy instytucje bądź grupy społeczne właśnie dla utrzymania 
i legitymizacji ich panowania. Tożsamości oporu są tworzone przez 
tych, którzy pozostają poza głównym nurtem, są odsuwani, mar-
ginalizowani i stygmatyzowani przez sprawujących władzę. Wy-
łączeni z głównego nurtu dyskursu społecznego ugruntowują się 
na swoich pozycjach, którym towarzyszą zasady zgoła inne niż te 
przenikające podstawową tkankę społeczną. Tożsamości projektu-
jące są formułowane przez te osoby, które wykorzystują dostępne 
sobie zasoby symboliczne, budują nowe tożsamości. Nowo zbudo-
wane tożsamości gruntownie redefi niują pozycję swoich twórców 
w społeczeństwie. Co więcej, nowe tożsamości dążą do przeobra-
żenia całokształtu struktury społecznej i zasad, jakie nią kierują30.

Jak więc dobitnie widać, kwestia tożsamości urasta do rangi jed-
nego z najważniejszych zagadnień, nie tylko w naukach o kulturze, 
lecz także w antropologii, socjologii czy zarządzaniu. Wieloletni 
doradca brytyjskiego premiera, Anthony Giddens31, daje wyraz 

28  Ibidem, s. 38–39.
29  Manuel Casstels – socjolog hiszpański, urodzony w 1942 roku. Przerwał stu-

dia w Hiszpanii wskutek uczestnictwa w protestach przeciwko dyktaturze gen. Franco. 
Ukończył studia w Paryżu, gdzie również rozpoczął karierę akademicką. Profesor na 
uniwersytecie w Berkeley. Sam siebie określa jako osobowość osadzoną w trzech kultu-
rach: hiszpańskiej, francuskiej i Stanów Zjednoczonych. Jest autorem około 20 książek 
i ponad 100 artykułów naukowych. W swoich badaniach zajmuje się kondycją człowie-
ka i społeczeństw w kontekście procesów usieciowienia życia społecznego. 

30  Por. M. Casstels, Th e power of identity, Blackwell Publishers, Oxford 1999. 
31  Anthony Giddens – brytyjski socjolog, urodzony w 1938 roku. Rektor London 

School of Economics. Opracował koncepcję „późnej nowoczesności”, przez termin ten 
rozumie czasy obecne. Zdaniem Giddensa główne cechy późnej nowoczesności to: 
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tej tendencji w swojej książce Nowoczesność i tożsamość. Giddens 
wywodzi swoją refl eksję na temat tożsamości z psychologii. Sięga 
on do teoretyków tej dziedziny nauki, aby opisać omawiane zja-
wisko. Niezwykle ważne dla szpaltowania tożsamości praktycznie 
we wszystkich kulturach jest poczucie tak zwanego bezpieczeństwa 
ontologicznego. Stan ten jest podstawową potrzebą człowieka. Bez 
utrzymania bezpieczeństwa ontologicznego człowiek nie może roz-
wijać się w żadnej płaszczyźnie. Bezpieczeństwo owo łączy zarówno 
wymieniany przez Czarnowskiego aspekt materialny, jak i duchowy. 
Upraszczając, bezpieczeństwo ontologiczne jest to stan, w którym 
człowiek ma zapewnione godziwe warunki dla wszystkich swoich 
potrzeb fi zycznych i posiada odpowiedź na podstawowe pytania 
fi lozofi czne32. W jaki jednak sposób bezpieczeństwo ontologiczne 
łączy się bezpośrednio z tożsamością kulturową? Giddens posługu-
je się przykładem inkulturacji, jaką przechodzi człowiek w procesie 
dorastania. Dla dziecka najważniejsi są jego opiekunowie, od któ-
rych jest ono w pełni zależne. To właśnie opiekunowie w procesie 
dorastania przekazują jednostce podstawowe informacje o kultu-
rze, w której będzie się ona obracała w dorosłości. Nośnikiem tych 
informacji jest język. Wraz z jego nauką następuje proces włączenia 
w kulturę danego języka. Ważny jest jednak także ładunek warto-
ści, jaki opiekunowie przekazują jednostce. To oni wskazują swo-
ją postawą drogę rozwoju myśli, którą według ich pragnień jed-
nostka ma kroczyć. Najczęściej odbywa się to przez włączenie do 
wspólnoty religijnej czy poglądowej i objaśnienie podstawowych 
zasad nią rządzących. W późniejszym swoim życiu jednostka bę-
dzie świadomie lub nieświadomie sięgać do tych pierwszych nauk 
i doświadczeń poznawczych33. Musi to robić, aby nie popaść w dy-
sonans między sobą samą a światem ją otaczającym. Właśnie ten 

ufność w skomplikowane systemy organizacyjne i techniczne, nowe wymiary ryzyka 
związane ze zmianami cywilizacyjnymi i technicznymi, postępujący proces globa-
lizacji, niepewność i chaotyczność życia społecznego. 

32  A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej 
nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2002, s. 50–53.

33  Ibidem, s. 55–79.
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dysonans staje się, zdaniem Giddensa, jednym z problemów czasów 
współczesnych, opisanych przez niego jako relacja unifi kacja–frag-
mentaryzacja. Jednostka podczas wejścia we własną kulturę napo-
tyka wiele zjawisk, które w przeszłości nie miały miejsca. Ma dużo 
większe możliwości komunikacyjne, jakie daje jej technologia. Ma 
jednak także więcej zachowań narzuconych przez wszechobecną 
konsumpcję. Zagraża to jej wartościom rdzennym. Na przykład, 
produkt stworzony dla konsumenta w Wielkiej Brytanii jest pro-
mowany również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nieko-
niecznie jest jednak produktem odpowiednim dla mieszkańców 
Emiratów. Zanikają także więzi lokalne, przez co coraz trudniej jest 
jednostce od początku wchodzenia w kulturę wytworzyć poczucie 
własnej tożsamości. Reakcją na taką unifi kację i zanik niektórych 
wartości charakterystycznych dla własnej tradycji kulturowej jest 
fragmentaryzacja tożsamości, która w znaczącym stopniu wpływa 
na osłabienie bezpieczeństwa ontologicznego w jego wymiarze du-
chowym34. 

Drugim opisywanym przez Giddensa dylematem stojącym 
przed tożsamością jednostki jest bezsilność. W obliczu zróżnico-
wanej rzeczywistości jest ona właśnie głównym doświadczeniem 
jednostki. Wydaje się, że nie decyduje ona w kwestii większości 
aspektów własnego życia, jest poddana stałej kontroli. Giddens 
zwraca uwagę, że w przeszłości kontrola nad jednostką może i była 
większa, ale wiedza o tej kontroli nie była aż tak oczywista. Obecnie 
jednostka ma świadomość istnienia kontroli, co więcej, sama dąży 
do jej przejęcia i do dominacji35. 

Ostatnim opisywanym dylematem jest relacja między autory-
tetem a niepewnością. Wskutek braku obiektywnych autorytetów 
– wskaźników drogi postępowania jednostka zyskuje poczucie 
niepewności co do trafności własnego postępowania. Jednostka 
nie wątpi cały czas, ale ma świadomość, że w razie gdyby wątpli-
wości miała, nie posiada obiektywnego autorytetu, jaki w dawnych 

34  Ibidem, s. 258–261.
35  Ibidem, s. 262–264.
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czasach stanowiła tradycja. Z kolei wobec niepewności jednostek 
w wielu kwestiach dotyczących ich egzystencji to religia staje się na 
powrót ważną dziedziną życia. Wyjaśnia ona bowiem w autorytar-
ny sposób uniwersum świata, dając nakazy i wskazując słuszną dro-
gę postępowania36. Zapewne z tym faktem wiąże się współcześnie 
popularność islamu jako religii kodyfi kującej każdy aspekt życia, 
czy też popularność katolicyzmu jako wyznania chrześcijańskiego, 
które pomimo swego wyraźnie zachodniego charakteru zachowało 
wiele z wartości tradycyjnych. W mniejszym stopniu jednostka od-
nosi się do wszelkiego rodzaju ideologii. Pozostają jednakże wąskie 
grupy kształtowane przez poglądy ideologiczne, jak na przykład 
alterglobaliści, którzy starają się wskazać swym członkom drogę 
życiową. Patologicznym stanem poszukiwania autorytetu jest auto-
rytaryzm dogmatyczny. Wskutek jego działania jednostka wyrze-
ka się własnej krytycznej oceny na rzecz rzeczywistości kreowanej 
przez autorytet37. 

Tożsamość jako zjawisko można defi niować również w odnie-
sieniu do zbiorowości tworzącej naród. W większości wypadków 
taki naród żyje i rozwija się na określonym obszarze geografi cznym 
– we własnym państwie. Tworzy to dwie kategorie do zdefi niowa-
nia: kategorię narodu i kategorię państwa. Politologiczna defi nicja 
państwa zakłada, że jest ono przymusową organizacją, która po-
siada atrybuty władzy zwierzchniej. Atrybuty te wykorzystuje, aby 
chronić ład przed zagrożeniami zarówno zewnętrznymi, jak i we-
wnętrznymi. Ład ten z kolei ma zapewniać ludności zamieszkują-
cej terytorium danego państwa warunki bytowania, odpowiednio 
wymierne zarówno dla pozycji ekonomicznej tej ludności, jak i jej 
pozycji politycznej. Ludność zamieszkująca państwo składa się 
z wzajemnie zależnych od siebie grup społecznych o zróżnicowa-
nych interesach38. Jeżeli zaś chodzi o defi nicję narodu, nieoceniona 

36  Ibidem, s. 265–268.
37  Ibidem, s. 268. 
38  M. Gulczyński, Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, Druktur, Warszawa 

2007.
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okazuje się praca Ernesta Gellnera39 Narody i nacjonalizm, w któ-
rej defi niuje on naród na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada, 
że naród to zbiorowość ludzka tworząca wspólnotę połączoną za 
pomocą tożsamej dla wszystkich członków kulturą. Pod pojęciem 
wspólnej kultury rozumie on systemy wartości i idei, znaków i sko-
jarzeń zrozumiałych dla ogółu oraz tożsamy sposób zachowywa-
nia i komunikowania się. Podkreśla także wagę wspólnego języka 
jako narzędzia komunikacji. Tę defi nicję Gellner nazywa kulturową 
defi nicją narodu. Drugi sposób defi niowania określony jest przez 
Gellnera jako defi nicja woluntarystyczna. Zakłada ona, że ludzie 
wchodzący w skład danego narodu muszą świadomie czuć i wy-
rażać przynależność do tegoż narodu. Według tej defi nicji narody 
są wytworem ludzkiej solidarności, przeświadczeń i lojalności40. 
Gellner wymienia również trzy podstawowe cechy, które wyróżnia-
ją naród spośród innych wspólnot ludzkich. Pierwszą z nich jest 
konieczność występowania wolnej woli osób, które tworzą naród. 
Druga cecha wskazuje, że pomiędzy osobami tworzącymi naród 
powinna występować wspólnota kulturowa. Trzecia cecha nie jest 
konieczna do istnienia narodu, ale w sposób znaczący ułatwia jego 
przetrwanie. Jest nią zbieżność granic, w których osoby tworzące 
naród żyją41. 

Koncepcja państwa swój rodowód wywodzi ze starożytności. 
Koncepcja narodu, pomimo różnic i sporów pomiędzy badaczami, 
może poszczycić się równie starym rodowodem. Co jednak z toż-

39  Ernest Gellner – brytyjski antropolog społeczny, socjolog i fi lozof, żyjący w la-
tach 1925–1995. Pochodził z rodziny żydowskiej, a wychował się w Czechosłowacji. 
Przez 22 lata był profesorem fi lozofi i oraz logiki i metodologii naukowej na London 
School of Economics, przez 10 lat profesorem antropologii społecznej na uniwersytecie 
w Cambridge, pod koniec życia kierował centrum badań nad nacjonalizmem w Pra-
dze. Międzynarodową sławę ugruntował pracą Narody i nacjonalizm, przetłumaczoną 
na 23 języki, a wydaną w roku 1983. Całe swoje życie opowiadał się przeciw temu, co 
sam nazywał zamkniętym systemem myślenia. Tym mianem określał w szczególności 
komunizm, relatywizm i psychoanalizę.

40  E. Gellner, Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hołówka, Difi n Centrum Doradztwa 
i Informacji, Warszawa 2009, s. 80–83.

41  Ibidem, s. 141–146.
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samością narodową? Otóż jej koncepcja nie ma aż tak długiego ro-
dowodu. Badania nad pojęciem tożsamości narodowej można da-
tować najwyżej na trzydzieści–czterdzieści lat wstecz. Czym jednak 
ta tożsamość jest? Otóż tożsamość narodowa może być postrzegana 
jako różnorodne postacie kolektywnej samoidentyfi kacji jednostek, 
posiadające cechy charakterystyczne dla wybranej zbiorowości na-
rodowej i kultury przez tę zbiorowość reprezentowanej. Jak więc 
widzimy, tożsamość narodowa to samoświadomość społeczeństwa, 
ogólnospołeczne kształtowanie poglądu o samym sobie, swoim po-
chodzeniu i wyznawanych przez siebie wartościach. Ten pogląd nie 
jest jednak kształtowany jednostkowo, ale raczej zbiorowo. A jego 
formowanie odbywa się poprzez odwzorowanie ważnych dla danej 
zbiorowości wartości kulturowych w ciągu długotrwałego procesu 
historycznego. Tożsamość narodowa może w toku tegoż procesu 
podlegać zmianom, a nawet być instytucjonalnie kształtowana42. 
Przykładem takiej ingerencji w tożsamość narodową może być do-
minacja kolonialna Francuzów nad Tunezją. Do dzisiaj w Tunezji 
na uczelniach wyższych językiem wykładowym pozostaje francu-
ski. A prawodawstwo tunezyjskie szczyci się tym, jak wiele wzorców 
zaczerpnęło z prawodawstwa francuskiego. Warto wspomnieć cho-
ciażby o tym, że Tunezja jest jedynym z krajów arabskich, w którym 
zakazane jest wielożeństwo43. 

Na tożsamość narodową wpływają w znaczącym stopniu dwa 
aspekty. Pierwszy to aspekt kontynuacji, który skłania do koncen-
tracji na gloryfi kacji przeszłości i historii, eksponowaniu wypływa-
jącej z tej historii trwałości wspólnoty narodowej oraz obracaniu się 
w granicach zbiorowości tworzącej dany naród. Aspekt ten zakłada 
istnienie uformowanego rdzenia treści składających się na samo-
świadomość zbiorowości. Rdzeń ten jest przekazywany nowym po-
koleniom tworzącym daną zbiorowość. Drugi to aspekt odrębno-
ści, koncentrujący się nie na samej zbiorowości, ale na tym, co poza 

42  Z. Bokszański, op. cit., s. 108–109. 
43  D. Madeyska, Historia współczesna świata arabskiego, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 121.
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nią. Poprzez wykazanie różnic między „swoim” a „obcym”, między 
„nami” a „nimi”, stara się on zbudować poczucie tożsamości. Za-
tem według tego aspektu ważniejsze staje się to, kim się nie jest, niż 
to, kim się jest44. Przykładem wykorzystywania pierwszego aspek-
tu może być działanie byłego dyktatora Iraku Saddama Husajna45, 
który powoływał się na przeszłość ludności irackiej sięgającą cza-
sów babilońskich i króla Nabuchodonozora. Pozostając zaś nadal 
w obrębie współczesnej historii irackiej, przykładem zastosowania 
drugiego aspektu mogłaby być propaganda rządu Saddama Husaj-
na dotycząca Iranu. Przedstawiała ona Irańczyków jako obcych et-
nicznie i kulturowo. Co więcej, uprawianie tej propagandy miało 
usprawiedliwiać działania leżące w interesie gospodarczym Iraku, 
na przykład w sporze dotyczącym posiadania w granicach jednego 
czy drugiego państwa ujścia rzeki Szatt Al-Arab46. 

W czasach obecnych tożsamość narodowa zyskuje kilka podsta-
wowych aspektów swojej manifestacji. Jest to więź z własnym na-
rodem, poglądy danej jednostki na temat czynników dotyczących 
przynależności do tego czy innego narodu oraz charakter postawy 
wobec innych. Co do więzi z własnym narodem to czynnik ten ule-
ga w ostatnich latach coraz większemu osłabieniu, możemy za to 
mówić o rozkwicie odniesień do etniczności. Jeśli chodzi o jednost-
kowe poglądy na temat czynników przynależności do narodu, to 
Polacy i Węgrzy podkreślają znaczenie zamieszkiwania w obrębie 
państwa oraz języka i religii. Kraje ponowoczesne natomiast akcen-
tują wagę więzi politycznych jako czynnika decydującego. Jeśli zaś 
chodzi o stosunek do innych, to kształtuje się on w zależności od 

44  Z. Bokszański, op. cit., s. 109–110.
45  Saddam Husajn – iracki polityk, generał, prezydent i faktyczny dyktator kra-

ju w okresie 1979–2003. Żył w latach 1937–2006. W okresie swoich rządów w Iraku 
na przemian akcentował przywiązanie bądź to do islamu, bądź to do areligijności lub 
wręcz do starożytnej religii babilońskiej. Był zafascynowany postacią króla starożytne-
go Babilonu Nabuchodonozora II. Kazał się z nim portretować na monetach i głosił, 
że uczyni współczesny Irak potęga, jaką był historyczny Babilon. Został obalony po 
zbrojnej interwencji amerykańskiej w 2003 roku. 

46  Por. M. Dziekan, Historia Iraku, Dialog, Warszawa 2007. 
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badanego narodu. Należy jednak zaznaczyć, że narody ponowo-
czesne, żyjące w pryzmacie wielokulturowości, mają procentowo 
zdecydowanie lepsze postrzeganie „obcego”47.

Możemy również mówić o tożsamości kolektywnej, traktowanej 
jako zbiór cech, które mają charakteryzować daną zbiorowość. Toż-
samość kolektywna jest dziełem zbiorowego autora albo też zbio-
rowych autorów, proponujących jakiś rodzaj spojrzenia na tożsa-
mość grupy, którą kształtują. W ten sposób tożsamość kolektywna 
nie jest tworzona w sposób naturalny, opierając się na przymiotach 
danej grupy. Jest ona przez tę grupę budowana. A co za tym idzie, 
na szczeblu życiowym wymaga ona różnych procedur jej tworzenia 
i zbiorowych rytuałów dających wyraz jej istnieniu. W rytuałach 
tych za pomocą symboli jest podkreślane podobieństwo pomiędzy 
członkami grupy. Tożsamość kolektywną generuje społeczna kon-
strukcja podziałów i granic. Podziały te są rozgraniczeniem pomię-
dzy licznymi oddziaływaniami i stosunkami społecznymi. Wyrażają 
się one we wskazywaniu rozbieżności na przykład pomiędzy cywi-
lizacją a barbarzyństwem, swoim a obcym itd. Takie przypisywanie 
cech innym obszarom, kreowane w procesie konstruowania podzia-
łów i granic, prowadzi do powstania symbolicznych kodów. Kody 
te służą do dokonywania rozróżnień. A zatem są jednym z najważ-
niejszych elementów kreowania tożsamości. Bez nich niemożliwe 
byłoby utrzymanie i wyjaśnienie rozgraniczenia. Można wymienić 
trzy typy kodów służących do konstruowania tożsamości kolektyw-
nych. Pierwszym z nich jest kod pierwotności. Koncentruje się on 
na takich kategoriach przynależności, jak struktura pokrewieństwa, 
rasa czy też pokolenie. Kod ten nie zakłada kontaktów czy inter-
akcji z tymi, którzy znajdują się poza nawiasem określonym przez 
przynależność do rasy czy rodu. Idealną sytuacją dla tego kodu jest 
utrzymywanie odrębności od „innych”. Tam, gdzie taka separacja 
okazuje się niemożliwa, należy dążyć do konfl iktu mającego za-
gwarantować ponowne jej utrzymanie. Drugi kod, zwany kodem 
cywilizacji lub kodem ogłady, buduje tożsamość narodową wspartą 

47  Z. Bokszański, op. cit., s. 177–188.
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przez uszanowanie sieci idei, tradycji i reguł postępowania. Granica 
pomiędzy „nami” a „nimi” przebiega według tego kodu pomiędzy 
czymś znanym, oczywistym, swojskim a zachowaniami nieprzysta-
jącymi do reguł społeczności, określanymi jako egzotyczne. Zna-
jomość zasad, reguł i tradycji, a co za tym idzie utartych modeli 
postępowania, staje się dla tego kodu podstawą tożsamości. Kod 
ten nie jest tak hermetycznie zamknięty na „innego” jak kod pier-
wotności. Co prawda „inny” pozostaje obcym, ale nie wzbudza on 
skrajnych emocji, takich jak nienawiść. Jego obecność nie rodzi 
też poczucia zagrożenia własnej tożsamości. Co więcej, ten „inny” 
może wskutek długotrwałej obecności, poznania tradycji i zwycza-
jów zostać włączony w obręb grupy. Trzeci kod zwany jest kodem 
transcendencji lub świętości. Polega on na tworzeniu tożsamości 
opartej na odniesieniu się zbiorowości do jakiegoś sacrum. Mogą 
nim być różne pojęcia, nie tylko Bóg, lecz także racjonalność, po-
stęp czy rewolucja. W tym wypadku możemy mówić o dość łatwym 
dostępie do zbiorowości, bo choć jej granice są odwieczne i nie-
zmienne, to mogą być one łatwo przekroczone wskutek edukacji 
czy nawrócenia. Niekiedy nawet osoby przebywające poza nawia-
sem tego kodu pojmowania tożsamości są traktowane jako błądzą-
ce i nieznające prawdy oświeconej, przez co stają się obiektem do 
nawrócenia przez misjonarzy. Ten kod konstruowania tożsamości 
wskutek swojej otwartości zakłada istnienie hierarchii mającej zaj-
mować się pielęgnacją tożsamości. Hierarchowie ci, w religi kapła-
ni, w przypadku poglądów politycznych ideolodzy, mają dostęp do 
wiedzy i są wręcz zobligowani do jej zgłębiania. Występuje tu więc 
opozycja pomiędzy „wybranymi” a „laikami”. To wybrani mają do-
stęp do sacrum, ich obowiązkiem, ale i przywilejem jest zgłębianie 
mądrości prowadzącej ku tożsamościowemu sacrum48. 

Obrazując te trzy typy kodów mogących budować tożsamość 
kolektywną, można posłużyć się różnymi przykładami. Funkcjo-
nowanie kodu pierwotności pokazuje między innymi działanie

48  Z. Bokszański, op. cit., s. 124–128.
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wspomnianego już Saddama Husajna i jego wysiłki na rzecz zdła-
wienia dążenia Kurdów do samostanowienia narodowego49. 

O wiele ważniejsza wydaje się jednak obserwacja, że wszystkie 
trzy kody mogą w historycznej ciągłości danej społeczności nakła-
dać się na siebie. Przykładem jest chociażby cywilizacja muzułmań-
ska. Choć wywodzi się ona z kręgu kultury arabskiej, a jej wyra-
zicielem, za pomocą świętej księgi Koranu, jest język arabski, ma 
misję dotarcia do całego świata. Cywilizacja muzułmańska rozpro-
wadzała nie tylko wzorce nowej religii – islamu, lecz także wzorce 
kultury arabskiej. Przykładem może być chociażby adaptacja przez 
Persów alfabetu arabskiego do wyrażania własnego języka. Co wię-
cej, misja islamu zakładała jego rozszerzenie na cały świat. Wyraża-
ło się to w języku arabskim w taki sposób, że miejsca już będące pod 
panowaniem muzułmańskim są Dar Al-Islam, domem islamu, lecz 
reszta świata jest Dar Al-Harb, domem wojny. Defi nicja ta zakła-
da, że islam musi na tych terenach dopiero zapanować. Co więcej, 
zbrojne starcie będzie się toczyć dopóty, dopóki islam nie ogarnie 
całego świata. Dopiero po tym wydarzeniu będzie możliwy sąd 
ostateczny. Wraz z ekspansją terytorialną nowej religii Arabowie 
rozpowszechniali wzorce swojej kultury i włączali je do rozumienia 
tożsamości ludów podbitych. Nie były to tylko elementy języko-
we, lecz także wzorce sprawowania władzy. A nawet prowadzenie 
wojny. W toku podboju muzułmańskiego wiele ludów, jak to już 
ukazałem na przykładzie Persów, nawracało się również na nową 
religię i włączało jej wzorce do własnej tożsamości. Islam w myśl 
swych zasad pozostawiał wolność religijną dla wyznawców kultów 
monoteistycznych, takich jak chrześcijaństwo czy judaizm. Jednak 
już drugi kalif muzułmański Omar wydał dokument, zwany kon-
stytucją Omara, który regulował prawa i obowiązki innowierców 
zamieszkujących w granicach Dar Al-Islam. Czyniąc to, zapewne 
miał zamiar dać klarowny pogląd, jak powinny wyglądać relacje 
międzykulturowe w nowo powstającym imperium. Jednocześnie 

49  M. Dziekan, op. cit., s. 153.
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jednak narzucił innowiercom wzorce kulturowe arabsko-muzuł-
mańskie i określił ich pozycję w nowym społeczeństwie50. 

Tożsamość zbiorowa jest pojęciem niezwykle zróżnicowanym, 
co budzi wiele poważnych konsekwencji teoretycznych i metodolo-
gicznych. Można nakreślić dwie osie podziału obrazujące zróżnico-
wanie tożsamości kolektywnej. 

Pierwsza z osi podziału wiąże się ze zróżnicowaniem w obrę-
bie zbiorowości podmiotów, którym może przysługiwać kategoria 
tożsamości. Pojęcie tożsamości po przyjęciu jej przez poszczególne 
nauki humanistyczne znalazło swoje rozwinięcie w postaci tożsa-
mości zbiorowej. Z początku odnoszono pojęcie tożsamości zbio-
rowej jedynie do narodów czy grup etnicznych. Jednak już wkrótce 
okazało się, że są znaczące grupy wykraczające poza te ramy, w któ-
rych badaniu również należałoby użyć pojęcia tożsamości. Z tym 
problemem badawczym poradzono sobie w dosyć prosty sposób. 
Mianowicie powrócono do badania tożsamości, jaką wykazuje jed-
nostka, przy założeniu jednak, że jest to jednostka typowa dla danej 
społeczności. Można zatem tę oś określić w sposób następujący51: 
„Tożsamości zbiorowe właściwe realnie istniejącym zbiorowościom 
vs tożsamości zbiorowe właściwe idealnym typom społeczeństw”52. 

Druga oś podziału, która różnicuje koncepcje tożsamości zbio-
rowych, zwraca się ku charakterowi i pochodzeniu treści, które na 
tę tożsamość się składają. Tożsamość jednostki jest najczęściej poj-
mowana jako układ samookreśleń. Używając tej osi, musimy jed-
nak wytypować przedstawiciela zbiorowości, na którego identyfi ka-
cji będziemy badać tożsamość tejże zbiorowości. Niezwykle istotną 
kwestią jest tu komunikacja symboliczna. To ona zapewnia kon-
takt pomiędzy jednostką a wartościami ogólnymi tożsamości. To 
ona pozwala rozumieć kontekst i znaczenia sytuacji czy zachowań. 
To wreszcie komunikacja symboliczna staje się metajęzykiem ca-
łej grupy, pozwalając jej docierać do rdzenia własnej tożsamości52. 

50  Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Dialog, Warszawa 1997. 
51  Z. Bokszański, op. cit., s. 63–64. 
52  Ibidem, s. 64.
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Drugą z osi możemy zatem określić w następujący sposób: „Toż-
samości zbiorowe pojmowane jako różnorodne przejawy wartości 
– siebie podmiotu zbiorowego vs tożsamości zbiorowe pojmowane 
jako konstytutywne wartości grupy, odróżniające ją od obcych”53.

Nakreśliłem zatem różne punkty widzenia kwestii tożsamości. 
W sposób dobitny widać, że kultura staje się coraz bardziej zna-
czącym czynnikiem w procesie kształtowania tożsamości, czy to 
jednostki, czy też zbiorowości. Wskutek tych zjawisk mamy pełne 
prawo mówić o tożsamości kulturowej. Jak już wykazałem jednak, 
tożsamość jest na tyle szerokim zakresem pojęciowym, że wyma-
ga daleko idących uściśleń. Tak samo jest w przypadku tożsamości 
kulturowej. Idąc za pracą Leszka Korporowicza54 Socjologia kultu-
rowa. Kontynuacje i poszukiwania, przytoczę kilka perspektyw ana-
lizy tożsamości kulturowej. 

Perspektywa behawioralna określa tożsamość jako konfi gurację 
zachowań. Konfi guracja nie jest tylko sumą zachowań, wprowadza 
rozróżnienie między zachowaniami, niektóre są mniej ważne, inne 
ważniejsze. Jednak konfi guracja nie zezwala na identyfi kację tylko 
z jednym z tych zachowań i określenie go jako tożsamości. Perspek-
tywa behawioralna koncentruje się wyłącznie na bezpośredniej ob-
serwacji zachowań. 

Perspektywa substancjalna rozumie tożsamość jako typ do-
świadczenia samego siebie i własnej biografi i. Doświadczenie to jest 
rozumiane niemalże jako substancja. Składa się ona na specyfi czny 
kanon, który można odnieść do innych doświadczeń. Przez to two-
rzy się indywidualną i zbiorową wizję siebie, ale także wizję innych 

53  Ibidem, s. 66.
54  Leszek Korporowicz – polski socjolog, uczeń i współpracownik Antoniny 

Kłoskowskiej. Współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjne-
go. Współzałożyciel Ukraińsko-Polskiego Centrum Studiów Europejskich w Kijowie. 
Autor kilkudziesięciu artykułów i książek. W zakresie jego zainteresowań badawczych 
mieszczą się: komunikacja międzykulturowa, przeobrażenia wartości społecznych, 
procesy kształtowania tożsamości kulturowej. Był dyrektorem Instytutu Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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grup, ich osiągnięć oraz historii i miejsca zarówno w teraźniejszo-
ści, jak i w przeszłości.

Perspektywa procesualna kładzie nacisk na tworzenie tożsa-
mości poprzez dokonywane wybory, zmiany w życiowych odnie-
sieniach czy wyznawanych systemach wartości oraz w postawach 
i przekonaniach. Tożsamość w perspektywie procesualnej to „stale 
poddawany korekcie rezultat dynamizmu formowania samookre-
śleń i identyfi kacji”55. 

Perspektywa interaktywna jest silnie powiązana z perspektywą 
procesualną. Akcentuje ona wzajemne oddziaływanie osób w pro-
cesie budowania tożsamości. Jednak to wzajemne oddziaływanie 
dotyczy nie tylko osób, lecz także znaczeń symboli systemów ko-
munikacji i systemów wartości. Tożsamość interaktywna to toż-
samość dialogowa, otwarta na innego. Dąży ona do komunikacji, 
wymiany doświadczeń. Postawa taka ma też swoje wymagania za-
równo w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Wymaga 
ona otwartości i empatii w stosunku do innego oraz wiedzy na jego 
temat, aby lepiej go zrozumieć56. 

Wszystkie wyżej wymienione perspektywy w mniejszym lub 
większym stopniu mogą współistnieć w ramach perspektywy roz-
wojowej. Perspektywa rozwojowa „poszukuje konstytutywnych 
doświadczeń, procesów ich personalizacji, zasad wkomponowa-
nia w znaczące określenia i odniesienia” 57. Jest ona zatem syntezą 
wszystkich innych spojrzeń na tożsamość kulturową. Co ważne, 
nie stroni od analizy procesów nieudanych, porażek w budowaniu 
tożsamości, czy aspektów minionych i teoretycznie zapomnianych. 
To właśnie dzięki perspektywie rozwojowej możemy nazwać szereg 
procesów będących wyzwaniami współczesnego świata, stającymi 
przed tożsamością niemalże każdej kultury. Spośród tych wyzwań 
należy wymienić liczne procesy.

55  L. Korporowicz, Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 117.

56  Ibidem, s. 116–117.
57  Ibidem, s. 118.
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Narastająca wielokulturowość we współczesnych społeczeń-
stwach i grupach społecznych jest nie tylko zagrożeniem, ale i szan-
są. Stwarza ona bowiem możliwość poznania tożsamości innego, 
jego kultury, dorobku i wartości. Jednocześnie może ona wywołać 
proces wprost przeciwny, zamknięcie się we własnej tożsamości 
kulturowej, dążenie do jej supremacji i usunięcia wszelkich obcych 
elementów. Tak więc proces ten powoduje wiele wyzwań dla tożsa-
mości. Może też w różny sposób wpłynąć na tożsamość kulturową 
danej grupy, od wzbudzenia procesów przeobrażeń o charakterze 
rozwojowym po destrukcję tożsamości włącznie. 

Pluralizm wzorów kultury, jej wartości i reprezentowanych po-
staw sprawia, że to, co było niegdyś elementem codziennego za-
chowania, ale i stosunek do obcego, staje się przedmiotem różnych 
zjawisk: od refl eksyjnego namysłu po nawet zupełne przewartościo-
wania. Pluralizm wzorów kultury generuje mnogość nachodzących 
na siebie znaków, wartości i symboli, pochodzących z różnych toż-
samości kulturowych. Co więcej, taki pluralizm prowadzi także do 
większego zrozumienia nie tylko obcych, ale też własnych rytuałów 
kulturowych. Takie zrozumienie z kolei, powierzchowne poznanie 
własnych rytuałów prowadzi do postępującego braku zrozumienia 
ich prawdziwego znaczenia. 

Fragmentaryzacja ról społecznych, postępująca ich profesjona-
lizacja oraz funkcjonalizm prowadzą do zewnętrznego sterowania 
systemów tożsamości oraz pogłębiającego się procesu niemożno-
ści spełnienia podstawowych funkcji społecznych. Jeśli od kobiety 
oczekuje się, żeby była zarówno matką, jak i w pełni aktywną za-
wodowo jednostką, to zaburza to nie tylko jej rolę matki, lecz także 
proces wychowania dziecka. Takie dziecko nie zostanie zapewne 
w pełni wprowadzone we własną tożsamość kulturową, bo rodzice 
po prostu nie znajdą czasu, aby to uczynić. Tendencja ta prowadzi 
również do powstania mnogości tożsamości cząstkowych. Skupie-
nie takich tożsamości w jedną spójną całość jest procesem nader 
trudnym. Postępująca defragmentaryzacja, funkcjonalizacja i pro-
fesjonalizacja ról społecznych są generowane przez rozwój techno-
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logiczny, komunikacyjny i społeczny. Sytuacja ta sprzyja spłycaniu 
pojęcia tożsamości. Jedynym wyjściem wydaje się systematyczne 
ugruntowywanie tożsamości kulturowej w obrębie danej grupy. 

Niezaprzeczalną konsekwencją funkcjonalizmu, profesjonali-
zacji i fragmentaryzacji ról społecznych jest zatracenie się wymia-
ru osobowego kultury. Zmiana kierunku zainteresowań kultury 
współczesnej, jej odwrócenie się od jednostki i zwrócenie się ku 
wartościom materialnym budują to zjawisko. Budują je poprzez 
narzucenie modeli tożsamości niebędących częścią danej kultury, 
niewchodzących w jej skład, a jedynie służących interesom wąskiej 
grupy narzucającej te modele. Nadzieją i ratunkiem w tej sytuacji 
może być rozwojowe rozumienie tożsamości, które pomaga czło-
wiekowi współczesnemu wnieść w spektrum własnych wartości 
kulturowych umiejętność przejścia ponad redukcjami, uproszcze-
niami i urzeczowieniem, jakie niosą z sobą sztucznie narzucane 
modele tożsamości kulturowej. 

Utrata stabilności tożsamości i identyfi kacji indywidualnych 
jest powodowana przez proces przyspieszenia oraz chaotyczności 
zmian społecznych. Jednym ze znamion tej chaotyczności jest po-
woływanie do istnienia grup czasowych, którym sztucznie buduje 
się tożsamości mające służyć jedynie do celów związanych z wy-
mogami rynku konsumpcyjnego. Grupy te są przystosowywane do 
z góry ustalonych wzorców myślenia i działania. Skutkiem powo-
ływania takich grup jest zahamowanie innowacyjności i rozwoju 
ogólnego nurtu tożsamości kulturowej. Z punktu widzenia tych 
nowych tworów potrzeba ciągłości i stabilności staje się nieistotna. 
Dzieje się tak dlatego, że grupy te są nastawione wyłącznie na reali-
zację konkretnych celów lub nadanie tożsamości nowemu trendowi 
konsumpcyjnemu. Ratunkiem przed zgubnym wpływem procesu 
przyspieszania i chaotyczności zmian społecznych jest odwołanie 
się do własnej tożsamości kulturowej. Nie chodzi tutaj jednak o sam 
bezrefl eksyjny akt cofnięcia się do wartości fundamentalnych. Cho-
dzi raczej o takie kierowanie procesem odwoływania się do tych 
wartości, aby nie tylko je poznać, lecz także zgłębić, jak również 
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posiadać świadomość pozwalającą na odkrycie prób narzucenia 
tożsamości. 

Ostatnim z procesów, który stanowi współcześnie wyzwanie 
dla tożsamości kulturowej, jest hybrydyzacja kultury. Zjawisko to 
stanowi konsekwencję swobodnego przepływu treści, norm, sym-
boli i znaczeń, jaki ma miejsce we współczesnym świecie. Obecnie 
treści, normy, symbole i znaczenia, ten budulec tożsamości, nie są 
już ograniczone przez granice czy uwarunkowania geopolityczne. 
Przepływając pomiędzy państwami i społecznościami, tworzą one 
nowe hybrydy społeczne przeładowane pod względem posiada-
nych identyfi kacji. W niesamowitej mieszance wielokulturowości 
tworzy się tożsamość ułomna. Nie do końca zorientowana, do ja-
kiej konkretnej wartości się odwołać. Powstawanie takich tożsa-
mość prowadzi nie tylko do wypaczenia rozumienia pierwotnych 
znaczeń kulturowych, które się za nimi kryją, lecz także wręcz do 
utrudniania dialogu międzykulturowego58. 

Jak więc widzimy, tożsamość kulturowa w czasach obecnych ma 
przed sobą wiele wyzwań i zagrożeń. Dlatego niezwykle ważne jest, 
aby grupy odpowiedzialne za jej kultywowanie miały baczenie na 
właściwe jej kreowanie.

Niezwykle ważną dla mojej pracy wykładnię rozumienia pro-
cesów kształtowania tożsamości daje w swoim dziele Kultury na-
rodowe u korzeni Antonina Kłoskowska59. Jednoznacznie stwierdza 
ona, że kultura jako całość jest w znacznym stopniu oparta na sferze 
symbolicznej. Rozumienie wielu przejawów kultury odbywa się za-
tem poprzez zrozumienie i umiejscowienie ich znaczenia symbo-
licznego w całości kontekstu kulturowego. Kultura rozumiana jako 

58  Ibidem, s. 118–121.
59  Antonina Kłoskowska – socjolog, profesor Uniwersytetów Warszawskiego 

i Łódzkiego, członek Polskiej Akademii Nauk. Żyła w latach 1919–2001. Jedna z najwy-
bitniejszych przedstawicielek socjologii polskiej. W swojej pracy naukowej zajmowała 
się głównie problematyką kultury oraz grup społecznych ze szczególnym uwzględnie-
niem roli rodziny. Opublikowała kilkadziesiąt książek i artykułów, w jej dorobku znala-
zły się między innymi: Socjologia kultury, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Społeczne 
ramy kultury, Kultury narodowe u korzeni.
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wspólnota komunikowania jest zdaniem Kłoskowskiej istotą naro-
du. Każda kultura narodowa jednak jest zbudowana z wielu elemen-
tów składowych, które autorka określa metaforycznie jako cegiełki. 
Znaczenie tych elementów może maleć lub wzrastać, a elementy 
główne mogą ulegać wymianie. Pojęciem spajającym wszystkie te 
elementy kultury w jedną całość jest syntagma kulturowa. Poprzez 
syntagmę kulturową Kłoskowska rozumie czerpanie elementów 
z różnych systemów kulturowych, aby stworzyć własną tożsamość. 
W praktyce oznacza to, że syntagma będzie czerpała swoje „cegieł-
ki” z języka, literatury, sztuki, humanistyki, religii i obyczajów, aby 
stworzyć całość tożsamości kulturowej. Kłoskowska zaznacza jesz-
cze, że na rozpoznanie własnej tożsamości składają się u jednostki 
dwa czynniki: samoidentyfi kacja narodowa i przyswojenie sobie 
dominującego systemu kulturowego, czyli walencja60. 

Tadeusz Paleczny61 w swojej książce Socjologia tożsamości sy-
stematyzuje pola kształtujące tożsamość kulturową. Z punktu wi-
dzenia mojej pracy ważny wydaje się przedstawiony przez niego 
podział na świadomości prenarodową, narodową i postnarodo-
wą. Świadomość prenarodowa jest według niego budowana przez 
wspólnotę więzi interesów i pochodzenia. Taką wspólnotą może 
być ród, klan, plemię czy kasta, może ona być budowana również 
na podstawie wspólnego pochodzenia etnicznego. Zrzeszeniem 
zaś, które skupia wokół siebie te typy tożsamości, może być mo-
narchia, cech rzemieślniczy czy konfederacja plemienna. Świado-
mość narodowa jest zwykle budowana odgórnie. Poczucie wspól-
notowości, jakie wytwarza, jest już bardziej efemeryczne i łączy 
w sobie zarówno sposoby samopostrzegania się, jak i przynależność 
do danego narodu czy też cechy jednostkowe i światopoglądowe, 
jak patriotyzm i nacjonalizm. Zrzeszeniem, które skupia jednost-
ki o takim postrzeganiu własnej tożsamości, jest naród, a w jego 

60  Por. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 2005.
61  Tadeusz Paleczny – socjolog kultury, narodu i stosunków etnicznych, urod-

zony w roku 1955. Dyrektor Instytutu Studiów Regionalnych na Wydziale Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych pub-
likacji książkowych i artykułów.
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ramach solidarność obywatelska i działanie dla wspólnego dobra 
całej wspólnoty. Świadomość postnarodowa dąży do budowy toż-
samości jednostkowej wokół wspólnoty cywilizacyjnej, niwelując 
przy tym różnice, jakie zaznaczała tożsamość narodowa skupiona 
na określonych granicach, a wskazując na przynależność do syste-
mu wartości i dorobku określonej cywilizacji, na przykład chrześci-
jańskiej, hinduistycznej, latynoamerykańskiej, chińskiej lub muzuł-
mańskiej. Tożsamości tego typu są zrzeszane przez unie, federacje, 
konfederacje i wspólnoty o zasięgu międzynarodowym62. 

W rozróżnieniu procesów kształtowania się tożsamości, jakie 
nakreśla Paleczny, tożsamość prenarodową można opisać jako legi-
tymizującą, tożsamość oporu przed wpływami z zewnątrz oraz toż-
samość realną, gwarantującą jednostce, która do niej należy, wręcz 
„namacalne” poczucie owej tożsamości. Tożsamość ta na gruncie 
terytorialnym będzie zatem budowana na zasadzie przynależności 
do danego terenu lub w przypadku społeczeństw nomadycznych 
przez znajomość terenów, choćby nawet rozległych, po których się 
przemieszczają. Jednak w wypadku nomadów dużo ważniejszą jej 
„cegiełką” będzie określona przynależność rodowa czy plemienna. 
Tożsamość narodową również można opisać jako legitymizującą 
i oporu, jednak poczucie realności zostanie w niej zastąpione przez 
znaczenia symboliczne. Na poziomie terytorialnym będzie się za-
tem ta tożsamość odnosiła nie tylko do terenów znanych, lecz rów-
nież do całości państwa objętej geografi cznymi granicami, a nieko-
niecznie poznanej empirycznie przez daną jednostkę. Na poziomie 
etnicznym zostają wprowadzone do identyfi kacji jednostki symbo-
liczne pojęcia przynależności do narodu czy poczucia wspólnoty 
z innymi członkami społeczności wchodzącej w skład tego narodu. 

Tożsamość postnarodową można opisać jako projektującą i wy-
obrażeniową. Daje ona jednostce poczucie przynależności na tyle 
szerokie, że rozmywa kategorie bezpośrednio symboliczne. Ponad-
to określając przynależność jednostki do danej zbiorowości czy 

62  T. Paleczny, Socjologia tożsamości, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego, Kraków 2008, s. 44–50. 
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cywilizacji, zakłada pluralizm, jaki musi występować w tak dużej 
masie społecznej. Pojęcie terytorialne na przykład odnosi ona do 
zasięgu cywilizacji, z którą się utożsamiamy, a pojęcie ojczyzny 
traktuje na gruncie stricte symbolicznym, nie akcentując zbyt sil-
nie określoności granic tej ojczyzny. Na gruncie językowym zaś 
zakłada ona akceptację mnogości języków używanych przez grupy 
wchodzące w skład danej cywilizacji63. 

Tożsamość zatem wiąże jednostkę z określonym środowiskiem 
kulturowym i społecznym. Stanowi o przynależności tej jednostki. 
Sytuuje ją w świecie symboli, znaczeń i struktur, jak również daje 
spektrum pojęciowe do ich odczytywania. Jest powiązaniem in-
dywidualnego pojmowania „ja” z grupowym rozumieniem „my”. 
Tożsamość może być kreowana dla połączenia wielu grup w jeden 
określony twór społeczny. Czy jednak jednostka tego pożąda czy też 
nie, rodzi się z określoną tożsamością i praktycznie nie może się ze 
struktur tej tożsamości całkowicie wyrwać. Tożsamość kulturowa 
jest zwykle zgodna z normami i wartościami grup przez siebie obej-
mowanych. Może również być rozbieżna z tymi normami i wartoś-
ciami w razie wystąpienia kryzysów danej kultury spowodowanych 
z zewnątrz, czy też w łonie samej kultury przez grupy mniejszoś-
ciowe lub jednostki i grupy o poglądach nonkonformistycznych64. 

Tożsamość kulturowa jest określonym tworem kreowanym 
bądź to przez samą zbiorowość, bądź to przez elity tejże zbiorowo-
ści. Najistotniejszymi „cegiełkami” tej tożsamości są „pochodzenie, 
etniczność język, rasa, religia i czynniki kulturowe, łączące ludzi 
w grupy z powodu podzielania tych samych wartości, wspólnej tra-
dycji i dziedzictwaˮ65. Można wyróżnić kilka grup połączonych we-
wnętrznie realnym lub symbolicznym pokrewieństwem. Pierwsza 
z nich to grupa pierwotna połączona z sobą realnymi, choć niejed-
nokrotnie bardzo poplątanymi więzami krwi. Taka grupa wywodzi 
zwykle swoje pochodzenie od jednego wspólnego przodka i łączy 

63  Ibidem, s. 51–53.
64  Ibidem, s. 56–57.
65  Ibidem, s. 72.
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się w potężne plemię, ród bądź klan. Druga grupa to wspólnota 
symboliczna. Najważniejszą emanacją wspólnoty symbolicznej jest 
naród. Trzecia grupa to wspólnota wyobrażona. Czwartą grupą 
wpływającą na kształt tożsamości kulturowej jest wspólnota reli-
gijna. Wreszcie piąta grupa to zbiorowość ludzka używająca tego 
samego języka. We wszystkich tych grupach najważniejszym prze-
kazicielem tożsamości i przynależności dla jednostki jest rodzina66. 

Na niezwykłą wagę całości pojęcia tożsamości kulturowej we 
współczesnym świecie wskazuje Paleczny, pisząc, że: 

Tożsamość wyznacza każdemu człowiekowi i każdej grupie miejsce w rela-
cji do innych ludzi i innych grup, w ramach uporządkowanego i posiadają-
cego kulturowy sens społecznego uniwersum. Tożsamość jest więc całością 
symboliczną, konstrukcją, dla której tworzywem jest kultura67.

66  Ibidem, s. 71–91.
67  Ibidem, s. 8.



Rozdział II

TOŻSAMOŚĆ ARABSKA 

2.1. Tożsamość arabska

Jak wykazałem w rozdziale pierwszym, istnieją różne sposoby spoj-
rzenia na kwestię tożsamości kulturowej. W tym rozdziale skupiam 
się na kwestii dotyczącej tożsamości arabskiej. Pokazuję, jak ta 
tożsamość się kształtowała, jakie czynniki wpływały na ten proces 
i umacnianie we własnych wartościach oraz jej kształt obecny. Nie-
zwykle ciekawym zjawiskiem dla tożsamości arabskiej jest jej dość 
wczesne zetknięcie z innymi tożsamościami. Można zatem wysu-
nąć tezę, że na wiele stuleci przed nastaniem epoki wielokulturo-
wości w Europie istniała ona w bardzo rozwiniętej formie w kręgu 
cywilizacji arabsko-muzułmańskiej. 

Tożsamość arabska jest także fascynująca w czasach obecnych, 
kiedy to wskutek zmian politycznych zachodzących w XX wieku 
następuje rozdrobnienie na wiele państw narodowych. Państwa 
te budują własne tożsamości, wciąż jednak odwołują się do toż-
samości arabskiej jako jednego ze składników swych indywidual-
nych tożsamości. Co więcej, podkreślają spójność międzyarabską. 
Składa się na to kilka tendencji, które w tym rozdziale przytoczę, 
a odwołują się one do wspólnego, ogólnoarabskiego doświadczenia 
i dorobku kulturowego. Jakże mogłoby być inaczej przy tak ogrom-
nym, zróżnicowanym i bogatym dorobku, jaki niesie z sobą kultura 
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arabska. Kultura, która posiada rodowód wywodzący się jeszcze ze 
starożytności. Choć kultura arabska w dużej mierze jest oparta na 
jednym systemie wartości religijnych, posiada też inne punkty od-
niesienia do sfery sacrum niż islam. 

Tak więc, jak wykażę w niniejszym rozdziale, tożsamość arabska 
ma wiele odcieni i barw. Można wyróżnić kilka głównych „cegie-
łek”, które budują tę tożsamość. Połączenie wszystkich niżej opisa-
nych elementów daje nam syntagmę kultury arabskiej – jej zasad-
niczą esencję. Opisywana już przez Ibn Chalduna i wzmiankowana 
w Koranie więź pomiędzy Arabami jest do dzisiaj dla wielu najważ-
niejszym punktem jednostkowego odniesienia tożsamościowego. 
Nastręcza to wiele problemów w budowie tożsamości narodowych. 
Jest jednak zjawiskiem akceptowalnym w budowaniu tożsamości 
kulturowych. 

2.1.1. Wspólna historia sięgająca starożytności 

Arabowie są przekonani o swojej dziejowej roli. Upewnia ich w tym 
genealogia przynależności arabskiej, którą wywodzą jeszcze ze sta-
rożytności. Sięgając do początków kultury arabskiej, musimy oprzeć 
się na rzymskim nazewnictwie dzielącym na trzy prowincje obsza-
ry zamieszkiwane przez ludność pochodzenia arabskiego. Były to: 
Arabia Felix, obejmująca obszar dzisiejszych państw Omanu i Je-
menu, Arabia Deserta, której trzon stanowił obszar mniej więcej 
dzisiejszego królestwa Arabii Saudyjskiej, oraz Arabia Petrea, któ-
ra obejmowała w przybliżeniu tereny dzisiejszej Jordanii. Spośród 
tych prowincji tylko Arabia Petrea znajdowała się pod panowaniem 
rzymskim, a później bizantyjskim. Co do dwóch pozostałych to za-
równo Rzymianie, jak i Bizantyjczycy starali się zdobyć nad nimi 
panowanie, co jednak nigdy się im nie udało68. Poza tym rozróżnie-
niem znajdowały się grupy arabskie zamieszkujące mniejszościowo 
miasta w dzisiejszej Syrii czy Iraku. Nie stanowiły one jednak na 

68  Koran, op. cit., s. 763.
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tamtych obszarach w omawianym okresie większości mieszkańców. 
Dopiero po rozszerzeniu się islamu ludność tych ziem, etnicznie 
odmienna od Arabów, została w pełni zarabizowana. Proces arabi-
zacji był tam łatwiejszy, ponieważ owa ludność etnicznie rdzenna 
wywodziła swe pochodzenie z tego samego pnia ludów semickich 
co Arabowie. 

Jeśli chodzi o organizmy państwowe, jakie istniały wśród Ara-
bów przed islamem, to trzeba zaznaczyć kilka kierunków ich roz-
woju. Na wczesne arabskie organizmy państwowe składały się kró-
lestwa Arabii Felix, miasta-państwa zlokalizowane w Arabii Petrea 
oraz królestwa plemienne. Królestwa południowoarabskie pojawiły 
się w I tysiącleciu p.n.e. Były to odpowiednio: Królestwo Sabejczy-
ków, Królestwo Minejczyków, Królestwo Kataban, Królestwo Ha-
dramaut i Królestwo Himjarytów. Za niewątpliwe osiągnięcie tych 
państw można poczytać doprowadzenie do doskonałości systemu 
irygacyjnego. Zabiegi te doprowadziły do znacznego rozwoju rolni-
ctwa. Królestwa te stanowiły federacje plemienne i oprócz rolnictwa 
trudniły się handlem. Warto zaznaczyć również fakt, że najstarsze 
ślady piśmiennictwa arabskiego, zapisywane czy to z początku 
w piśmie klinowym, czy też w innych alfabetach dobrze obrazu-
jących fazy rozwoju alfabetu arabskiego, pochodzą właśnie z tere-
nów tych królestw. Pomimo wielu zdarzeń historycznych, upadku 
niektórych, a wzrostu znaczenia innych, czy zmian konfederacji 
plemiennych, ostateczny koniec królestwom południowo arabskim 
przyniosło dopiero nastanie islamu. Jeśli chodzi o arabskie miasta-
-państwa, takie jak Petra cz Palmira, kwestia jest bardziej skompli-
kowana69. Dzieje się tak dlatego, że zostały one stworzone przez Na-
batejczyków. Nie wszyscy badacze są zgodni co do tego, czy można 
uznać Nabatejczyków za ludność pochodzenia arabskiego. Ja jednak 
jestem zdania, że można, wskazywałoby na to duże podobieństwo 
języka, zwyczajów i hierarchii społecznej. Według klasycznej defi -
nicji Nabatejczycy są ludem arabskim, który około VI wieku p.n.e. 
wywędrował z Arabii centralnej na północ na tereny dzisiejszej

69  Por. W. Machowski, Petra, Ossolineum, Wrocław 2007.
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Jordanii. Utworzył tam, po podporządkowaniu sobie miejscowej 
ludności asyryjskiej, Królestwo Nabatejskie ze stolicą w Petrze. 
Druga fala migracji Nabatejczyków z Arabii centralnej skierowała 
się nieco bardziej ku wschodowi, tworząc królestwo ze stolicą w Pal-
mirze. Zajmowali się oni głównie handlem, co przyczyniło się za-
równo do ich wielkiego bogactwa, jak i upadku. Państwa te bowiem 
były łakomym kąskiem dla Imperium Rzymskiego, które ostatecz-
nie zdołało je sobie podporządkować około III wieku n.e. Ostatnim 
etapem rozwoju wczesnej państwowości arabskiej są kolejni przy-
bysze z Arabii centralnej: Ghassanidzi i Lachmidzi. Ich efemerycz-
ne królestwa rozciągały się na obszarze dzisiejszych Jordanii, Syrii 
i Iraku. Oba te arabskie królestwa miały stanowić państwa bufo-
rowe pomiędzy Persją a Bizancjum. Ghassanidzi pozostawali pod 
wpływem Bizancjum, Lachmidzi pod wpływem Persji. Obie grupy 
były chrześcijańskie, jednak różniły je rodzaje wyznawanej doktry-
ny70. Fakt ten imperia wykorzystywały do realizacji swoich celów, 
czyli podtrzymania wrogości pomiędzy tymi państwami, aby nie 
połączyły się one we wspólny arabski twór państwowy, oraz ochro-
ny przez te państewka buforowe granic Persji i Bizancjum przed na-
jazdami arabskich koczowników z półwyspu. Zmierzch obu państw 
przyniosła ekspansja islamu. Państwa Arabii północnej rozwinęły 
dość wysoką kulturę będącą syntezą tożsamości arabskiej i wpły-
wów rzymskich, greckich, bizantyjskich oraz perskich71. 

Arabowie mieli więc silnie zakorzenione w swojej tożsamości 
poczucie dziejowego wykluczenia, a nawet bycia wykorzystywany-
mi do realizacji interesów obcych potęg. Co więcej, uważali się oni 
za lud wysoko rozwinięty oraz posiadający dziejową misję. Prze-
szkodą w realizacji tej misji było bezsprzecznie rozdrobnienie ple-
mienne i brak wspólnego stanowiska wobec ówczesnych potęg. 

70  Ghassanidzi byli obrządku monofi zyckiego, Lachmidzi zaś nestoriańskiego. 
71  Koran, op. cit., s. 764–767.
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2.1.2. Struktura plemienno-klanowa jako trudność
w budowie spójności arabskiej 

Zasadniczy podział, jaki trzeba zaznaczyć, pisząc o społeczności 
arabskiej przed islamem, jest podziałem na ludność osiadłą i ko-
czowniczą, czyli beduińską. Przy czym warto wspomnieć, że więk-
szą część stanowiła zapewne ludność prowadząca koczowniczy lub 
półkoczowniczy tryb życia. Zjawisko to było wymuszone przez 
obszar, na którym kultura arabska się rozwijała. Tereny pustynne 
i półpustynne, permanentny brak wody, utrzymywanie się głównie 
z pasterstwa lub handlu wymuszały nieustające migracje Arabów 
i ich ciągłą ruchliwość. Względnie osiadły tryb życia prowadzili 
Arabowie zamieszkujący obszar Arabia Felix. Mieszkańcy dzisiej-
szego Jemenu, ze względu na posiadanie gleb nieco żyźniejszych 
niż na innych obszarach arabskich, mogli sobie pozwolić na roz-
winięcie rolnictwa, jak również na zwiększenie znaczenia paster-
stwa, ponieważ terenów mogących wyżywić zwierzynę było tam po 
prostu więcej. Natomiast mieszkańcy dzisiejszego Omanu zaczęli, 
pomimo pustynnego lub półpustynnego charakteru swych ziem, 
budować miasta dzięki bogactwu, jakie przynosiło im produkowa-
ne na ich ziemiach, a niezwykle pożądane w czasach starożytnych 
kadzidło. Oprócz produkcji kadzidła zajmowali się również han-
dlem z Indiami i imperium perskim. 

To właśnie handel kadzidłem i kontakty handlowe z Indiami są 
drugim czynnikiem obok niemożności uprawy większości ziem, 
które spowodowały niezwykłą mobilność i koczowniczy tryb życia 
Arabów. Jednak już w starożytności istniały arabskie ośrodki miej-
skie. Nie były one okazałe jak miasta Imperium Rzymskiego. Inne 
niż w Imperium Romanum były zarówno cele, w jakich te skupiska 
miejskie zostały założone, jak i zajęcia wykonywane przez ludność 
je zamieszkującą. Miasta, takie jak Mekka, były jedynie przystan-
kami na szlaku karawanowym, którym Beduini transportowali
towary z Arabii Felix i Indii w kierunku basenu Morza Śródziem-
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nego72. Takie karawanseraje z czasem tworzyły bardziej sformali-
zowaną strukturę miejską. Mieszkający w nich Beduini zaczynali 
inwestować zdobyte w handlu środki w hodowlę wielbłądów, kóz 
czy uprawę palm daktylowych. Zaczęły one również rozkwitać 
jako ośrodki wczesnej kultury arabskiej. Mekka na przykład stała 
się celem pielgrzymek religijnych jeszcze przed epoką islamu, a to 
za sprawą swojej świątyni Al-Kaby. Z Al-Kabą wiąże się sprytny 
zabieg patriarchatu mekkańskiego, polegający na tym, że rządzący 
miastem pozwalali, a nawet zachęcali do tego, aby wszyscy prze-
bywający w mieście umieszczali w niej podobizny bóstw, w które 
wierzyli. Wskutek nagromadzenia wielkiej liczby idoli i bożków 
stała się ona celem pielgrzymek wielu grup, które przechodząc 
przez Mekkę, oddawały cześć swym bożkom, modląc się o szczęś-
liwą podróż i udany powrót do domu lub też zawarcie korzystnych 
transakcji handlowych. Wiara Arabów nie była jednak spójna, nie 
posiadali oni autochtonicznych bóstw. Większość z wyznawanych 
i czczonych przez nich bóstw występowała pod tymi czy innymi 
postaciami na całym obszarze Bliskiego Wschodu. Zdarzały się 
też przypadki wiary w bóstwa pochodzenia perskiego czy nawet 
indyjskiego. Prosta wiara ludowa skupiała się zaś na czczeniu sił 
natury, wyrażonych w danym kamieniu czy miejscu. Czcili rów-
nież słońce, księżyc czy wiatr, kult ten jednak nie przybrał nigdy 
bogatszej formy73. Istniały też wśród Arabów społeczności wyzna-
jące chrześcijaństwo i judaizm. Przy czym praktyka wskazywała 
większą popularność chrześcijaństwa wśród Beduinów, a judaizmu 
wśród ludności osiadłej. Społeczności te jednak pozostawały z ra-
cji odległości, jaka dzieliła je od najważniejszych ośrodków swego 
kultu, poza głównym nurtem własnych wierzeń i często przybiera-
ły charakter apokryfi czny74. 

72  M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Wydawnictwo Trio, 
Warszawa 2010, s. 7–16. 

73  J. Danecki, Arabowie, PIW, Warszawa 2001, s. 61–72.
74  Koran, op. cit., s. 23–24.
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Pozycja, jaką sprawowali Arabowie, handlowych łączników po-
między Wschodem a Zachodem, przekazicieli pożądanych dóbr 
egzotycznych w rejon basenu Morza Śródziemnego, wymuszała na 
nich właśnie koczowniczy, beduiński tryb życia. Jednocześnie etos 
Beduina silnie wrósł w kulturę arabską, stał się tradycyjnym sposo-
bem życia. Wyrażeniem beduińskich tradycji w literaturze jest ka-
syda – wierszowany utwór do dziś popularny w świecie arabskim. 
Kasyda opiewa zwykle cnoty beduińskie, dzielność, waleczność, 
bohaterstwo, gościnność i wytrzymałość na trudy życia na pustyni. 
Kasydy opisują zatem wartości konstytutywne dla Arabów przed 
nadejściem islamu. Co więcej, nakazy moralne i obostrzenia nowej 
religii łagodnie obeszły się z pozytywnymi wartościami, jakie opie-
wały kasydy, a nawet wiele z nich potwierdziły i utrwaliły. Przepisy 
religijne zachęcały do gościnności i tolerancji, a także waleczności 
i dzielności w zmaganiu mającym na celu poszerzenie zasięgu tery-
torialnego nowej religii. Najwspanialsze kasydy w historii powstały 
w okresie dżahilijji75. Kilka z tych kasyd to muallaki, czyli zawie-
szone. Były to kasydy, które na dorocznym konkursie poetyckim 
w miejscowości Ukaz, nieopodal Mekki, uznano za najpiękniejsze. 
Określa się je jako zawieszone, ponieważ tekst tych najpiękniej-
szych kasyd był wyszywany złotą nicią na tkaninie i zawieszany na 
ścianach Al-Kaby. Znanymi poetami przedislamskimi byli Imru 
Al- Kajs czy Antar bin Szaddad. Innym przedislamskim zabytkiem 
literatury arabskiej są ajam al-arab, dni Arabów. To opowiadania 
opisujące życie codzienne Arabów przed islamem, ich dywersy-
fi kację plemienną oraz tradycje i obyczaje. Niezwykle ważny wy-
daje się również fakt, że większość kasyd została spisana dopiero 
w wiele lat po ich ułożeniu. Wcześniej były one przechowywane 
w pamięci recytatorów i deklamowane na uroczystościach lub po 
prostu dla rozrywki przy ognisku na trasie podróży handlowych. 
Zjawisko to świetnie obrazuje tendencje społeczeństwa arabskiego 

75  Dosłownie okres ciemnoty. Umowna nazwa okresu historii Arabów przed ob-
jawieniem prorokowi Koranu.
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do pokładania dużo większego zaufania w słowo mówione i bezpo-
średni kontakt pomiędzy osobami niż w słowo zapisane76. 

2.1.3. Islam jako wyrażenie ducha arabskiego i moral-
na podstawa wspólnoty kulturowej 

Nastanie islamu ma fundamentalne znaczenie dla kultury arab-
skiej. Razem z islamem bowiem kultura arabska urosła do rangi 
cywilizacji arabsko-muzułmańskiej. Korzystne okoliczności dla po-
wstania islamu dała obecność chrześcijan i Żydów wśród Arabów. 
Ważna dla powstania monoteizmu była także obecność na Półwy-
spie Arabskim hanifów77. Islam jest religią bardzo prostą, co w zna-
czący sposób ułatwiło jego rozpowszechnienie się wśród Arabów. 
Żeby być muzułmaninem, wystarczy spełniać pięć warunków zwa-
nych fi larami wiary. Są to odpowiednio: Szahada, wyznanie wiary, 
każdy przechodzący na islam musi publicznie ogłosić przyjęcie no-
wej wiary. Czyni to słowami: „Oświadczam, że nie ma Boga prócz 
Boga jedynego, a Muhammad jest posłańcem Bogaˮ. Publiczne 
wyznanie wiary w praktyce oznacza, że konwertyta musi mieć co 
najmniej dwóch męskich świadków, którzy są już muzułmanami. 
Drugim fi larem wiary jest Salat, czyli modlitwa. Koran nakłada na 
wiernego obowiązek pięciokrotnej modlitwy w ciągu dnia. Trzeci 
fi lar wiary to Sawm, czyli post. Wierny jest zobowiązany do zacho-
wania wstrzemięźliwości od pokarmów, napojów i czynności sek-
sualnych od świtu do zmierzchu w miesiącu ramadan. Czwarty fi -
lar wiary zawiera nakaz dawania jałmużny – Zakat. Jałmużna musi 
stanowić nie mniej niż pięć procent rocznych dochodów wiernego 
i jest przeznaczana na cele wspólnoty muzułmańskiej. Wierny jest 
również zachęcany do indywidualnego przekazywania jałmużny 
dla ubogich. Piątym fi larem islamu jest Hadż, czyli pielgrzymka.

76  J. Bielawski, Klasyczna literatura arabska, Dialog, Warszawa 1995, s. 10–21.
77  Hanifowie – święci mężowie, wiodący pustelniczy tryb życia, a skłaniający się 

ku wierze w tylko jedno bóstwo i odrzuceniu politeizmu. Sam prorok uznawał ich za 
posłanych przez Boga, aby przygotowali duchowy grunt przed nadejściem nowej religii. 
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Wierny jest zobowiązany, jeśli pozwalają mu na to warunki mate-
rialne, przynajmniej raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki i na-
wiedzić sanktuarium Al-Kaby w świętym miesiącu Dhu Al-Hadż. 
Niektórzy teolodzy muzułmańscy wymieniają jeszcze szósty nakaz 
– toczenie Dżihadu. Dżihad to z arabskiego źródłosłowu „wzmo-
żenie wysiłku, starań”. Wyróżnia się mały i wielki dżihad oraz dżi-
had obronny. Mały dżihad to zbrojne zmaganie się z niewiernymi. 
Wielki dżihad to zmaganie, jakie toczy człowiek binafsiha w swojej 
duszy, aby stać się lepszym wiernym. Dżihad obronny zaś zakłada 
możliwość powołania społeczności do walki, jeśli zostaną zaata-
kowane tereny Dar Al-Islam78. Prostota nakazów nowej religii ma 
fundamentalne znaczenie w obliczu niepiśmienności i braku roz-
budowanej duchowości u większości ówczesnych Arabów. Dlatego 
tak ważne dla nich było przesłanie Koranu. Koran został objawiony 
Muhammadowi przez Boga w „klarownym języku arabskimˮ dla 
Arabów – ludu, który księgi jeszcze nie otrzymał, aby roznieśli go 
na resztę świata. Koran stanowi cud kultury arabskiej sam w so-
bie. Dzieli się na sury, czyli rozdziały, te z kolei dzielą się na ajaty, 
czyli wersety. Ostateczna kodyfi kacja Koranu nastąpiła za czasów 
panowania trzeciego kalifa sprawiedliwego Osmana. Razem z sun-
ną, czyli pobożnymi opowieściami o życiu proroka, Koran tworzy 
podstawę prawodawstwa muzułmańskiego, szariatu. Szariat ma za 
zadanie regulować wszystkie sfery życia muzułmanina. Jest w opi-
nii wierzących prawem boskim, a co za tym idzie doskonałym. 
W świecie muzułmańskim istnieje pięć szkół prawniczych. Czte-
ry z nich są sunnickie, odpowiednio to szkoły malikicka, szafi cka, 
hanafi cka i hanbalicka. Piąta, jaką posługują się szyici, to szkoła 
dżafarycka. Szkoły różnią się co do interpretacji poszczególnych 
przepisów i nakazów prawnych, pozostają jednak zgodne co do ich 
źródeł, czyli Koranu i sury proroka. Tylko szkoła dżafarycka uży-
wana przez szyitów zakłada prawo do reinterpretacji przepisów 

78  M. Dziekan, Arabowie. Słownik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 2001, s. 141–
142, 202–203.
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przez prawników muzułmańskich. Przepisy religijne kodyfi kują 
więc każdy aspekt życia Araba muzułmanina79. 

Pierwsze objawienie prorok islamu Muhammad otrzymał około 
610 roku. Muhammad urodził się około 570 roku w rodzie Haszymi-
dów mekkańskich notabli. Wcześnie osierocony, został adoptowany 
przez swego wuja Abu Taliba, z którym zaczął odbywać podróże 
handlowe w kierunku Syrii. Trudna sytuacja fi nansowa zmusiła 
go do odejścia z domu wuja i rozpoczęcia pracy u bogatej wdowy 
Chadidży. Chadidża pokochała Muhammada i wkrótce się pobra-
li. Muhammad z Chadidżą byli na tyle zamożni, że przyszły pro-
rok mógł oddać się rozmyślaniom o naturze metafi zycznej. Właś-
nie podczas tych rozmyślań w grocie góry Hira, nieopodal Mekki 
Muhammadowi ukazał się archanioł Dżibril i objawił mu pierw-
sze wersety Koranu. Prorok starał się prowadzić swoją działalność 
w Mekce do 622 roku. Przez dwanaście lat głosił tam nową religię, 
ostateczną religię dla świata. Uznawał, że Bóg Jedyny przemawiał 
wcześniej do proroków. Jako pierwszego monoteistę uznawał Abra-
hama, a judaizm i chrześcijaństwo uważał za Ahl Al-Kitab, czyli 
ludy księgi, do których dotarło boże objawienie za pomocą ksiąg 
przekazanych ich prorokom, Tory i Nowego Testamentu. Objawio-
ny prorokowi Koran miał być księgą ostatnią, a sam Muhammad 
pieczęcią proroków. Objawienia koraniczne zawierały podówczas 
treści nawołujące do nawrócenia się Arabów i odrzucenia przez 
nich politeizmu. W 622 roku prorok, któremu nieprzychylne były 
mekkańskie elity, wywędrowuje do Oazy Jathrib. Zaprosiły go tam 
zwaśnione plemiona, by jako sędzia80 załagodził prowadzone przez 
nie spory. Od tej daty zaczyna się kalendarz muzułmański, jest to 

79  Ibidem, s. 340.
80  Funkcja sędziego rozstrzygającego spory była bardzo popularna przed nasta-

niem islamu w społeczeństwie arabskim. Z racji nieistnienia kodyfi kacji prawnej, a je-
dynie prawa zwyczajowego, różniącego się w swoich szczegółach między poszczegól-
nymi plemionami, w sytuacjach spornych powoływano często sędziów, którzy mieli 
wydać sprawiedliwy wyrok w sporze. Byli to ludzie o jakimś autorytecie, lecz koniecz-
nie pochodzący spoza plemion, których spory rozsądzali, tak aby nie zostali posądzeni 
o stronniczość.
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Hidżra, czyli wywędrowanie. Również od tej daty Oaza Jathrib 
zmienia się w Medynę, z arabskiego Madinat An-Nabi, czyli miasto 
proroka. Podczas swego pobytu w Medynie prorok szybko zyskuje 
zwolenników, tak zwanych Ansarów, pomocników. Zwolennicy zaś, 
którzy poszli za nim z Mekki do Medyny, zwani są Muhadżirun, 
czyli ci, którzy wyszli. Podczas medyńskiego okresu swej działal-
ności prorok prowadził walkę o umocnienie w Arabii nowej grupy 
społecznej muzułmanów. Jego głównymi przeciwnikami była mek-
kańska arystokracja wywodząca się z plemienia Banu Kurajsz, czyli 
Kurajszyci. Oprócz zmagania z nimi prorok i muzułmanie walczyli 
również z pomniejszymi plemionami arabskimi, które stopniowo 
przyjmowały islam81. Okres medyński obfi tował też w nowego ro-
dzaju objawienia koraniczne. Nie były one już tylko nawołaniem do 
monoteizmu i odrzucenia idolatrii. Stały się całościową kodyfi kacją 
prawa, jakie miało odtąd obowiązywać społeczność arabską. Po-
szczególne objawienia nie tylko kodyfi kują arabskie prawodawstwo 
zwyczajowe, lecz także zabraniają niektórych praktyk, jak na przy-
kład picia wina, hazardu czy pożyczania na procent. Dają także ści-
sły kodeks prawny i moralny, jakimi powinien posługiwać się wier-
ny. Dla przykładu, wiele miejsca w Koranie zajmuje problem opieki 
nad sierotami i wdowami, a także kwestia dziedziczenia. Wszystkie 
te zagadnienia były wcześniej w ogóle nieregulowane przez prawo 
zwyczajowe lub słabo uregulowane. Sunna, czyli zbiór opowieści 
o życiu proroka, jest obok przepisów wyszczególnionych w Koranie 
podstawą prawodawstwa islamskiego82. 

2.1.4. Przywództwo nad społeczeństwem jako jedna
z kluczowych kwestii w formacji tożsamościo-
wej kultury arabskiej 

Idea przywództwa była od zawsze fundamentalną kwestią w kultu-
rze arabskiej. Przywódca plemienny, szajh, był wybierany zwykle 

81  J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, op. cit., s. 21–31.
82  Koran, op. cit., s. 776 –779.
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przez całą starszyznę plemienną, a jego główną funkcją było roz-
strzyganie sporów oraz dbanie o zachowanie prawa zwyczajowego. 
Nowy standard, jaki powinien spełniać przywódca arabski, narzu-
cił prorok islamu Muhammad. Trzeba jednak podkreślić, że wiele 
składników spuścizny proroka jako przywódcy było adaptacją zwy-
czajów plemiennych. Muhammad nakreślił kształt przywództwa 
nad olbrzymim tworem terytorialnym, jednak lokalnie przywód-
cy plemienni zachowali swoją dawną władzę, ograniczoną jedynie 
podległością wobec wyższej instancji. 

W 630 roku Muhammad ostatecznie pokonał mekkańskich Ku-
rajszytów, doprowadził do ich nawrócenia się na islam oraz odbył 
pielgrzymkę do Mekki, w czasie której wkroczył do Al-Kaby i znisz-
czył wszystkie znajdujące się tam idole i przedstawienia bóstw, gło-
sząc, że od tej pory staje się ona na powrót świątynią tylko Boga 
Jedynego83. W 632 roku po odbyciu ostatniej, pożegnalnej piel-
grzymki do Mekki prorok umarł. 

Pozostawił po sobie twór nieznany wcześniej koczowniczym 
plemionom. Solidne, skonsolidowane, skupione wokół nowej ideo-
logii państwo. Pierwszy raz w historii kultury arabskiej lud ten 
zdołał stworzyć tak silny organizm państwowy, który obejmował 
tereny od Arabii Deserta po południowe granice Arabii Petrea. Co 
więcej, Arabowie stali w przededniu jeszcze większych podbojów, 
zdobyczy terytorialnych i rozszerzenia zasięgu własnej kultury. Sam 
prorok, jak również i święta księga Koranu, podkreślali znaczenie 
assabiji, wspólnoty ludzi wolnych. Wolność bowiem stanowiła dla 
Beduinów wielką wartość. Jednak dopiero prorok Muhammad wy-
kazał więzy i nici połączeń, jakie ich oplatają. W religii muzułmań-
skiej Arabowie odnaleźli zarówno ujście dla swej potrzeby wolno-
ści, jak i sposób myślenia o dobru całej wspólnoty. W tym właśnie 

83  Według muzułmanów świątynia Al-Kaba ma starożytny rodowód. Miał ją zbu-
dować Adam przy pomocy aniołów po wygnaniu z raju. Potem uległa ona zniszczeniu 
w potopie, a odbudował ją Noe. Znów ją zniszczono i odbudował ją Abraham, który 
w tym miejscu miał ofi arować Bogu swojego syna Ismaela. Po Abrahamie i Ismaelu 
rozpoczął się okres dewastacji Kaby, który zakończył Muhammad, zwracając ją na po-
wrót Jedynemu Bogu. 
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kontekście islam, jako religijny system wartości, trwale splótł się 
z głównym nurtem arabskiej kultury i tożsamości kulturowej. Był 
kamieniem milowym, który pozwolił skupić się rozproszonym do-
tąd Arabom84. 

Po śmierci Muhammada wystąpił znaczący problem. Nie wie-
dziano, jak dokonać przekazania władzy. Przecież Muhammad był 
„pieczęcią proroków” i żaden prorok nie miał już po nim nastąpić aż 
do dni ostatnich, kiedy to przyjdzie mahdi, czyli mesjasz, i dokona 
się sąd ostateczny. Wszelako ktoś musiał pokierować nowo powsta-
łym państwem arabskim i ponieść nową religię na wszystkie krańce 
świata. Koncepcje następstwa po proroku były dwie. Część rodziny 
proroka utrzymywała, że rządy powinny przejść w ręce najbliższych 
krewnych proroka. Z racji braku męskiego potomka Muhamma-
da najbliższym męskim krewnym był kuzyn, a zarazem mąż uko-
chanej córki proroka Fatimy, Ali. Po nim następowaliby wnukowie 
proroka Hassan i Husajn. Za Alim przemawiał również fakt, że od 
wczesnego dzieciństwa towarzyszył on prorokowi i mieszkał w jego 
domu. Był poza tym świetnym wojownikiem i wsławił się w bojach, 
które utorowały drogę do zwycięstwa islamu na Półwyspie Arab-
skim. Ze stronnictwa popierającego kandydaturę Alego wyłonili się 
później szyici. Druga koncepcja następstwa po proroku zakładała 
wybór jego następcy przez radę najstarszych i najbardziej zasłużo-
nych naczelników plemiennych oraz towarzyszy Muhammada. Był 
to sposób, w jaki Arabowie według tradycji wybierali swoich przy-
wódców plemiennych, szejków. Wbrew dążeniu stronnictwa Alego 
zdecydowano się na drugą koncepcję. Kalifem, czyli następcą, bo 
słowo to wywodzi się od arabskiego źródłosłowu „następować po”, 
został towarzysz proroka i jego teść Abu Bakr. Rządził on wspól-
notą wiernych od 632 do 634 roku i był pierwszym z czterech tak 
zwanych kalifów prawowiernych, czyli idących słuszną drogą. Dru-
gim z nich był Omar bin Chattab panujący w latach 634–644. Trzeci 
kalif sprawiedliwy Osman panował w latach 644–656. To właśnie 
za jego panowania dokonała się ostateczna kodyfi kacja Koranu. 

84  Koran, op. cit., s. 778–779 .
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Wcześniej jego fragmenty były przechowywane w pamięci towa-
rzyszy proroka. Czwartym i ostatnim kalifem prawowiernym został 
wybrany Ali. W czasie kalifatu Alego doszło do rozłamu w łonie is-
lamu. Podczas panowania tych czterech kalifów imperium muzuł-
mańskie rozrosło się do wielkich rozmiarów. Podbój muzułmański 
objął Arabię Petrea, ale także tereny, nad którymi Arabowie nigdy 
nie sprawowali wcześniej zwierzchnictwa: ku północy – Palestynę, 
Syrię i tereny Bizancjum, mniej więcej do połowy obecnej Turcji, 
ku wschodowi muzułmanie pokonali sassanidzką Persję, zajmując 
terytoria dzisiejszego Iraku i Iranu. Ekspansja na zachód doszła 
mniej więcej do terenów dzisiejszej Tunezji, przy czym doniosłe 
znaczenie miało zajęcie Egiptu, spichlerza Bliskiego Wschodu, za 
panowania kalifa Omara85.

Panowanie kalifów sprawiedliwych zakończyło się defi nitywnie 
na Alim wskutek działań byłej arystokracji mekkańskiej. Stolicą 
trzech pierwszych kalifów sprawiedliwych była Medyna. Ali przez 
większą część swojego panowania przebywał w Al-Kufi e na terenie 
dzisiejszego Iraku. Za panowania trzeciego kalifa sprawiedliwego, 
Osmana, nastąpiło wywyższenie do pełnienia godności w nowo 
powstającym imperium arystokracji mekkańskiej, byłych prze-
ciwników proroka i zaciekłych wrogów islamu. Sam Osman, choć 
był jednym z pierwszych zwolenników proroka, pochodził z ary-
stokracji i nie mógł wyplątać się z sieci powiązań rodzinno-klano-
wych, jaka go oplatała. Najsilniej przeciw jego panowaniu wystą-
pili co zagorzalsi zwolennicy Alego oraz część towarzyszy proroka 
niezadowolona z obrotu, jaki przyjął rozwój islamu. Tendencje te 
doprowadziły do zamordowania Osmana przez syna pierwszego 
kalifa Muhammada bin Abu Bakra. Kalifem został obrany Ali, co 
wzbudziło wielkie niezadowolenie innych członków rodu proroka. 
Ukochana żona proroka, Aisza, wraz z jego towarzyszami Talhą
i Az-Zubajrem podjęła nawet wyprawę wojenną przeciw Ale-
mu. Jednak wojska Alego bez trudu rozprawiły się z tą opozycją

85  J. Danecki, Arabowie, op. cit., s. 137–139.
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w bitwie zwanej Bitwą Wielbłąda86. Dużo groźniejszą opozycją dla 
kalifatu Alego okazał się wielkorządca Syrii Muawijja. Pochodził 
z wywyższonego przez Osmana rodu Omajjadów. Stał na stanowi-
sku, że Ali ma na rękach krew poprzedniego kalifa i nie jest go-
dzien władania wspólnotą muzułmańską. Wydawało się, że spór 
ten można rozstrzygnąć jedynie zbrojnie. Jednak gdy wojska obu 
adwersarzy spotkały się pod Syffi  n w 657 roku, Ali zgodził się na 
staroarabskie rozstrzygnięcie sporu, czyli arbitraż. Sprawa skompli-
kowała się o tyle, że przedmiotem arbitrażu nie było panowanie nad 
wspólnotą wiernych, lecz kwestia, czy poprzedni kalif był prawo-
wierny czy też nie. Wojska rozeszły się, nie uzyskawszy rozstrzyg-
nięcia. Od Alego odłączyli się jednak wskutek niepodjęcia przez 
niego zdecydowanych kroków, by rozwiązać konfl ikt, Charydżyci, 
co stanowiło pierwszy rozłam w łonie islamu. Rok później arbitrzy 
uznali, że Osman dochowywał nakazów wiary. A w 660 roku Mua-
wijja ogłosił się kalifem w Damaszku. Nie byłoby to pewnie zdarze-
nie tak brzemienne w skutki, gdyby nie śmierć Alego w 661 roku. 
Kiedy Ali wychodził z meczetu w Al-Kufi e, zamachowiec powią-
zany z Charydżytami ugodził go zatrutą szablą. Ostatni z kalifów 
sprawiedliwych zmarł w kilka dni później87. 

Przykład wywiedziony z historii obrazuje kilka tendencji. Po 
pierwsze, zamiana luźnych społeczności plemiennych w państwo 
wygenerowała potrzebę zbudowania szerokiej administracji oraz 
oddania poszczególnych prowincji pod opiekę wyznaczonych spo-
śród pobratymców plemiennych namiestników. Tak właśnie wła-
dzę nad prowincją Syrii objął za panowania kalifa Osmana Mua-
wijja. Przeczyło to starej plemiennej zasadzie wyboru następcy jako 
najbardziej godnego do sprawowania urzędu spośród starszyzny. 
Po drugie, część rodziny proroka na czele z Alim dążyła do obie-
ralności władcy wskutek pokrewieństwa i dziedziczenia. Była to 
zupełna nowość w kwestii przywództwa w świecie arabskim. Co 

86  Bitwa Wielbłąda – nazwana tak ponieważ toczyła się wokół wielbłąda, na któ-
rym zasiadała Aisza. W bitwie tej polegli zarówno Talha, jak i Az-Zubajr.

87  J. Danecki, Arabowie, op. cit., s. 138–139 .
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prawda, historycznie zdarzały się przypadki przekazywania władzy 
z ojca na syna, jednak główną praktyką pozostawało wybieranie 
przywódcy przez starszyznę. Nowością była również pozycja przy-
wódcy. Faktycznie nie sprawował on już władzy, jak niegdyś szajho-
wie plemienni, będąc pierwszym pośród równych. Kierował całą 
społecznością, a ponieważ był następcą proroka, część autorytetu 
spływała również bezpośrednio na niego. Przywódca stał się zatem 
postacią zarówno religijną, jak i polityczną. 

2.1.5. Arabizacja ludów podbitych jako przyczynek
do zwiększenia zasięgu tożsamości arabskiej 

Podczas rozszerzania się islamu wraz z podbitymi ziemiami w skład 
imperium weszły nie tylko nowe tereny, lecz także ludy je zamiesz-
kujące. Wszystkie podbite prowincje posiadały arabskich namiest-
ników. Działo się tak już za kalifów sprawiedliwych, jednak podczas 
panowania tychże nie wszczynano procesu arabizacji. Na stanowi-
skach urzędniczych pozostawiano ludność lokalną pod kuratelą 
Arabów. Co więcej, arabscy muzułmanie przejmowali władzę nad 
podbijanymi terenami, ludność autochtoniczna jednak, którą na 
dominujących obszarach byli chrześcijanie, nie przyjmowała nowej 
religii. Koran dawał taką właśnie możliwość chrześcijanom, żydom, 
a także perskim zaratusztrianom. Jednak za panowania kalifa z dy-
nastii omajjadzkiej88, Omara II, doszło do znaczących zmian w tej 
dziedzinie. Omar II wydał dokument zwany konstytucją Omara 
lub kartą Omara. Poza kwestiami dotyczącymi wiary, jak obostrze-
nia wobec statusu ludów księgi, zawierała ona przepisy dotyczące 

88  Kalifat Omajjadzki – od 661 do 750 roku datuje się okres Kalifatu Omajjadzkie-
go. Omajjadzi nie byli już jednak uważani za kalifów sprawiedliwych. Kalifat stał się 
za ich panowania monarchią dziedziczną. Omajjadzi nadali także ostateczny kształt 
imperium arabsko-muzułmańskiemu. Za panowania tej dynastii doszło do ostatecz-
nych podbojów arabskich. Imperium rozciągało się od Pirenejów do rzeki Indus na 
wschodzie. Podbój arabski został zatrzymany dopiero w bitwie pod Poitiers w 732 roku 
przez wojska króla Francji Karola Młota. Omajjadzi dążyli również do narzucenia lu-
dom podbitym kultury arabskiej.
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wprowadzenia języka arabskiego jako języka urzędowego w całym 
imperium. Stanowiła też, że wyższe urzędy mogą sprawować je-
dynie Arabowie, a niemuzułmanie nie mogą sprawować urzędów 
w strukturach władzy, jak również nie mogą wstępować do armii. 
Karta Omara stanowiła także przyczynek do postępu islamizacji 
podbitych ludów. Zjawisko to następowało za sprawą podatków, ja-
kie nakładała ona na ludy księgi. Podatkami tymi były dżizja, czyli 
pogłówne, i charadż, czyli podatek od posiadanej przez niewier-
nych ziemi. Podatki te zapewniły islamowi wielu neofi tów, ponie-
waż zwolnieni z nich byli tylko muzułmanie89. 

W związku z wielką liczbą neofi tów, a co za tym idzie mniej-
szymi wpływami z podatków, wprowadzono praktykę, która co 
prawda hamowała islamizację, lecz rozwijała arabizację. Otóż chcą-
cy przejść na islam, czy to indywidualnie, czy też grupowo, mu-
sieli znaleźć sobie arabskich „patronów” i stać się dla nich maw-
la – „klientami”. Działo się tak również dlatego, że w pierwszych 
wiekach swojego istnienia islam miał postać hierarchiczną. Nie 
zniósł on bowiem całkowicie struktur przynależności plemiennej, 
a jedynie dodał do nich wyższą hierarchię przynależności religijnej, 
stawiając nad plemieniem ummę, wspólnotę wszystkich wiernych, 
i tworząc pomiędzy tymi wiernymi wspominaną już wcześniej 
assabiję, wspólnotę. Relacja między „klientem” a patronującym mu 
plemieniem arabskim stwarzała sytuację, w której dopiero po przy-
jęciu arabskich wzorców kulturowych można było przyjąć islam90. 
W ten sposób ludy pochodzenia semickiego zamieszkujące Bliski 
Wschód, lecz niebędące Arabami, zostały zarabizowane, zatraca-
jąc przy tym prawie całkowicie swą pierwotną tożsamość kulturo-
wą. Dowodem tego jest język koptyjski, który zachował się ślado-
wo w liturgii egipskich Koptów, a jest prawdopodobnie językiem 
mieszkańców Egiptu wywodzących swój rodowód jeszcze od cza-
sów faraońskich. Społeczność Koptów jest także dobrym przykła-
dem, w jaki sposób arabizacja dotykała również te wspólnoty, które 

89  J. Danecki, Arabowie, op. cit., s. 140–147.
90  Ibidem, s. 34–36.
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nie przyjmowały islamu. Dziś liturgia religijna Koptów, jak również 
wszystkich innych chrześcijańskich wspólnot Wschodu, posługuje 
się językiem arabskim, a wierni tych wspólnot w pełni identyfi kują 
się z kulturą arabską i określają samych siebie jako Arabów. Wszel-
kie próby odzyskiwania utraconych tożsamości, nawet tak niewin-
ne jak próba wskrzeszenia języka koptyjskiego dla liturgii religijnej, 
nie okazały się jak dotąd skuteczne91. 

Arabizacja podbitych ludów doprowadziła społeczeństwo arab-
skie do zupełnie nowej tendencji, ludność osiadła zaczęła znacznie 
przewyższać liczebnie ludność koczowniczą. Praktyka klientelizmu 
wprowadzona podczas rozszerzania zasięgu panowania wiązała się 
stricte ze strukturą armii, która prowadziła podboje. Aby zachęcić 
plemiona do wydajniejszych podbojów, zastosowano motywację 
religijną opartą na szóstym nieformalnym fi larze wiary, czyli dżi-
hadzie. Dżihad rozumiany jako qital, czyli dżihad mniejszy, stał się 
niezwykle popularny, ponieważ zastąpił przedislamską praktykę 
gazwu, zakorzenioną głęboko w tożsamości plemiennej. Gazw, czy-
li praktyka zbrojnego napadu łupieżczego, została zakazana przez 
Koran. Nastąpiła jednak zamiana aktywności łupieżczej na żarli-
wość w krzewieniu nowej religii. Gazw został zastąpiony przez qi-
tal. Koran poświęca nawet całą surę na omówienie podziału łupów 
zdobytych w walce92. 

2.1.6. Język arabski jako źródło tożsamości
wszystkich Arabów 

Klarowny język arabski, jak określa go Koran, jest przedmiotem 
dumy Arabów jako zbiorowości. Jest też jednym z głównych od-
niesień legitymujących ich tożsamość. W toku badań nad językiem 
arabskim należy podkreślić trzy aspekty: literaturę arabską, kaligra-
fi ę oraz dialektyzację języka arabskiego. 

91  Por. A. Reymond, Kair, tłum. P. Lewicka, D. Pachniak, PIW, Warszawa 2005. 
92  J. Danecki, Arabowie, op. cit., s. 32–33; Koran, op. cit., sura VIII Łupy (Al-Anfāl).
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Grupy arabskie zamieszkujące tereny, których rzymskie nazwy 
przytoczyłem powyżej, posługiwały się dalece zdialektyzowanym 
i zregionalizowanym językiem arabskim. Istniał co prawda język 
powszechnie zrozumiały, literacki, którym posługiwali się poeci. 
Wdrożenie tego języka dla wszystkich grup Arabów nie było jednak 
konieczne, ponieważ różnice pomiędzy poszczególnymi dialektami 
wywodzącymi się z jednego pnia języków semickich były na tyle 
małe, że Arabowie mogli się porozumiewać między sobą, używając 
własnych dialektów. Jeśli zaś chodzi o języki urzędowe, to dla Ara-
bów zamieszkujących obszar Arabia Petrea były to najpierw łacina, 
później greka, a dla reszty społeczności o pochodzeniu arabskim 
takie pojęcie jak język urzędowy nie istniało. Jedynie nieliczni od-
bywający podróże handlowe władali łaciną lub greką. Język arabski 
zachował zatem jeszcze przed uświęceniem go w Koranie postać 
języka codzienności dla większości Arabów93. 

Największym zabytkiem literatury arabskiej jest Koran. To bo-
wiem nie tylko dzieło o charakterze religijnym. Nie do przecenie-
nia jest jego znaczenie dla języka arabskiego. Koran został spisany 
w dialekcie mekkańskich Kurajszytów, niezwykle podobnym do 
tego, w jakim poeci staroarabscy spisywali swoje kasydy. To właśnie 
język koraniczny został uznany za klasyczny język arabski. To na 
jego podstawie od VII do IX wieku zostały skodyfi kowane zasady, 
które rządzą gramatyką arabską. Komentarze do Koranu i Sunny 
proroka stanowią pokaźny dział w twórczości każdego arabskiego 
naukowca tamtych czasów. Znakomity przykład obrazujący wagę 
Koranu, ale także stosunek Arabów do wiedzy nieprzekazanej pro-
rokowi, stanowi tradycja z początków islamu. Mówi ona, że w trak-
cie podbojów za czasów drugiego kalifa sprawiedliwego Umara 
bin Chattaba doszło do zdobycia sporych perskich zbiorów biblio-
tecznych. Dowódca, który przejął te zbiory, napisał do kalifa z za-
pytaniem, co ma z nimi zrobić. Według tradycji odpowiedź kalifa 
miała brzmieć: wrzuć je do rzeki, jeżeli są prawdziwe, to ich nie po-
trzebujemy, bo cała prawda jest już zawarta w Koranie, jeżeli są zaś

93  Ibidem, s. 72–74. 
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kłamliwe, to tym lepiej, że się ich pozbędziemy, bo nie przywiodą 
nas one do grzechu94. 

Literatura arabska, zanim doszła do swego największego roz-
kwitu, który nastąpił po opracowaniu komentarzy do Koranu 
i wykładni prawa, przeżywała fascynację kasydą jeszcze za czasów 
kalifów omajjadzkich. Wtedy powstały również inne rodzaje li-
ryczne, jak na przykład hamrijaty, czyli wiersze winne. Kalifowie 
arabscy, jak nakazuje ich tradycja kulturowa, zatrudniali poetów 
na swoich dworach, aby opiewali oni ich panowanie. Spośród tych 
poetów należy wymienić najsławniejszą trójkę: Al-Farazdaka, Al-
-Achtala i Dżarira. Ich słynne wiersze są chlubą okresu kalifów 
omajjadzkich. Za ich panowania nastąpił także rozwój liryki mi-
łosnej, której przykładem są wiersze o słynnych parach kochan-
ków, jak Lejla i Madżnun, Dżamil i Busajna czy też Kajs i Lubna. 
Ale również prozę znamionuje znaczący rozwój za czasów Kalifa-
tu Omajjadzkiego. Wystarczy wspomnieć chociażby Ibn Mukaff ę 
i jego zbiór bajek Kalila i Dimna czy podstawę historiografi i arab-
skiej – kroniki At-Tabariego95. 

Za czasów Kalifatu Abbasydzkiego96, jak również na terenie hi-
szpańskiej Al-Andalus czy w Egipcie, literatura arabska osiągnęła 

94  P.K. Hitti, Dzieje Arabów, tłum. W. Dembski, M. Skuratowicz, E. Szymański, 
PWN, Warszawa 1969. 

95  J. Bielawski, Klasyczna literatura arabska, op. cit., s. 70–91.
96  Kalifat Abbasydzki – od 750 do 1258 roku datuje się okres Kalifatu Abbasydz-

kiego. Można pokrótce określić go jako czas postępującej islamizacji i regionalizacji 
imperium abbasydzkiego. Od samego początku panowania tej dynastii na wschodzie 
i zachodzie imperium w siłę rosły dynastie lokalne, powstałe za przyczyną usamodziel-
niania się namiestników prowincji. Na okres abbasydzki przypadło 37 kalifów. Historię 
Kalifatu Abbasydzkiego można podzielić na trzy okresy. Pierwszy to czas potęgi trwa-
jący do roku 847. Właśnie w tym okresie nastąpiło dopuszczenie do władzy muzułma-
nów o niearabskim pochodzeniu i tożsamości kulturowej. Okres schyłkowy przypadł 
na lata 847–945, kiedy to konstytuowały się dwa opozycyjne kalifaty. Z jednej strony 
Emirat Kordobański przekształcił się w Kalifat Kordobański, z drugiej powstał Kalifat 
Fatymidzki w Egipcie. W okresie tym znacząco wzrosły wpływy wiernych o pocho-
dzeniu tureckim. Okres upadku przypadł na lata 945–1258, kiedy to kalifat znacznie 
okrojony terytorialnie ostatecznie upadł po zdobyciu jego stolicy w trakcie najazdu 
Mongołów.
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swą szczytową formę klasycznego rozwoju. To właśnie wtedy na 
grunt literatury i kultury arabskiej dotarły wpływy ludów podbi-
tych, jak już wspominałem, głównie wpływy helleńskie i perskie. 
Co ważne, język arabski stał się wtedy swoistym lingua franca cy-
wilizacji arabsko-muzułmańskiej. Utwory o największej wartości 
powstają w tym języku. Wyraża on zarówno uniesienia poetyckie, 
jak i dywagacje fi lozofi czne. Dzieła fi lozofi czne osiągnęły w kultu-
rze arabskiej swe wyżyny właśnie pod panowaniem Abbasydów. To 
kalifowie abbasydzcy powołali do życia słynną bagdadzką bibliote-
kę i ośrodek studiów fi lozofi cznych bajt Al-hikma, dom mądrości. 
To właśnie za Abbasydów nastąpiły pierwsze fi lozofi czne próby ro-
zumienia przesłania religijnego Koranu. W bajt Al-hikma działała 
wspólnota Mutazylitów, którzy opierali się na racjonalizmie i Ko-
ranie w swoim rozumieniu świata. Wreszcie w końcowym okresie 
Kalifatu Abbasydzkiego Al-Ghazali napisał swoje wielkie dzieło 
Obalenie fi lozofów, przeciwko Mutazylitom i użyciu fi lozofi i w od-
niesieniu do wiary w ogóle. W odpowiedzi na to dzieło fi lozof Ibn 
Ruszd napisał Obalenie obalenia. Do dziś wielu myślicieli wyraża 
stanowisko podobne do Al-Ghazalego, utrzymując, że wejście na 
arabski grunt pojęciowy fi lozofi i greckiej i perskiego dualizmu do-
prowadziło do rozmycia się klasycznych wartości arabskich. Trzeba 
również podkreślić fakt, że to między innymi dzięki samym Ara-
bom, lecz nie muzułmanom, a arabskim chrześcijanom, było moż-
liwe poznanie dorobku starożytnych myślicieli. To właśnie arabscy 
chrześcijanie przywozili pisma fi lozofi czne ze swych wypraw do 
Bizancjum i Grecji. Z racji wspólnoty z innymi Kościołami chrześ-
cijańskimi Wschodu mieli oni większy dostęp do tych pism. Innym 
ważnym dorobkiem literatury arabskiej z czasów abbasydzkich jest 
literatura adabowa. Były to pouczające opowieści wzięte z życia co-
dziennego, mające stanowić pożyteczną naukę dla przedstawicieli 
wszystkich szczebli drabiny społecznej97. 

Po okresie kalifatu nastąpił stopniowy upadek literatury arab-
skiej. Dopiero odrodzenie się kultury arabskiej w XIX wieku

97  J. Bielawski, Klasyczna literatura arabska, op. cit.,  s. 94–103.
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przyniosło również odrodzenie literatury arabskiej. A nawet wiel-
ką jej modernizację, ponieważ po raz pierwszy w główny nurt tej 
literatury wkroczyła proza, która dotąd ustępowała miejsca poe-
zji. Modernizacja świata arabskiego wprowadziła też do literatu-
ry arabskiej wiele wzorców zaczerpniętych wprost z kultury za-
chodniej. Proza arabska wypracowała własnych wielkich twórców 
w XX wieku, wystarczy wspomnieć chociażby Egipcjan Nadżiba 
Mahfuza i Tahę Husajna. W XX wieku powstał teatr arabski, dzie-
dzina sztuki, która wcześniej praktycznie w ogóle wśród Arabów 
nie istniała. Jednak to zjawisko było akurat wynikiem raczkującego 
dopiero w tamtych czasach globalnego wymiaru międzykulturo-
wości98. 

Dorobek literatury arabskiej nie jest być może w pełni znany 
przeciętnemu Arabowi. Na pewno jednak wpływa na kształtowa-
nie jego tożsamości, używa on bowiem spektrum języka arabskie-
go, uświęconego przez Koran, a uważanego przez Arabów za język 
najdoskonalszy. Poza tym dzieła literatury arabskiej w formie ust-
nego przekazu pozostają fragmentarycznie w stałej świadomości 
większości Arabów. Do dziś na targu w Damaszku można spotkać 
opowiadaczy przedstawiających historię nieszczęśliwej miłości Lej-
li i Madżnuna. 

Koran zakazuje wszelkiego rodzaju przedstawień, zarówno lu-
dzi, jak i zwierząt. Między innymi z tego faktu wypływa tak wielka 
popularność kaligrafi i arabskiej. Zdobiła ona dzieła architektury 
i literatury. Kaligrafi a miała również za zadanie podkreślać wyjąt-
kowe znaczenie języka arabskiego. Arabska kaligrafi a do początku 
XIX wieku była pisana ręcznie. Dopiero z wprowadzeniem pierw-
szych drukarni w kairskiej dzielnicy Al-Bulaq pisma arabskie do-
tarły do większego kręgu odbiorców. Wcześniej słowo pisane było 
zarezerwowane dla niewielu. Do dziś w świecie arabskim, pomimo 
obowiązku szkolnego, analfabetyzm nie jest zjawiskiem sporadycz-
nym. Kodyfi kacja piśmiennicza języka arabskiego opiera się na al-

98  A. Hourani, Historia Arabów, tłum. J. Danecki, Marabut, Gdańsk 1995,
s. 275–278. 
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fabecie spółgłoskowym, a samogłoski są znakowane jedynie przez 
znaczniki diakrytyczne. W toku rozwoju cywilizacji arabsko-mu-
zułmańskiej wiele z ludów podbitych przyjmowało alfabet arabski, 
adaptując go do potrzeb własnego języka. Świetnymi przykładami 
tego zjawiska są języki farsi i urdu. Język turecki również przez wie-
le wieków posługiwał się alfabetem arabskim, jednak w toku reform 
Ataturka99 w XX wieku zastąpiono go alfabetem łacińskim100. 

Dialektyzacja języka arabskiego jest jednym z głównych prob-
lemów kultury arabskiej. Współcześnie każda jednostkowa identy-
fi kacja odwołująca się do tożsamości arabskiej odnosi się również 
do języka. Fundamentalne znaczenie dla obecnego kształtu języka 
arabskiego ma zapoczątkowana przez Muhammada Abduha101 na 
kairskim uniwersytecie Al-Azhar reforma języka arabskiego. Fun-
damentalne znaczenie ma również reforma edukacji i warstwy in-
telektualnej, jaką podjęto niezależnie w różnych częściach świata 
arabskiego102. Jednak to, czym tak szczycą się Arabowie, ów modern 
standard arabic, czyli fusha, pozostaje dla wielu z nich językiem nie 
w pełni zrozumiałym. Przeciętny mieszkaniec Kairu w naszych cza-
sach, z trudem, jeśli w ogóle, jest zdolny porozumieć się z miesz-
kańcem Bagdadu. Co więcej, telewizja, radio i prasa używają fusha 
jedynie w niewielkim stopniu, przystosowując ją do języka używa-
nego powszechnie w danym kraju. Problem z dialektyzacją pogłę-

99  Mustafa Kemal Ataturk – turecki wojskowy, polityk, mąż stanu, twórca współ-
czesnego państwa tureckiego. Żył w latach 1881–1938. W 1922 roku został przywódcą 
ruchu narodowego, obalił sułtanat i zaczął modernizację oraz europeizację kraju. Choć 
proklamował Turcję republiką, jego rządy miały charakter autorytarny. Znacznie ogra-
niczył wpływ islamu, wprowadzając cywilny kodeks karny nieoparty na religii. 

100  J. Danecki, Arabowie, op. cit., s. 205–215.
101  Muhammad Abduh – Egipcjanin, uczony i reformator muzułmański. Żył w la-

tach 1849–1905. Jako wielki muft i Al-Azhar podjął się reformy religijnej i edukacyjnej. 
Twierdził, że w religii zawarte jest dobro i jej samej w sobie nie trzeba reformować. 
Jednak w ciągu wieków zdrowe drzewo religii wypuściło wiele gałęzi tradycji, te gałęzie 
trzeba przycinać, aby drzewo rosło zdrowe. Głosił on również potrzebę reformy języ-
ka arabskiego, ukrócenia postępującej dialektyzacji i odrodzenia klasycznego języka 
arabskiego.

102  Por. A. Hourani, Historia Arabów, op. cit.
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bia jeszcze bardziej zjawiska dialektyzacji języka nie tylko w obrębie 
różnych krajów, lecz także w obrębie regionów danego kraju czy też 
jego miast. Teoretycznie fusha jest w każdym państwie arabskim 
nauczana w szkole powszechnej, jednak w praktyce dopiero w li-
ceach czy nawet na uniwersytetach przykłada się właściwą wagę do 
jej nauczania. Dialektyzacja języka arabskiego jest zatem wielkim 
wyzwaniem, jakie stoi przed tożsamością arabską103. 

2.1.7. Gościnność jako tradycyjna wartość
tożsamości arabskiej 

Gościnność jest dla Arabów wartością nadrzędną. Wspomina 
o niej nie tylko Koran, lecz także wynika ona z beduińskiej tra-
dycji. W skrajnie trudnych warunkach terenów pustynnych nie-
udzielenie innej istocie ludzkiej gościny i pomocy oznaczało dla 
niej śmierć. Nawet wobec wrogów istnieje wręcz religijny nakaz 
udzielenia gościny. W Koranie jest on określony jasno na przykład 
w surze 4 ajacie 36: 

Czcijcie Boga i nie dodawajcie współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzi-
com i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym, sąsiadowi, bliskiemu krew-
nemu i sąsiadowi, który jest wam obcy, i towarzyszowi będącemu u boku, 
i podróżnemu, i temu, którym zawładnęły wasze prawice104. 

Ten religijny nakaz pokazuje, jak bezwzględnie trzeba udzielać 
gościny wszystkim ludziom. Szczególnie ciekawy wydaje się frag-
ment i „temu, którym zawładnęły wasze prawiceˮ. Oznacza on oka-
zanie gościny nawet człowiekowi o niższym statusie społecznym, 
na przykład niewolnikowi czy członkowi ludności podbitej. 

Okazywanie gościnności jest również okazją do pokazania przez 
gospodarza swojej pozycji, jak również odbycia rozmów i załatwie-
nia pewnych spraw. Th omas Edward Lawrence szczegółowo opisu-
je, jak podczas zjednywania plemion beduińskich dla sprawy Wiel-

103  Ibidem, s. 386–391.
104  Koran, op. cit., s. 202. 
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kiej Rewolty Arabskiej gościł on wspólnie z emirem Fajsalem w ich 
obozowiskach. Gościna taka odbywała się głównie poprzez wy-
dawanie przez gospodarza posiłków i uczt. Co ciekawe, Lawrence 
był w pewnych momentach poirytowany faktem, że odpowiednie 
ugoszczenie emira było dla poszczególnych naczelników plemien-
nych ważniejsze od ustaleń, jakie poczynili z nim w toku dyskusji. 
Jego irytacja mogła również wynikać z faktu, że w kulturze arab-
skiej gospodarz ma obowiązek zadbać o to, aby jego gość pozostał 
najedzony. Prowadzi to do znacznego wydłużenia czasu trwania 
posiłku, ponieważ gospodarz musi kilkakrotnie proponować swe-
mu gościowi dodatkowe porcje jedzenia. Posiłek taki uwzględnia 
oprócz dań właściwych podawane osobno przystawki oraz desery 
z tradycyjnie parzoną kawą czy herbatą. 

Lawrence miał również okazję doświadczyć innych rodzajów 
gościnności arabskiej niż gościnność stołu. W czasie trwania re-
wolty podróżował często z Hidżazu do Kairu lub innych ośrod-
ków, gdzie stacjonowały wojska brytyjskie. Podczas tych podróży 
lokalne plemiona, przez których tereny przejeżdżał, oferowały mu 
szerokie spektrum arabskiej gościnności, od noclegu po wyznacze-
nie lokalnych przewodników, którzy ułatwiali mu podróż i skracali 
znacząco jej czas105. 

Gościnność nie powinna rozróżniać gości na lepszych i gor-
szych. Jednak przyjęta praktyka stanowi, że gości o większej wadze 
należy przyjmować bardziej wystawnie, z dużo większą pompą. Jak 
już wspomniałem, gościnność jest wykorzystana w kulturze arab-
skiej do różnych celów: od zawierania targów handlowych, poprzez 
legitymizację i potwierdzanie dążeń politycznych, aż po aranżowa-
nie i fi nalizację małżeństw. 

105  Por. T.E. Lawrence, Siedem fi larów mądrości, tłum. J. Schwakopf, t. 2, PIW, 
Warszawa 1971.
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2.2. Haszymidzi. Ich znaczenie i historia 

2.2.1. Pochodzenie rodu haszymidzkiego

Ród Haszymidów wywodzi się z arabskiego plemienia Kurajszytów 
kontrolującego miasto Mekkę. Na plemię Kurajszytów składało się 
kilka, być może nawet dziesięć, rodów. Najważniejszymi spośród 
nich były trzy rody: Omajjadzi, Mahzumici i właśnie Haszymidzi. 
Haszymidzi nie byli rodem bardzo bogatym, jednak mieli w Mek-
ce pozycję szczególną. Byli strażnikami źródła zam-zam. Tradycja 
podaje, że źródło zam-zam, owo mityczne miejsce, które miało 
zapewnić przeżycie na pustyni Hagar i Ismaelowi, zostało odkry-
te przez przodka proroka Abd Al-Muttaliba. Wcześniej było ono 
znane Persom, jednak wskutek zawieruchy historycznej zostało za-
sypane przez piaski pustyni. Prorok również wywodził się z rodu 
Haszymidów106. 

Ród Haszymidów był powiązany z rozgrywkami politycznymi 
po śmierci proroka. Szyici, wywodzący się głównie spośród rodu 
haszymidzkiego, uważali, że po Alim kalifem, przewodnikiem wier-
nych powinien zostać wnuk proroka Hassan. Jednak kalifem ogłosił 
się już Muawijja. Wskutek przewagi siłowej Muawijji Hassan zrzekł 
się swych praw do kalifatu na jego rzecz. Muawijja starał się prze-
kształcić kalifat w monarchię dziedziczną i przekazać władzę swo-
jemu synowi Jazidowi. Hassan zmarł przed Muawijją, więc ten nie 
widział przeszkód dla swoich celów. O kalifat upomniał się jednak 
młodszy brat Hassana Husajn. Zrobił to po śmierci Muawijji i usta-
nowieniu jego syna kalifem. Wskutek zdrady sojuszników Husajn 
pozostał jedynie z 72 wojownikami. Zdecydował się jednak na sto-
czenie bitwy z czterotysięcznym wojskiem kalifa, którego uważał za 
bluźniercę. Wskutek rażącej dysproporcji Husajn przegrał i poległ 
w bitwie. Bitwa ta miała miejsce w 681 roku pod Karbalą na terenie 

106  J. Danecki, Opowieści Koranu, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warsza-
wa 1991, s. 18–21. 
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dzisiejszego Iraku. Data ta jest o tyle znamienna, że stanowi cezu-
rę ostatecznego odłączenia się szyitów od głównego nurtu islamu. 
Potomkowie Husajna stawali się późniejszymi imamami szyickimi, 
natomiast według tradycji z potomków Hassana wywodzi się głów-
na gałąź rodu Haszymidów107. 

Spośród licznych gałęzi rodu proroka najważniejsza jest obecnie 
właśnie gałąź haszymidzka. To ta gałąź rodu sprawowała od X wie-
ku do 1924 roku władzę i opiekę na świętymi miejscami islamu 
Mekką i Medyną. Byli oni nazywani szarifami Mekki. Do dziś na 
Bliskim Wschodzie żyją grupy ludzi wywodzących swoje pocho-
dzenie od poszczególnych członków rodu Haszymidów. Takie oso-
by są nazywane sajjidami i pozostają otoczone szczególnym sza-
cunkiem w kulturze arabskiej108. 

Od 750 do 1258 roku sprawowanie władzy nad kalifatem przy-
padło w udziale rodowi Abbasydów. Ród abbasydzki była to bocz-
na gałąź rodu haszymidzkiego, wywodząca swoje pochodzenie od 
stryja proroka Abbasa. W 747 roku wybuchło w prowincji Chora-
san109 powstanie szyickie wsparte przez Abbasydów. W wyniku tego 
powstania wszyscy członkowie dynastii Omajjadów zostali zamor-
dowani110, a Abbasydzi przejęli władzę. Jeśli zaś chodzi o samych 
szarifów Mekki, to ich znaczenie w historii islamu było raczej ściśle 
polityczne. Do godności strażników świętych miejsc doszli oni za 
panowania dynastii Fatymidów111, jednak nigdy nie byli władcami 
w pełni samodzielnymi. Zawsze pozostawali pod kuratelą wład-
ców, którzy sprawowali większą kontrolę nad obszarem Bliskiego 
Wschodu. Nierzadko zdarzało się również, że jeśli któryś z szarifów 

107  J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, op. cit., s. 264–268.
108  M. Dziekan, Arabowie. Słownik encyklopedyczny, op. cit., s. 178. 
109  Teren dzisiejszego Iranu.
110  Jedyny ocalały z tego pogromu Abd Ar-Rahman uciekł na teren Półwyspu 

Iberyjskiego. Tam też w 756 roku założył Emirat Kordobański.
111  Istnieje również pogląd, że główna gałąź rodu haszymidzkiego objęła władzę 

nad Mekką już po śmierci czwartego kalifa sprawiedliwego Alego. Od tego czasu 
Mekką mieli władać wyłącznie szarifowie. Pogląd ten nie jest jednak zbyt dobrze udo-
kumentowany, a oparcie znajduje jedynie w ludowej tradycji.
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Mekki starał się wzmocnić swoją pozycję, był usuwany czy nawet 
więziony. Głównymi zadaniami szarifów jako strażników świętych 
miejsc islamu była restauracja meczetów w Mekce i Medynie oraz 
dbanie o właściwy przebieg pielgrzymki. Właśnie z racji pełnienia 
tej drugiej misji mieli oni dobre rozeznanie wśród mozaiki plemion 
beduińskich. Jeśli bowiem islam zakazywał napadu łupieżczego 
ghazw, to praktyka była zgoła inna. Po ukonstytuowaniu się impe-
rium handel poprzez Arabię uległ znacznej centralizacji, co przy-
czyniło się do zubożenia plemion dotychczas trudniących się tym 
handlem. Aby osiągnąć lepszy poziom życia, musiały one zająć się 
wyłącznie hodowlą bydła lub też zacząć rabować pielgrzymów uda-
jących się do Mekki. Szarifowie Mekki musieli więc posiadać roze-
znanie wśród tych plemion, aby chronić pobożnych pielgrzymów 
przed ewentualnymi zagrożeniami. Wzrost liczby pielgrzymów 
w XIX i na początku XX wieku przyczynił się zatem również do 
wzrostu znaczenia szarifów. Ten nagły wzrost nie był powodowa-
ny nowymi prądami reformatorskimi czy nagłą pobożnością, lecz 
postępem technologicznym, który znacznie skrócił wielomiesięcz-
ną podróż do miejsc świętych. W latach 1900–1908 imperium ot-
tomańskie sfi nansowało budowę kolei hidżazkiej, która połączyła 
Damaszek z Medyną. Jednak szarifowie Mekki nigdy nie zgodzili 
się na doprowadzenie linii kolejowej do samej Mekki112. 

2.2.2. Rola szarifów Mekki w budowie arabskiej
niepodległości 

Sytuacja radykalnie zmieniła się podczas pierwszej wojny świato-
wej. Imperium ottomańskie opowiedziało się po stronie państw 
Osi, stając się zagrożeniem dla interesów brytyjskich na Bliskim 
Wschodzie. Wskutek tych zdarzeń wśród brytyjskich wojskowych 
narodził się plan sprowokowania rewolty arabskiej, która utwo-
rzyłaby front na południu imperium ottomańskiego. Działanie to 

112  M. Dziekan, op. cit., s. 172.
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miało za zadanie znaczne osłabienie zaangażowania tureckiego na 
innych frontach. Sprawą otwartą pozostała kwestia, w jaki sposób 
sprowokować arabską rewoltę. Postanowiono wykorzystać postać 
szarifa Mekki Husajna. Brytyjscy planiści trafnie zdefi niowali sy-
tuację, zauważając dążenia narodowościowe Arabów, częściowo 
spowodowane przez brytyjską okupację Egiptu, a częściowo wzo-
rowane na ruchu młodotureckim w imperium ottomańskim. Nie 
były jednak te dążenia czystą kalką ruchów tureckich. Były raczej 
arabską odpowiedzią na te ruchy. Odpowiedź taka była koniecz-
na, ponieważ w latach poprzedzających wybuch pierwszej wojny 
światowej nacjonalistyczne ruchy w Turcji coraz mocniej podkre-
ślały wagę etnicznej przynależności tureckiej. Arabom pozostawało 
realizowanie się co najwyżej w koncepcji panislamizmu imperium 
ottomańskiego. 

W tajnej korespondencji wysokiego komisarza Wielkiej Brytanii 
w Egipcie, sir Henry’ego McMahona, z szarifem Husajnem ustalono 
warunki arabskiej rewolty. W zamian za wszczęcie przez Arabów 
powstania przeciw Turkom Wielka Brytania zobowiązywała się ta-
kie powstanie wesprzeć oraz gwarantowała, że wszelkie ewentualne 
zdobycze terytorialne tegoż powstania na terenie Azji będą stano-
wić teren mającego powstać po upadku imperium ottomańskiego 
państwa arabskiego. W myśl tych listów oraz wskutek działań dy-
plomatycznych swojego syna Fajsala szarif Husajn rozpoczął Wiel-
ką Rewoltę Arabską, pokonując garnizon turecki w Mekce. Sam 
szarif nie przewodził zbrojnym działaniom powiązanym z rewoltą. 
Zajmowali się tym jego synowie: Fajsal, Abd Allah i Ali. Głównymi 
punktami oporu tureckiego na terenie Arabii były garnizony znaj-
dujące się w Mekce, Medynie i Dżuddzie oraz rozsiane wzdłuż waż-
niejszych stacji kolei hidżazkiej113. 

Warto zaznaczyć, że szarif Mekki reprezentował jedynie część 
plemion zamieszkujących Półwysep Arabski. Wśród mnogości tych 
plemion były także te, które sprawowały kontrolę nad Omanem, 
Jemenem, ród As-Sabahów z Kuwejtu czy plemiona zamieszkujące 

113  A. Hourani, op. cit., s. 341.
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teren dzisiejszych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie sposób 
nie wspomnieć też o rodzie Saudów, w tamtym okresie chwilowo 
przebywającym na wygnaniu w Kuwejcie, jednak niezwykle promi-
nentnym. Saudowie związali się z duchowieństwem wahhabickim. 
Wahhabizm114 zakładał powrót do korzeni islamu, restrykcyjne 
przestrzeganie szariatu i odniesienie wszystkich aspektów życia je-
dynie do nakazów zawartych w Koranie i Sunnie proroka. Turcy 
sprawowali tylko iluzoryczną kontrolę nad tymi plemionami, zo-
bowiązując je do płacenia podatków, pozostawiając jednak dużą 
swobodę co do władzy lokalnej115.

Po rozpoczęciu rewolty do Arabii zaczęli napływać brytyjscy 
doradcy wojskowi, między innymi słynny Th omas Edward La-
wrence116. Postać ta nierozerwalnie związała swoje losy z losami 
rewolty arabskiej. Lawrence brał udział w działaniach militarnych 
prowadzonych przez Fajsala, dążących do zajęcia terenów na pół-
noc od Mekki w kierunku Syrii. Były to najważniejsze działania 
zbrojne arabskiej rewolty mające na celu głównie dywersję wzdłuż 
linii kolei hidżazkiej. Odcięcie linii kolejowej powodowało brak 
dostaw do obleganego przez drugiego syna szarifa Husajna, Abd 
Allaha, garnizonu w Medynie. Z wojskowego punktu widzenia była 
to więc guerilla, sporadycznie jedynie wspierana przez wojska re-
gularne. Jednocześnie prowadzono działania propagandowe mają-

114  Wahhabizm – religijny i polityczny ruch fundamentalny w islamie, biorący 
nazwę od nazwiska swego założyciela żyjącego w latach 1703–1792 Muhammada Ibn 
Abd Al-Wahhaba. Wahhabizm zakłada powrót do pierwotnej prostoty i czystości isla-
mu oraz do surowości obyczajów. Ruch zwalcza mistycyzm muzułmański, potępia kult 
lokalnych świętych oraz pielgrzymki do świętych miejsc (poza Mekką i Medyną), ściśle 
związany od swego powstania z rodziną Saudów.

115  Por. J. Zdanowski, Historia Arabii wschodniej, Ossolineum, Wrocław 2004.
116  Th omas Edward Lawrence – szerzej znany jako Lawrence z Arabii, brytyjski ar-

cheolog, podróżnik, wojskowy i agent wywiadu. Żył w latach 1888–1935. Wokół posta-
ci Lawrence’a narosło wiele kontrowersji, sam był prawdopodobnie megalomanem, co 
wyraźnie widać po jego dziele Siedem fi larów mądrości. Lawrence bagatelizuje w nim 
postać późniejszego króla Arabii Abd Allaha, ocenia go jako nieudolnego i miernego 
polityka. Współcześnie demitologizuje się postać Lawrence’a, bywa on nawet określany 
jako bezpośredni wykonawca polityki kolonialnej Wielkiej Brytanii.
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ce za zadanie budowę świadomości kulturowej Arabów w terenie. 
Nacjonalizm arabski narodził się bowiem w ośrodkach miejskich, 
natomiast ludność prowincji, w przeważającej części niewyeduko-
wana, nie miała dostępu do tych nowych prądów myślowych. Pro-
pagowano również idee zjednoczonego państwa arabskiego pod 
panowaniem szarifa Husajna117. Idee panarabizmu propagowane 
przez Wielką Rewoltę Arabską trafi ły na podatny grunt i na długo 
zakorzeniły się w świadomości arabskiej. To właśnie między inny-
mi rozprzestrzenianie się tych idei ugruntowało zakorzenienie się 
tożsamości arabskiej jako elementu partykularnego tożsamości nie 
tylko poszczególnych jednostek, lecz także całych zbiorowości czy 
późniejszych tworów państwowych. Ewolucja idei panarabskiej do-
prowadziła ją w końcu do mariażu z socjalizmem i odrzucenia idei 
jedności arabskiej pod berłem haszymidzkim. 

Niewątpliwie największym osiągnięciem rewolty arabskiej było 
zdobycie Akaby. Akaba jako silnie ufortyfi kowany fort turecki nad 
Morzem Czerwonym była szczególnie niebezpieczna z dwóch 
względów. Po pierwsze, blokowała ona marsz wojsk brytyjskich 
pod przywództwem generała Allenby’ego w kierunku Palestyny 
i Syrii. Po drugie, jej skierowane w stronę morza działa uniemoż-
liwiały dostawy zaopatrzenia do portu w Dżudzie, a tym samym 
wspomaganie rewolty przez Brytyjczyków. Dzięki zjednaniu so-
bie plemion beduińskich Lawrence i Fajsal przeszli pustynię Ne-
fud i zdobyli Akabę od tyłu, od strony lądu. Akaba została zdobyta 
w 1917 roku. Abd Allah, zastąpiony przez swego brata Alego jako 
dowódca oblężenia Medyny, wsparł działania dywersyjne na tere-
nie dzisiejszej Jordanii. Mniej więcej w tym samym czasie szarif 
Husajn ogłosił się królem Hidżazu. Wydawało się, że rewolta arab-
ska nabrała znaczącego rozpędu. Jednak ofensywa brytyjska na te-
renie Palestyny utknęła w martwym punkcie aż do zdobycia oazy 
Beer-Szewa w 1918 roku przez wojska australijskie. W połowie 
roku 1918 rozpoczął się wyścig pomiędzy wojskami brytyjskimi 

117  T.E. Lawrence, Siedem fi larów mądrości, tłum.J. Schwakopf, t. 1, PIW, Warszawa 
1971, s. 207–289.
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a arabskimi o to, kto pierwszy wkroczy do Damaszku118. Wyścig ten 
miał znaczenie propagandowe, ponieważ Arabowie chcieli powitać 
w Damaszku Brytyjczyków jako gospodarze. Udało im się zdobyć 
Damaszek na kilka dni przed wojskami generała Allenby’ego. Nie 
wiedzieli oni jednak, że nie miało to większego znaczenia. W myśl 
tajnego porozumienia Sykes–Picot119 z 1916 roku strefy wpływów 
w bliskowschodniej części imperium ottomańskiego zostały już po-
dzielone pomiędzy Anglików i Francuzów. A w 1917 roku została 
opublikowana deklaracja lorda Balfoura. Zakładała ona, co praw-
da, powstanie niepodległego państwa arabskiego, jednak miało ono 
pozostawać pod kuratelą międzynarodową. Co więcej, lord Balfour 
złożył obietnicę organizacji syjonistycznej, którą można było zro-
zumieć jako przyzwolenie na osiedlenie się narodu żydowskiego na 
terytorium Palestyny. Pogłębiało to i tak napięte stosunki w tym 
zapalnym regionie. Zdobycie Damaszku zakończyło Wielką Re-
woltę Arabską120. Jednak dopiero konferencja pokojowa w Paryżu 
w 1919 roku miała przynieść rozwiązanie kwestii państwowości 
arabskiej. Na konferencję paryską pojechała delegacja haszymidzka 
pod przywództwem Fajsala. Nie uzyskali oni żadnych gwarancji, 
co było wynikiem zawartej wcześniej umowy Sykes–Picot. Podczas 
swojego pobytu w Europie Fajsal odbył rozmowy z przedstawicie-
lem środowisk syjonistycznych Chaimem Weizmanem. W toku 

118  Ibidem, s. 290–320.
119  Umowa Sykes–Picot to tajne porozumienie z roku 1916, zawarte pomiędzy dwo-

ma dyplomatami średniego szczebla – François Georges-Picota reprezentującego Fran-
cję i Marka Sykesa reprezentującego Wielką Brytanię. Zakładało sposób, w jaki dwa 
mocarstwa podzielą między sobą bliskowschodnią część imperium ottomańskiego. 
Francji miał przypaść bezpośredni zarząd nad Libanem, Cylicją i wybrzeżem syryjsko-
-libańskim oraz protekcja nad strefą obejmującą tereny dzisiejszej Syrii i rejon Mosulu. 
Natomiast Wielka Brytania miała objąć protekcję nad obszarem od granicy z Egiptem 
aż po Irak. Umowa zakładała również utworzenie strefy pod nadzorem międzynaro-
dowym, w której skład weszłaby Palestyna, jednak bez portów w Akkce i Hajfi e. Pozo-
stałyby one pod kontrolą brytyjską. Umowa ta niweczyła deklarację złożoną wcześniej 
szarifowi Husajnowi, czyniąc go jedynie lokalnym władcą Arabii. Wyłączała ona rów-
nież Palestynę spod jakiegokolwiek nadzoru arabskiego.

120  A. Hourani, op. cit., s. 335–341.
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tych rozmów Fajsal podpisał umowę arabsko-żydowską, uznając 
ze strony arabskiej deklarację Balfoura, jak również możliwość 
stworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenie Palestyny. Po 
pobycie na konferencji Fajsal powrócił do Damaszku, gdzie został 
ogłoszony przez syryjskich nacjonalistów królem Syrii. Wzbudziło 
to natychmiastową reakcję francuską, jako że w tym samym roku 
międzynarodowa konferencja w San Remo przyznała Francji teren 
Syrii jako obszar mandatowy. Wojska francuskie pokonały woj-
ska arabskie pod przywództwem Fajsala w bitwie pod Majsalun, 
a sam Fajsal zbiegł z Syrii do Wielkiej Brytanii. Abd Allah, który 
miał zamiar odbić z rąk francuskich Damaszek zajęty przez Fran-
cuzów po porażce jego brata, został powstrzymany przez Winstona 
Churchilla. Churchill zaproponował Abd Allahowi objęcie kontroli 
nad obszarem, na którym obozował, a który dostał się po konferen-
cji w San Remo121 pod mandatowy nadzór Brytyjczyków. Obszar 
ten określano jako Transjordanię. Z kolei sam Fajsal został mia-
nowany przez Brytyjczyków królem Iraku. Rząd brytyjski obiecał 
mu również szybkie wycofanie się z terytorium Iraku i uczynienie 
tego państwa w pełni niepodległym królestwem arabskim, jednak 
obietnice zostały spełnione dopiero w 1932 roku. Rok później Faj-
sal zmarł na zawał serca w trakcie podróży do Europy. Starał się za-
chować pozory działania w interesie ludności arabskiej, zgodził się 
na zostanie królem Iraku pod warunkiem przeprowadzenia przez 
Brytyjczyków referendum poparcia dla jego panowania. W praw-
dopodobnie sfałszowanym referendum Fajsal zdobył 96% poparcia. 
Następcą Fajsala został jego syn Ghazi. Monarchia haszymidzka 
w Iraku przetrwała aż do rewolucji w roku 1958, kiedy to wszy-
scy członkowie rodziny panującej zostali zamordowani. Rewolucja 
iracka była wzorowana na egipskim przewrocie wolnych ofi cerów, 
a jej przywódcą był pułkownik Abd Al-Karim Kassim. Miała ona 

121  Konferencja w San Remo odbywała się 16–26 kwietnia 1920 roku. Miała na celu 
dokonanie podziału ziem imperium ottomańskiego. Na mocy jej postanowień utwo-
rzono mandat francuski w Syrii i Libanie oraz brytyjski na terenie Palestyny i Transjor-
danii oraz Iraku. Postanowienia konferencji najbardziej uderzyły w marzenia Syryjczy-
ków o niepodległości.
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na celu obalenie monarchii i wprowadzenie republiki. Po rewolucji 
zyskała na znaczeniu socjalistyczna partia Baas122.

Problemy Haszymidów nie wiązały się jedynie z brakiem do-
trzymania umów zawartych w korespondencji McMahon–Husajn. 
Na Półwyspie Arabskim doszło do kolejnej fali walk. Tym razem 
ród Saudów wspierany przez pomniejsze plemiona skierował swoje 
wojska przeciwko szarifowi Husajnowi. W 1921 roku wojska sau-
dyjskie i wspierające je plemiona opowiadające się za radykalną 
doktryną wahhabicką zajęły pustynną część Arabii Nadżd. W rę-
kach szarifa Husajna pozostał tylko Hidżaz, jednak i on został zajęty 
przez Saudów w 1926 roku. W tym czasie Husajn nie był już królem 
Hidżazu, w 1924 roku po detronizacji sułtana ottomańskiego jako 
kalifa w Turcji Husajn ogłosił się kalifem wszystkich muzułmanów. 
Miało to zjednać mu poparcie nie tylko Arabów, ale całego świata 
muzułmańskiego. Decyzja ta nie spotkała się jednak z tak szerokim 
odzewem, jakiego Husajn się spodziewał. Nie udało mu się prze-
obrazić swojego lokalnego konfl iktu z Saudami w wojnę, w której 
chciałby uczestniczyć każdy muzułmanin. Drugim i zarazem ostat-
nim królem Hidżazu został mianowany jego syn Ali. Po zajęciu 
praktycznie całej Arabii przez Saudów Husajn zbiegł na Cypr, skąd 
przeniósł się ostatecznie do rządzonego przez jego syna Abd Alla-
ha Emiratu Transjordanii, gdzie zmarł w 1931 roku. W 1932 roku
Ibn Saud proklamował powstanie królestwa Arabii Sudyjskiej i ogło-
sił się jego królem. Było to pierwsze w pełni niepodległe państwo 
arabskie w XX wieku. Niezwykły bodziec do rozwoju państwa Sau-
dów przyniosło odkrycie bogatych złóż ropy naft owej na jego tere-
nie w 1938 roku. Jednocześnie przez całe lata trzydzieste XX wieku
Saudowie prowadzili zaczepne walki podjazdowe na granicy z Emi-
ratem Transjordańskim123. 

Era niepodległości państw arabskich miała dopiero nastąpić 
po drugiej wojnie światowej. Zatem Haszymidzi jako przywódcy 
Wielkiej Rewolty Arabskiej pojawili się za wcześnie. Można jedynie 

122  D. Madeyska, Historia współczesna świata arabskiego, op. cit., s. 84–86. 
123  Ibidem, s. 73.
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przypuszczać, że gdyby próbowali programować swoje państwo 
po drugiej wojnie światowej, mieliby więcej szczęścia. Układ po-
lityczny po pierwszej wojnie światowej nie pozwolił im zbudować 
silnego arabskiego organizmu państwowego. Powstały jedynie dwa 
haszymidzkie królestwa, Irak i Jordania. Haszymidzkie Królestwo 
Iraku upadło, jak już wspominałem, w 1958 roku, natomiast Haszy-
midzkie Królestwo Jordanii istnieje do dziś. 

Ród Haszymidów pełnił ważną rolę wśród Arabów jeszcze przed 
islamem. Po ukonstytuowaniu się nowej religii jego znaczenie 
wzrosło. To z tego rodu wywodził się zarówno prorok, jak i wszyscy 
imamowie szyiccy. To gałąź tego rodu rządziła imperium od 750 do 
1258 roku. To wreszcie jego przedstawiciele sprawowali pieczę nad 
najświętszymi sanktuariami islamu. Jednak w trakcie wielkiej re-
wolucji arabskiej i po niej ród Haszymidów zyskał nowe znaczenie. 
Stał się jednym z elementów tworzenia jednostkowych tożsamości 
arabskich, a później tożsamości całych zbiorowości. 

2.3. Rys historyczny ziem obecnego
państwa jordańskiego 

Pierwsze organizmy państwowe pojawiły się na terenie dzisiejszej 
Jordanii już około XIII wieku p.n.e. Były to małe królestwa ple-
mienne lub miasta-państwa zamieszkiwane przez ludy pochodze-
nia semickiego, głównie Ammonitów, Edomitów i Moabitów. Na-
stępnie w X wieku p.n.e. ziemie te weszły w skład powstałego wtedy 
królestwa Izraela. Razem z całym królestwem izraelskim przecho-
dziły one kolejne najazdy i panowanie asyryjskie, babilońskie oraz 
perskie za czasów imperium Seleucydów. Starożytna historia Jor-
danii jest bardzo bogata. Chociaż ten pustynny kraj nie mógł się 
spektakularnie rozwinąć z racji położenia geografi cznego, podstaw 
starożytnej gospodarki i rolnictwa, to jednak położenie na zbiegu 
ważnych dla świata starożytnego szlaków handlowych wspomaga-
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ło rozwój ośrodków miejskich. Jak już wcześniej wspominałem, 
około VI wieku p.n.e. na południu kraju zaczęło się rozwijać pań-
stwo Nabatejczyków. Jego upadek spowodowali dopiero Rzymia-
nie w okresie od II do III wieku n.e., włączając tereny dzisiejszej 
Jordanii w skład prowincji Imperium Arabia Petrea. Państwo 
Nabatejczyków do Imperium Romanum włączył cesarz Trajan
w 106 roku n.e.124

Dawna stolica Nabatejczyków, Petra, jest obecnie uważana za 
jeden z siedmiu nowych cudów świata i wpisana na listę światowe-
go dziedzictwa kulturowego UNESCO. Miasto wykute w skale było 
w starożytności głównym ośrodkiem handlowym, który przynosił 
swoim gospodarzom, Nabatejczykom, ogromne bogactwo. Naj-
większy rozkwit miasta i powstanie jego głównych zabytków wy-
kutych w skale przypada na okres panowania króla Aretasa IV. To 
za jego rządów powstał najbardziej rozpoznawalny zabytek Petry
– khazneh, czyli Wielki Skarbiec. Była to prawdopodobnie świąty-
nia Aretasa IV i jego żony lub też ich grobowiec125.

W czasie panowania greckiego po podboju Aleksandra Ma-
cedońskiego, a później rzymskiego, nastąpił wielki rozwój zhel-
lenizowanych miast. Powstały wtedy takie ośrodki miejskie, jak
Jarash, czyli dzisiejsza Gerasa, Filadelfi a, czyli dzisiejszy Amman, 
Raphan, czyli dzisiejsza Abila, Pella, czyli dzisiejszy Irbid i Gadara 
– dzisiejsze Umm Qajs. Podczas okresu panowania rzymskiego, po 
podporządkowaniu sobie przez Rzymian królestwa Nabatejczyków, 
część terenów dzisiejszej Jordanii została włączona do rzymskiej 
prowincji Palestyny. Natomiast tereny wschodnie i południowe, 
które utworzyły prowincję Arabia Petrea, były miejscem nieusta-
jących starć Rzymian z Persami i plemionami koczowniczymi126.

Po upadku królestwa nabatejskiego możemy obserwować okres 
stopniowego upadku wielkich ośrodków miejskich, czasy ich świet-

124  M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, op. cit., s. 17–33.
125  W. Machowski, Petra, op. cit., s. 19–24. 
126  Por. M. Sartre, Wschód rzymski. Prowincje i społeczeństwa prowincjonalne we 

wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w okresie od Augusta do Sewerów (31 r. 
p.n.e.–235 r. n.e.), Ossolineum, Wrocław 1997. 
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ności przeminęły bezpowrotnie, natomiast głównymi mieszkańca-
mi kraju stali się arabscy Beduini. Nieustannie migrowali oni na 
teren dzisiejszej Jordanii, czy to prowadząc karawany handlowe, czy 
też poszukując pastwisk dla swoich stad. Właśnie jedno z takich 
plemion – arabscy Ghassanidzi stworzyli bezpośrednio przed na-
dejściem islamu państewko buforowe na terenie dzisiejszej Jorda-
nii. Byli oni fi nansowani przez Bizancjum, które chciało posiadać 
państwo sojusznicze przy granicy z Persją. Oprócz tego mieli oni 
chronić tereny bizantyjskie przed najazdami łupieżczymi arabskich 
plemion beduińskich z Półwyspu Arabskiego127. 

Za panowania drugiego kalifa sprawiedliwego Omara bin Chat-
taba tereny Jordanii stały się częścią imperium muzułmańskiego. 
Były ważne strategicznie, lecz dość słabo zaludnione. Plemiona je 
zamieszkujące były rdzennie arabskie, więc nie wymagały arabizacji. 
Co więcej, wiele plemion beduińskich po przyjęciu islamu natych-
miast przyłączyło się do armii muzułmańskiej i razem z nią podbi-
jało dalsze ziemie. Plemiona te były zwiedzione na poły motywacją 
religijną i gorliwością neofi cką, a na poły wizją przyszłych łupów 
wojennych, jako że tereny przez nie zajmowane znacznie zubożały 
od czasów starożytnych. Głównym zajęciem plemion beduińskich 
zamieszkujących Jordanię przed islamem i w jego początkach było 
pasterstwo. Handel stracił na swym strategicznym znaczeniu z po-
wodu niestabilności imperium ówczesnego świata, jak i zdomino-
wania handlu przez karawany kurajszyckie podążające z Mekki. 
W okresie panowania omajjadzkiego na terenie dzisiejszej Jordanii 
powstała sieć fortyfi kacji. Fortyfi kacje te znajdowały się co prawda 
wewnątrz imperium arabskiego, miały one jednak na celu ochronę 
matecznika władzy omajjadzkiej Syrii przed ewentualnymi bunta-
mi i najazdami kierowanymi z terenu Persji i Iraku. Na tych tere-
nach bowiem, jak już pisałem wcześniej, kształtowała się szyicka 
opozycja przeciw Kalifatowi. Tak więc Jordania po raz kolejny stała 
się strefą buforową, tyle że tym razem w łonie jednego imperium. 
A umocnienia nie miały już chronić przed najazdem etnicznie

127  J. Bielawski, Klasyczna literatura arabska, op. cit., s. 134–136.
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obcych sił, lecz sił arabskich reprezentujących inną opcję polityczną. 
Głównymi obiektami fortyfi kacyjnymi z okresu omajjadzkiego są 
zamki na pustyni, takie jak Ksar Mszahatta, Ksar Al-Hallabat i Ksar 
Amra. Są one wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Po upadku Kalifatu Omajjadzkiego tereny dzisiejszej Jordanii prze-
szły pod panowanie Abbasydów, a w 1099 roku zostały zajęte przez 
krzyżowców128. 

W okresie wypraw krzyżowych na ziemiach dzisiejszej Jordanii 
powstały wspaniałe zabytki sztuki fortyfi kacyjnej. Najsłynniejsze 
z nich to zamki w Ajlun i Karaku. Były one używane nie tylko przez 
krzyżowców, lecz także po ich wygnaniu z tych ziem przez Ajjubi-
dów i Mameluków. Ziemie te przeżywały następny burzliwy okres 
w swojej historii, przechodząc pod władanie kolejnych armii prze-
taczających się przez imperium muzułmańskie. Aż do roku 1516, 
kiedy stały się one częścią imperium ottomańskiego129. 

Beduini cały czas zamieszkujący te ziemie nie płacili jednak po-
datków do skarbca Wielkiej Porty. To Turcy płacili im, zniechęcając 
ich na przykład do lokalnych wypraw wojennych lub napadania na 
pielgrzymów i garnizony tureckie130. Wraz z budową kolei hidżaz-
kiej nastąpił stopniowy rozwój dotychczas słabo zurbanizowanych 
miast. Na przykład w Ma’an powstała jedna z ważniejszych stacji 
kolejowych, do której ochrony został przydzielony garnizon ture-
cki. Główna stacja kolei hidżazkiej na terytorium Jordanii powstała 
jednak w Ammanie. Przyczyniło się to do coraz szybszego rozwoju 
tego istniejącego od starożytności miasta, które pod panowaniem 
ottomańskim znacznie podupadło. Ważnym wydarzeniem dla de-
mografi i jordańskiej było również przesiedlenie na te tereny po 
wojnie rosyjsko-tureckiej około 100 tysięcy Czerkiesów. Byli oni 
ludem zamieszkującym Kaukaz, który podczas wojny turecko-
-rosyjskiej poparł Turcję, a po zwycięstwie Rosjan rozpoczął ma-
sową ucieczkę z Kaukazu na terytoria ottomańskie w obawie przed 

128  D. Madeyska, Historia świata arabskiego: okres klasyczny, op. cit., s. 78.
129  Ibidem, s. 77.
130  T.E. Lawrence, t. I, op. cit., s. 286–290. 



81

prześladowaniami ze strony Rosjan. Wobec ich wielkiego napływu 
na terytoria Turcji administracja ottomańska postanowiła część 
z nich przesiedlić na obszar Jordanii, Syrii i Libanu. Rozwiązywało 
to problem posiadania zbyt silnej grupy czerkieskiej na terytoriach 
rdzennie tureckich, a zarazem dawało grupę naturalnie sojuszni-
czą, bo całkowicie zależną od Turków na terytoriach zapalnych. To 
właśnie głównie mniejszość czerkieska zamieszkiwała Amman aż 
do lat trzydziestych XX wieku. Czerkiesi na terenie Jordanii albo 
lokowali się w miastach na trasie kolei hidżazkiej, albo też two-
rzyli własne wioski w pobliżu tych miast. Duże zmiany w historii 
Jordanii przyniosła jednak dopiero Wielka Rewolta Arabska. Jak 
już wcześniej pisałem, na terenach dzisiejszej Jordanii obozował 
syn szarifa Husajna Abd Allah. Wskutek międzynarodowych roz-
strzygnięć politycznych po pierwszej wojnie światowej teren Jorda-
nii przypadł Wielkiej Brytanii. Państwo to postanowiło nagrodzić 
wiernego sojusznika, jakim był Abd Allah, a także choć częściowo 
zrealizować obietnice złożone Arabom przed wybuchem wielkiej 
rewolty. W 1921 roku w wyniku rozmów pomiędzy Abd Allahem 
a Winstonem Churchillem zostały wyodrębnione tereny na wschód 
od rzeki Jordan jako autonomiczny emirat pod rządami Abd Alla-
ha. Przez pierwsze lata istnienia emiratu Abd Allah był monarchą 
jedynie nominalnie. Faktyczną władzę nad tymi terenami sprawo-
wali Brytyjczycy. Abd Allah na swą rezydencję wybrał Amman, 
a główną grupą popierającą go w tamtym okresie byli Czerkiesi. 
W 1925 roku przedstawiciele Wielkiej Brytanii podpisali w imieniu 
Abd Allaha układ z Ibn Saudem, regulujący południowe i wschod-
nie granice emiratu. W tym samym czasie włączono w skład emi-
ratu okręgi Ma’an i Akabę, dając mu tym samym dostęp do Morza 
Czerwonego. Podpisanie tego układu sprowadzało starcia zbrojne 
pomiędzy emiratem a państwem Saudów do zjawiska marginalne-
go. Brytyjczycy utworzyli także Legion Arabski pozostający de fac-
to pod ich całkowitą kontrolą. Legion Arabski początkowo powstał 
jako milicja mająca pilnować porządku w emiracie i tłumić napięcia 
wśród Beduinów. Później jego oddziały pełniły także funkcje straż-
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nicze w czasie powstania arabskiego w Palestynie w latach 1936–
1939. Pierwszą funkcją mającą charakter ściśle militarny w regionie 
arabskim była jednostka wzorowana na brytyjskim Camel Corps, 
mająca za zadanie patrolowanie granicy jordańsko-saudyjskiej. 
W 1928 roku został podpisany traktat pomiędzy Wielką Brytanią 
a Emiratem Transjordanii. Na mocy tego traktatu Abd Allah został 
uznany dziedzicznym monarchą Transjordanii, jednocześnie po-
twierdzając zależność od dominium brytyjskiego, ponieważ trak-
tat ten uznawał emirat za protektorat. Emir Abd Allah miał jednak 
większe aspiracje niż bycie marionetkowym władcą pod brytyjską 
kuratelą. Konsekwentnie starał się on realizować politykę stwo-
rzenia większego ogólnoarabskiego organizmu państwowego pod 
haszymidzkim berłem. Po utracie terenów w Arabii na rzecz rodu 
Saudów żywił on nadzieje na przejęcie kontroli nad Syrią. Dotkli-
wym policzkiem dla jego dążeń politycznych było utworzenie Ligi 
Państw Arabskich w 1944 roku. Było to bowiem zwycięstwo wizji 
egipskiej, która zakładała na arenie międzynarodowej osobne or-
ganizmy państwowe stowarzyszone w jeden twór. Emirat Transjor-
danii był jednak jednym z sygnatariuszy protokołu powołującego 
ligę do życia. Po drugiej wojnie światowej w 1946 roku podpisano 
traktat z Wielką Brytanią uznający Transjordanię za niepodległe 
państwo, jednocześnie jednak zapewniający Brytyjczykom zacho-
wanie wielu przywilejów. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
uznała wygaśnięcie brytyjskiego mandatu i niepodległość państwa 
jordańskiego. W tym samym roku na uroczystej sesji parlamentu 
proklamowano niepodległość, uznając jednocześnie kraj za króle-
stwo, a Abd Allaha za jego dziedzicznego władcę131. 

Wskutek ogłoszenia przez Brytyjczyków planu oddania Palesty-
ny jako protektoratu pod zarząd międzynarodowy w 1948 roku Abd 
Allah I rozpoczął negocjacje z wysłanniczką strony syjonistycznej 
Goldą Meir. W maju 1948 roku po proklamowaniu przez organizację 
syjonistyczną państwa Izrael Legion Arabski wkroczył na mocy po-
rozumień zawartych z innymi państwami arabskimi na terytorium 

131  D. Madeyska, Historia współczesna świata arabskiego, op. cit., s. 73–74.
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nowo powstałego państwa, początkowo starając się nie prowadzić 
walk z Żydami. Legion Arabski zajął tereny na zachód od rzeki Jor-
dan i wschodnią część Jerozolimy. Zdobycze te były jedynym sukce-
sem, jaki państwa arabskie odniosły w wojnie roku 1948. W 1949 ro-
ku Jordania podpisała z Izraelem zawieszenie broni, zachowując 
kontrolę nad terenami na Zachodnim Brzegu Jordanu i Jerozoli-
mą Wschodnią. Po przyłączeniu tych terenów królestwo jordańskie 
napotkało nieznany mu dotąd problem. Mianowicie zyskało żyzne 
rolne tereny Zachodniego Brzegu wraz z zamieszkującą je ludnoś-
cią palestyńską. Adaptacja Palestyńczyków będzie od tamtej pory 
stanowić główną przeszkodę na drodze budowy spójności państwa 
jordańskiego. Oprócz mieszkańców Zachodniego Brzegu, pod ku-
ratelą jordańską znaleźli się także uchodźcy palestyńscy, uciekają-
cy przed armią żydowską z zajętych terenów. W 1950 roku odbyły 
się wybory do parlamentu. Trzydziestu deputowanych pochodziło 
z obszaru Zachodniego Brzegu, a 30 z terenu byłego Emiratu Tran-
sjordanii. Abd Allah I próbował wskrzesić dawną ideę tożsamości 
arabskiej, ogłaszając się królem Jordanii i terenów palestyńskich na 
Zachodnim Brzegu. To działanie nie spotykało się jednak z szero-
kim poparciem nowych obywateli jego państwa. Przyczyn takiego 
zjawiska można dopatrywać się w innej formacji tożsamościowej 
ludności palestyńskiej. O ile ludność starego emiratu kształtowała 
swą tożsamość na podstawie przynależności etniczno-plemiennej, 
o tyle Palestyńczycy już w pierwszej połowie XX wieku szeroko 
rozwinęli system partii politycznych i grup interesów. Innym czyn-
nikiem kształtującym tożsamość ludności palestyńskiej był fakt, 
że ludność ta od wieków prowadziła osiadły, rolniczy tryb życia. 
Król Abd Allah I został zastrzelony w 1951 roku podczas modli-
twy w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie przez palestyńskiego zama-
chowca powiązanego ze stronnictwem wielkiego muft iego Jerozoli-
my Amina Husajniego132. 

Panowanie po nim objął jego syn Talal, mianowany królem Jor-
danii jako Talal I. Panowanie Talala I trwało jedynie rok z racji jego 

132  B. Wróblewski, op. cit., s. 278–281.
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schizofrenii, naznaczyło je jednak niezwykle ważne wydarzenie, 
jakim było uchwalenie konstytucji. Konstytucja ta była bardzo li-
beralna, legalizowała ona wprowadzenie systemu partyjnego. Od 
momentu abdykacji Talala władzę sprawował jego syn Husajn, któ-
ry ofi cjalnie objął tron w 1953 jako król Husajn I. W roku 1952 
nastąpiło obalenie monarchii w Egipcie przez związek wolnych 
ofi cerów. Rok później prezydentem Egiptu został Gemal Abd El 
Naser, czołowa postać w związku wolnych ofi cerów. Pod rządami 
Nasera Egipt wszedł na drogę polityki socjalizmu i panarabizmu. 
Jest to polityka sprzeczna ze stanowiskiem Królestwa Jordańskie-
go odwołującego się do ideałów wielkiej rewolucji arabskiej. Pano-
wanie Husajna I było naznaczone przez dwa wielkie wydarzenia: 
porażkę państw arabskich w wojnie sześciodniowej i tak zwany 
czarny wrzesień, czyli wyrzucenie przez armię jordańską bojow-
ników palestyńskich z terenów królestwa. Podczas jego panowania 
nastąpiło również ostateczne zerwanie z Wielką Brytanią, która 
wcześniej znacząco wspierała jordański budżet, a w całości fi nanso-
wała armię. Wskutek tych działań król musiał znaleźć alternatyw-
ne sposoby fi nansowania wzmożonych wydatków, których uboga 
gospodarka jordańska nie była w stanie samodzielnie udźwignąć. 
W 1958 roku została zawarta unia stowarzyszeniowa Egiptu z Sy-
rią. Na jej mocy proklamowano Zjednoczoną Republikę Arabską. 
Jakby w odpowiedzi na te dążenia do jedności arabskiej z inicjaty-
wy Husajna I została zawarta unia jordańsko-iracka, proklamująca 
Królestwo Haszymidzkie, obejmujące oba te kraje. Unia ta okazała 
się jednak eteryczna, jej zerwanie nastąpiło jeszcze w tym samym 
roku wskutek zamachu stanu i upadku monarchii haszymidzkiej na 
terenie Iraku. Egipski prezydent Naser, który okazał się nową iko-
ną ruchu panarabskiego, cieszył się niezwykłą popularnością wśród 
Palestyńczyków, obiecując zniszczenie państwa Izrael i zwrócenie 
Palestyńczykom ich ziemi. Król Husajn wyraźnie przegrywał z nim 
batalię o przywództwo nad ruchem panarabskim. Nie miał też tak 
silnego zaplecza gospodarczego jak Naser. Egipt na przemian to 
zwalczał, to popierał jordańskiego monarchę. Kością niezgody stała 
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się sprawa stworzenia palestyńskich sił oporu zbrojnego. Na kon-
ferencji Ligi Państw Arabskich w 1964 roku Naser zawarł z królem 
Husajnem kompromis, w myśl którego ten ostatni zezwolił na po-
wstanie na terenie Królestwa Jordanii baz i przestrzeni do rozwoju 
dla Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Wskutek wielkich napięć na 
arenie polityki ogólnoarabskiej król Husajn podpisał z początkiem 
1967 roku porozumienie o wzajemnej obronie z Egiptem. Porozu-
mienie to podporządkowało armię jordańską dowództwu egipskie-
mu. W czerwcu tego roku wybuchła wojna sześciodniowa. Wobec 
izraelskiego uderzenia wyprzedzającego wojska arabskie poniosły 
druzgocącą porażkę, Egipt utracił całe terytorium półwyspu Synaj, 
a Syria wzgórza Golan. Wojna sześciodniowa w roku 1967 okazała 
się traumą dla wszystkich państw arabskich, a dla Jordanii była ona 
szczególnie bolesna z racji utraty terenów na zachód od rzeki Jor-
dan, łącznie z Wschodnią Jerozolimą133. 

Czarny wrzesień, czyli okres wojny domowej pomiędzy regu-
larną armią jordańską a bojówkami OWP, przypadł na rok 1970. 
Zdarzenia te były wynikiem zarówno sprowadzenia OWP na teren 
Jordanii, jak i stałych ataków tej organizacji z terenu Jordanii na te-
rytoria pod zwierzchnictwem izraelskim. OWP stanowiła w istocie 
zbiór wszystkich organizacji i partii palestyńskich. W 1969 roku do-
wództwo nad całą organizacją objął Jasir Arafat. W 1970 roku OWP 
wobec braku wsparcia armii jordańskiej dla swoich działań starało 
się zorganizować w Jordanii przewrót mający na celu obalenie króla 
i przejęcie władzy nad krajem. Król Husajn postanowił zdemobilizo-
wać bojówki OWP, które zagrażały wewnętrznemu bezpieczeństwu 
królestwa. Ostatecznie po rozgromieniu bojówek palestyńskich 
przez wojska rządowe król zawarł rozejm z Arafatem, na mocy któ-
rego OWP opuściło tereny jordańskie134. 

W 1973 roku Egipt i Syria, chcąc odzyskać utracone w wojnie 
1967 roku tereny, napadły na terytorium izraelskie. Pomimo po-

133  J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Ossolineum, Wrocław 
2010. 

134  D. Madeyska, Historia współczesna świata arabskiego, op. cit., s. 77–78.
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czątkowych zwycięstw kraje arabskie poniosły porażkę. Jordania 
ograniczyła się w tym konfl ikcie jedynie do śladowego udziału. 
Król wysłał batalion wojsk jordańskich, żeby wesprzeć Syryjczyków 
na wzgórzach Golan, oraz jordańska artyleria ostrzelała Zachodni 
Brzeg Jordanu. W latach osiemdziesiątych XX wieku król wspie-
rał proces pokojowy pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami, pod-
pisując również traktat pokojowy pomiędzy Jordanią a Izraelem
w roku 1994. 

Król Husajn umarł na raka w 1999 roku. Jego następcą został 
syn – Abd Allah II135. Kontynuuje on politykę ojca, dążąc do fak-
tycznego umocnienia jordańskiej tożsamości kulturowej. W toku 
protestów powiązanych z tak zwaną Arabską Wiosną w roku 2011 
król utrzymał swoją władzę jako jeden z nielicznych rządzących 
na Bliskim Wschodzie, przez których terytorium przeszły protesty 
społeczne. Co więcej, podczas protestów nie podnoszono żądań 
usunięcia króla, lecz jedynie liberalizacji polityki i zmian systemo-
wo-gospodarczych136. 

135  B. Wróblewski, op. cit., s. 284–286.
136  J. Zdanowski, Bliski Wschód 2011. Bunt czy rewolucja?, Krakowska Akademia 

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011. 



Rozdział III

Budowanie tożsamości jordańskiej
od podstaw 

3.1. Łączenie grup plemiennych w państwo

Kiedy w 1921 roku na mocy ustaleń Winstona Churchilla i Abd 
Allaha powstaje Emirat Transjordanii, nie może być mowy nawet 
o próbie budowania tożsamości kulturowej. Emir Abd Allah ma 
zamiar rozszerzyć już wkrótce zakres swojego panowania w myśl 
haszymidzkiego rozumienia panarabizmu. W pierwszej kolejności 
chce on zdobyć ziemie Syrii, które Liga Narodów przyznała pod 
zarząd francuski, i połączyć je ze swoim emiratem. Jednak pań-
stwo, którego jest władcą, pozostaje terytorium mandatowo zależ-
nym od Wielkiej Brytanii. Poza tym jest ono od południa nękane 
przez rajdy wojowników saudyjskich. Ważnym czynnikiem wpły-
wającym na powstrzymanie wielkich ambicji emira były również 
dążenia plemion beduińskich niegodzących się z jego władzą. Abd 
Allah jako ambitny polityk wiedział, że musi sobie zapewnić sta-
bilne zaplecze, jeśli planuje dalszy rozwój swoich posiadłości. Po 
przyjęciu funkcji emira Abd Allah uformował pierwszy rząd, który 
objął kontrolę nad prowincjami Ajlun, Balqa i Karak. W skład tego 
rządu nie wchodzili jednak mieszkańcy nowo powstałego emiratu, 
lecz towarzysze Abd Allaha z czasów Wielkiej Rewolty Arabskiej. 
Byli to głównie syryjscy i palestyńscy nacjonaliści i członkowie elity 
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Hidżazu. Tylko jeden członek tego rządu pochodził z terenów 
Emiratu Transjordanii. Abd Allah nie był zbytnio zajęty polityką 
organizacyjną swojego rządu. Przyjął propozycję brytyjską, która 
zakładała opiekę nad rządem emiratu i przekazanie mu wzorców 
organizacyjnych administracji oraz organizację i kontrolę nad siła-
mi zbrojnymi przez brytyjskiego ofi cera Frederika Gerarda Peake’a. 
Abd Allah był jednak żywo zainteresowany potwierdzeniem swo-
jej zwierzchności nad koalicjami plemion beduińskich. Chciał, aby 
Beduini uznali go za władcę. Planował utrzymanie sojuszy zawar-
tych przez Haszymidów z koalicjami beduińskimi podczas walk 
z imperium ottomańskim. Ta polityka dążąca do uznania Abd Al-
laha przez przywódców plemiennych za swego suwerena doprowa-
dziła do swoistego dysonansu w kraju. Z jednej strony emir zabie-
gał o zbudowanie swej pozycji wśród szajhów plemiennych według 
tradycyjnego dla arabskiej tożsamości schematu, z drugiej strony 
rząd, opierając się na wzorcach brytyjskich, starał się wprowadzać 
reformy i skupiał się na ludności osiadłej137. 

Aby zyskać przychylność plemion beduińskich, emir pozosta-
wiał im daleko idące gwarancje wolności. Wyłączył też sprawy do-
tyczące plemion spod kurateli rządu emiratu i stworzył podległy 
jedynie sobie Departament Administracji Plemiennej, na którego 
czele postawił swojego zausznika i kuzyna, Szakira bin Zajda. Bry-
tyjczycy co prawda odmówili Abd Allahowi możliwości stworze-
nia armii arabskiej z plemion, które uznały jego zwierzchność, lecz 
wobec zagrożenia ze strony Saudów zgodzili się na wzmocnienie 
Legionu Arabskiego budowanego przez F.G. Peake’a. Początkowa 
polityka emira, dążąca do uznania go za suwerena przez poszcze-
gólne plemiona, aby następnie przy ich wsparciu uderzyć na kon-
trolowaną przez Francuzów Syrię, poniosła fi asko. Wysłannik rządu 
w Londynie, T.E. Lawrence, mający obserwować początki władzy 
emira, oceniał wysiłki Abd Allaha pozytywnie. Również pozytyw-
nej oceny działań Abd Allaha dokonał pierwszy Wysoki Komisarz 

137  Y. Alon, Th e Making of Jordan. Tribes, Colonialism and the Modern State, I.B. 
Tauris, Londyn 2009, s. 41.
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Wielkiej Brytanii w Palestynie, Herbert Samuel. Obaj przedstawi-
ciele administracji brytyjskiej sugerowali rządowi w Londynie sil-
niejsze wsparcie emira. Abd Allah kontynuował budowanie koalicji 
plemiennych opartych na staroarabskiej zasadzie wodzostwa. Po-
pularność wśród plemion zdobywał podczas swoich licznych wy-
jazdów w teren. Wykorzystywał w tym celu mocno zakorzenioną 
w kulturze arabskiej zasadę gościnności. Co więcej, nie tylko on 
dawał się przyjmować szajhom poszczególnych plemion, goszcząc 
w ich obozowiskach czy wioskach, lecz również sam zapraszał ich 
do stołecznego Ammanu, aby jako jego goście uczestniczyli w uro-
czystościach państwowych. Podróżując, zabierał z sobą nieliczną 
eskortę, pozwalając na to, aby bezpieczeństwo zapewniało mu ple-
mię, do którego się wybierał. Takie praktyki zjednywały mu sympa-
tię plemion lokalnych. Plemiona te, z racji swojego przywiązania do 
tradycji, nie związałyby się z budowanymi przez kręgi intelektualne 
strukturami państwa. Naturalnym zatem łącznikiem z tymi struk-
turami był dla nich przywódca, emir. Co więcej, dla wielu z tych 
zwaśnionych między sobą koalicji plemiennych to właśnie Abd 
Allah, czy też jego wysłannicy, byli czynnikiem konsolidującym je 
w jeden organizm. Z racji skromnego budżetu, jakim dysponował 
Emirat Transjordanii138, emir nie mógł utrzymać istniejącej za cza-
sów imperium ottomańskiego praktyki ciągłego wypłacania subsy-
diów przywódcom plemiennym. Mógł sobie pozwolić na stałe fi -
nansowanie jedynie najważniejszych i koniecznych do utrzymania 
całej struktury plemion. Finansowe utrzymywanie plemion prze-
szło zatem jedynie w formę sporadyczną. Emir wysyłał co prawda 
podarki dla naczelników plemion, jednak nie były one przesadnie 
okazałe, a ich funkcją było tylko podtrzymanie zakorzenionego 
w kulturze arabskiej obyczaju. Jedynym przykładem stałego wyna-
gradzania przywódcy plemiennego w zamian za przychylność było 

138  W pierwszych latach swego funkcjonowania emirat był fi nansowany wyłącznie 
przez Wielką Brytanię. Wskutek braku własnej gospodarki i jakichkolwiek nadziei na 
jej rozwój nie wytwarzał on własnego budżetu. Dlatego też opinie i żądania brytyjskie 
były dla emira wiążące. 
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wypłacanie subsydium dla Nuri Sza’lana, przywódcy potężnej koa-
licji plemiennej Ruwalla139. Abd Allah wypłacał mu stałe kwoty aż 
do 1926 roku140. 

Abd Allah okazał się zatem niezwykle zręcznym politykiem, 
który potrafi ł sobie zjednać sympatię i lojalność poszczególnych 
plemion. Dzięki swoim osobistym umiejętnościom umiał przykuć 
uwagę rozmówców, co podkreślali nie tylko jego sympatycy, lecz 
także polityczni oponenci. Co więcej, emir przyjął w początkach 
swoich rządów tradycyjny beduiński sposób prowadzenia dworu. 
Nie mieszkał w samym Ammanie, lecz w namiocie w obozie pod 
miastem. Ubierał się w tradycyjne stroje beduińskie, w trakcie spot-
kań z lokalnymi przywódcami imponował wiedzą i obyciem posia-
danym z racji pochodzenia i wykształcenia w Istambule. W czasie 
swoich podróży po kraju również zachowywał się jak naturalny 
Beduin, między innymi podróżował z własnym obozem. Często 
dołączał również do lokalnie odwiedzanych szajhów, biorąc udział 
w ich grach i rozrywkach, czym wprawiał w zdziwienie swoich 
brytyjskich i arabskich doradców. W kontaktach z przywódcami 
plemiennymi pokazywał siebie również jako członka rodziny Ha-
szymidów, nowego władcę tych ziem, ale jednocześnie władcę z na-
maszczenia postaci o wiele większej od siebie, swego ojca szarifa 
Husajna. Przebywający na dworze Abd Allaha w latach 1936–1938 
żydowski wytwórca dywanów, Mendel Cohen, przekazuje nam taki 
oto opis emira: 

Abd Allah był naturalnym Beduinem. Pomimo posiadania wspaniałych pa-
łaców wciąż najlepiej czuł się, siedząc na dywanie w namiocie. Nawet po 
wybudowaniu wspaniałego pałacu emira, z całym jego przepychem, letnie 
noce z upodobaniem spędzał w namiocie rozbitym w pałacowym ogrodzie. 
Jako naturalny Beduin był bardziej dumny z posiadanych czystej krwi koni 

139  Ruwalla – największa konfederacja plemion beduińskich w Arabii. Plemiona te 
w swoim cyklu okołorocznym odbywały wędrówkę z północnego Nadżdu, poprzez 
Transjordanię, aż do południowej Syrii. Po ogłoszeniu przez Jordanię pełnej niepodle-
głości w 1946 roku znaczna część plemion wchodzących w skład konfederacji osiedliła 
się na terytorium Jordanii, stając się jej obywatelami.

140  Y. Alon, op. cit., s. 39–42.
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niż z drogich i wspaniałych samochodów. Potrafi ł z detalami opisać każdy 
szczegół swojego namiotu, piejąc z zachwytu nad jego wspaniałością. Czę-
stokroć nawet najznamienitszych gości przyjmował w swoim namiocie, sie-
dząc w ich obecności na dywanie ze skrzyżowanymi nogami [tłum. autora]141. 

Trudno o bardziej wymowny opis monarchy, który odpowia-
dałby wyobrażeniu przeciętnego Beduina, jak zgodnie z tradycją 
kultury arabskiej powinien wyglądać władca. Na początku 1922 ro-
ku Abd Allah obdarował szajhów znaczniejszych plemion samo-
chodami. Działanie to miało nie tylko zapewnić mu ich lojalność 
oraz wskazać szczodrość emira w stosunku do społeczności ple-
miennej, lecz także ułatwić komunikację pomiędzy oddalonymi 
plemionami a dworem władcy. Komunikacja ta była o tyle ważna, 
że Abd Allah przyjął również tradycyjną funkcję rozjemcy w spo-
rach międzyplemiennych. We wprowadzaniu tej funkcji wypra-
cowano bardzo ciekawy system działania. Otóż spory w ramach 
jednego plemienia rozstrzygali jego naczelnicy lub w razie niepo-
rozumień odwoływano się do Departamentu Administracji Ple-
miennej. W sprawach sporów międzyplemiennych niemożliwych 
do rozstrzygnięcia interweniował sam emir. System ten nie zawsze 
okazywał się jednak skuteczny. Choć emir był bardzo ostrożny 
w doborze szajhów do tworzenia lokalnych rad plemiennych i prze-
kazywania im terytorium, to sytuacja w rejonie Karak obrazuje, jak 
szybko system taki mógł ponieść klęskę. Spór, jaki rozgorzał tam 
pomiędzy lokalnymi szajhami zasiadającymi w radzie, przeniósł się 
na całe społeczności konfederacji plemiennych Banu Sahr142 i Banu

141  Ibidem, s. 42–43.
142  Banu Sahr – potężna konfederacja plemienna, kierowana przez szajhów z rodu 

Fajiz i dominująca na terenach centralnych emiratu Transjordanii. Z racji swej wiel-
kości konfederacja ta była skonfl iktowana z większością innych plemion zamieszku-
jących lub migrujących poprzez teren emiratu. Przed emiratem głównymi źródłami 
dochodu plemion wchodzących w skład konfederacji były pasterstwo, hodowla koni 
i wielbłądów oraz dochody z oaz i niewielkich farm posiadanych przez poszczególne 
plemiona. Po powołaniu do życia państwa jordańskiego źródła dochodów konfederacji 
się zdywersyfi kowały. Największe znaczenia zaczęło odgrywać osiadłe pasterstwo, ho-
dowla kóz i owiec oraz praca na rzecz państwa w administracji i strukturach Legionu 
Arabskiego.
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Hamida143. Doprowadziło to do krwawych walk pomiędzy plemio-
nami składającymi się na poszczególne konfederacje, a w konse-
kwencji do destabilizacji władzy emira w tym regionie. Abd Allah 
musiał poprosić Brytyjczyków, aby siłą pomogli mu przywrócić 
spokój i na powrót wprowadzić jego zwierzchność nad zwaśniony-
mi plemionami144. 

Polityka emira, która w znacznej mierze bazowała na fawory-
zowaniu plemion beduińskich przy braku zainteresowania potrze-
bami ludności osiadłej, nie była jednak powszechnie akceptowana. 
Na pewno wiązała się ona zarówno z jego ambicjami stania się 
przywódcą ogólnoarabskim, jak i brakiem zainteresowania w ada-
ptowaniu byłych struktur ottomańskich, wzbogacając je o wzorce 
brytyjskie do warunków nowo powstałego tworu państwowego. 
Oparcie się na plemionach koczowniczych dawało dużo większe 
szanse tak na rozwój samego emiratu, jak i na realizację politycz-
nych ambicji Abd Allaha. Jednak zapomniał on o tym, że istnienie 
jego emiratu było praktycznie w całości fi nansowane w ramach do-
tacji z budżetu brytyjskiego. Wśród Brytyjczyków rosło natomiast 
niezadowolenie zarówno co do wydatków emira, jak i sposobu 
sprawowania przez niego władzy. O ile jego kulturowe i polityczne 
wysiłki, aby zintegrować plemiona beduińskie wokół swojej osoby 
w początkach istnienia emiratu były wysoko oceniane, o tyle jego 
postawa wobec plemion osiadłych już nie. Sytuacja faworyzowania 
przez emira plemion beduińskich, przy braku większego zaintere-
sowania potrzebami plemion osiadłych, trwała aż do roku 1923. 
Wtedy to sojusz plemion osiadłych Balka145 podjął próbę obalenia 

143  Banu Hamida – konfederacja na poły beduińskich, na poły osiadłych plemion. 
W okresie pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową jej członkowie zaczęli odcho-
dzić od tradycyjnych źródeł zdobywania dochodu i starali się włączyć w osadnictwo na 
terenach regionów Balka i Karak. Tendencja ta przyniosła ich postępujące zubożenie 
i częściowe uzależnienie od rządowych subsydiów,

144  K.S. Salibi, Th e modern history of Jordan, I.B. Tauris, Londyn 1998, s. 93–104.
145  Sojusz plemienny Balka – swoją nazwę wywodzi od okręgu Balka, który był za-

mieszkany przez plemiona w nim skupione. Nie były one połączone więzami krwi, 
lecz jedynie osiadłym sposobem życia. Głównym z nich było plemię Adwan, z którego 
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emira. Wywołanie rewolty wynikało z dwóch przyczyn. Pierwszą 
była sprawa wypasu wielbłądów beduińskiego plemienia Banu Sahr 
na terenach plemion zrzeszonych w sojuszu plemiennym Balka. 
Drugą były ulgi podatkowe, jakich król udzielał plemionom be-
duińskim. Ulgi te w praktyce powodowały prawie całkowity brak 
wnoszenia opłat fi skalnych przez Beduinów, podczas gdy plemiona 
osiadłe kontrolowane przez rząd i Brytyjczyków były zmuszane do 
ich uiszczania. Tylko wskutek pomocy brytyjskiej udało się rozbić 
siły buntowników. Emir nie dysponował własnym wojskiem, więc 
aby przedsięwziąć działania zbrojne, musiał zwrócić się do Brytyj-
czyków lub plemion beduińskich. Zebranie się oddziałów plemien-
nych trwałoby zbyt długo. Legion Arabski, który interweniował, był 
w praktyce kontrolowany przez Brytyjczyków146. 

Wskutek braku powodzenia polityki emira, którego ofi cjele 
brytyjscy zaczęli określać jako niezdolnego do samodzielnego zbu-
dowania emiratu, w 1924 roku Brytyjczycy przedstawili Abd Alla-
howi czteropunktowe ultimatum, chcąc wymusić na nim zmianę 
postawy. Po pierwsze, ofi cerowie RAF mieli otrzymać wyłączne 
prawo dowodzenia i kontroli nad Legionem Arabskim; po drugie, 
z administracji emiratu mieli zostać usunięci syryjscy nacjonali-
ści i poplecznicy emira z czasów Wielkiej Rewolty Arabskiej; po 
trzecie, emir bezwarunkowo miał się zgodzić na całkowitą kontrolę 
budżetu przez Brytyjczyków. Czwartym żądaniem była likwida-
cja departamentu do spraw plemion. Z wysunięciem ultimatum 
zbiegł się atak wojsk Ibn Sauda na Amman. W praktyce brytyjskie 
żądania marginalizowały rolę emira, oddając władzę wykonawczą 
w ręce wysłanników Londynu. Chociaż emir początkowo groził 
rezygnacją z pełnionej funkcji i wyjazdem z terenu Transjorda-
nii, szybko okazało się, że nie miałby dokąd wyjechać. Królestwo

wywodzili się przywódcy buntu przeciw emirowi. Członkowie tego sojuszu ziemie 
w rejonie Balka i brzegów rzeki Jordan otrzymali za czasów imperium ottomańskiego. 
Były to ziemie dość żyzne, nadające się nie tylko do hodowli zwierząt, lecz nawet do 
szczątkowej uprawy roli.

146  P. Robins, A history of Jordan, Cambridge University Press, Cambridge 2004, 
s. 40–42.
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Hidżazu rządzone przez jego brata chyliło się bowiem ku upadkowi 
pod naporem wojsk saudyjskich. Emir Abd Allah zdał sobie spra-
wę z tego, że buduje własne państwo, które nie jest jedynie częścią 
przyszłego państwa arabskiego pod przywództwem haszymidzkim. 
Emir żywił jeszcze nadzieję, że w 1926 roku, gdy Ibn Saud ogłosił 
się królem Hidżazu i zajął miejsce rodu Haszymidów jako straż-
nik świętych miejsc islamu, ogół muzułmanów na świecie nie zgo-
dzi się na tę zamianę. Nie było jednak żadnych głosów przeciwko 
zmianie strażnika miejsc świętych. Emir wydalił również z admi-
nistracji państwowej wszystkich syryjskich nacjonalistów. Od 1925 
roku został właściwie całkowicie pozbawiony wpływu na politykę 
zagraniczną emiratu. Również polityka wewnętrzna pozostawała 
pod nadzorem przedstawiciela Wielkiej Brytanii przy dworze emi-
ra i dowódcy Legionu Arabskiego. Sytuacja ta przyczyniła się do 
utraty popularności panarabizmu na wzór haszymidzki. W związ-
ku z upadkiem tej idei Abd Allah włączył się bardziej zdecydowa-
nie niż początkowo w budowę wspólnego społeczeństwa między 
Beduinami a ludnością osiadłą w emiracie. Emir zdał sobie spra-
wę, że musi wybudować własne państwo z pomocą Brytyjczyków. 
W kontaktach z poszczególnymi grupami społecznymi większą niż 
dotąd rolę zaczęły odgrywać rozwiązania siłowe, oparte na potędze 
Legionu Arabskiego147. 

Pod koniec lat dwudziestych XX wieku wskutek polityki podję-
tej przez Brytyjczyków państwo było wciąż słabe, udało się jednak 
połączyć we względnie spokojnym współżyciu społeczności osiadłe 
i beduińskie. Zarówno pierwsze, jak i drugie plemiona włączono do 
administracji państwowej. Co więcej, wielu Beduinom przyznano 
ziemie pod uprawę, zmieniając ich tryb życia na półkoczowniczy. 
Zminimalizowano tarcia pomiędzy plemionami koczowniczymi 
a osiadłymi. Zapewniono podstawowe warunki do funkcjonowa-
nia przyszłego państwa. Podatki z mniejszymi lub większymi opo-
rami były ściągane, a granice emiratu, w 1925 roku wzbogacone 
o terytorium Wadi As-Sirhan, a w 1927 o faktyczną zwierzchność 

147  B. Wróblewski, op. cit., s. 57–63.
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nad okręgami Ma’an i Akaba, utrzymywały stabilność terytorialną. 
Zmienił się również stosunek emira do plemion osiadłych. Abd Al-
lah zaczął się spotykać też z ich przedstawicielami i nad nimi rozto-
czył dobrze przyjęty wcześniej przez Beduinów wodzowski system 
zwierzchności. Beduini zachowali część swoich poprzednich przy-
wilejów. Szajhowie społeczności osiadłych i plemion beduińskich 
zostali zarówno naczelnikami swojej społeczności, jak i urzędnika-
mi emiratu i jego przedstawicielami w terenie. Społeczności bedu-
ińskie nie pozostawały jednak jedynie pod wpływem emira. Na ich 
postawę miał również wpływ kontakt z wahhabickimi plemionami 
Arabii oraz nacjonalistami z Syrii. Przez mobilność i nomadyczny 
charakter życia tych plemion nie udało się w pełni zatrzymać ich 
w strukturach państwa objętych jego granicami. Co więcej, wskutek 
sprawowania władzy nad plemionami, które dołączyły do ludności 
emiratu wraz z terenami okręgów Ma’an i Akaba, idee emira, który 
nigdy nie pogodził się z podbojami rodziny Saudów i upadkiem 
Królestwa Hidżazu, trafi ały na podatny grunt przygranicznych waś-
ni. Szczególnie plemiona zrzeszone w konfederacji Huwajjtatów148 
bardzo często ścierały się z plemionami przenikającymi na teren 
emiratu zza saudyjskiej granicy. Starcia te były poważną przeszkodą 
w wizji brytyjskich protektorów, którzy zakładali możliwie poko-
jowe współistnienie pomiędzy Emiratem Transjordanii a terenami 
władanymi przez Saudów. Ciekawym zjawiskiem jest jednak iden-
tyfi kacja z osobą emira, jaką udało się uzyskać Abd Allahowi wśród 
plemion zamieszkujących południowe tereny emiratu. Zbudował 

148  Huwajjtaci – potężna konfederacja plemion beduińskich, wchodząca w skład 
emiratu od 1927 roku. Wcześniej konfederacja ta silnie wspierała Wielką Rewoltę 
Arabską. To między innymi dzięki przyłączeniu się do rewolty przywódcy tej konfede-
racji Audy bin Abu Tajja udało się w 1917 roku zdobyć Akabę. W przeciwieństwie do 
innych konfederacji plemiennych, które migrowały na teren Transjordanii z centralnej 
Arabii, Huwajjtaci pierwotnie posiadali koczowiska na południowych terytoriach emi-
ratu. Wywodzili swoje pochodzenie od jednego wspólnego przodka. Tradycyjnie ich 
rywalami były plemiona zrzeszone w konfederacji Banu Sahr, jednak w 1926 roku pod 
wpływem emira Abd Allaha obie te konfederacje plemienne zawarły pokój. Znaczący 
udział w ekonomice konfederacji miała pod panowaniem emiratu służba w admini-
stracji państwowej i Legionie Arabskim.
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on wśród nich silniejszą pozycję niż wśród innych plemion z racji 
wsparcia plemion południowych dla idei dominacji haszymidzkiej 
już w czasie Wielkiej Rewolty Arabskiej149. 

Niewątpliwie postacią, która w znacznym stopniu przyczyniła się 
obok Abd Allaha do budowania tożsamości Beduinów od lat trzy-
dziestych, był John Bagot Glubb150, zwany przez Beduinów Glubb 
paszą lub Abu Hunaik. Był to dowódca Legionu Arabskiego. To 
właśnie jego polityka prowadzenia Legionu przyczyniła się w znacz-
nej mierze do związania plemion beduińskich z tym zbrojnym ra-
mieniem Transjordanii. Postępujące procesy budowania państw 
mających w przyszłości stać się narodowymi na trenie byłego impe-
rium ottomańskiego powodowały zubożenie ludności beduińskiej. 
Traciła ona zdolność do kontynuacji tradycyjnych praktyk będą-
cych źródłem jej utrzymania. Glubb pasza dawał zatrudnienie ple-
mionom beduińskim, werbując je do służby w kierowanym przez 
siebie Legionie Arabskim. Również jego polityka wprowadzenia 
stałych patroli jednostek Legionu na terenach tradycyjnie stano-
wiących autonomiczne obszary wędrówek Beduinów doprowadziła 
do stabilizacji nastrojów wśród Beduinów. Starał się on jednak nie 
wprowadzać w stosunku do plemion rozwiązań siłowych. Był raczej 
rozjemcą w sporach, powołując się przy tym często na osobę emira, 
co budowało wśród plemion autorytet władcy. Wskutek postępu-
jącego zubożenia ludności beduińskiej zarówno Glubb pasza wraz 
z żołnierzami Legionu Arabskiego, jak i sam emir zaczęli szeroko 
zakrojoną akcję pomocową. Przekazywali oni ludności beduińskiej 

149  M.C. Wilson, King Abd Allah, Britain and the making of Jordan, Cambridge 
University Press, Cambridge 1987, s. 46–47.

150  John Bagot Glubb – brytyjski wojskowy, generał broni. Żył w latach 1897–1986. 
Od 1930 do 1956 roku głównodowodzący Legionu Arabskiego w Transjordanii, a póź-
niej w królestwie Jordanii. Twórca potęgi bojowej Legionu Arabskiego. W 1956 roku 
zdymisjonowany przez króla Husajna I, aby osłabić wpływy brytyjskie w królestwie 
oraz oddalić oskarżenia arabskich nacjonalistów o to, że to Glubb faktycznie kieruje 
polityką kraju. Pomimo odwołania pozostał przyjacielem króla. Powrócił do Wielkiej 
Brytanii, gdzie zajął się pisaniem wspomnień i książek na temat Arabów i swego po-
bytu na Bliskim Wschodzie.
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nie tylko produkty żywnościowe, lecz również ubrania i artykuły 
codziennego użytku. Praktyka ta ukazywała emira jako pobożnego 
muzułmanina, który dba o potrzeby uboższych od siebie, a także 
jako świadomego przywódcę dbającego o swój lud, gdy ten znalazł 
się w niedoli. Nie można przecenić wkładu Glubb paszy w budowa-
nie autorytetu emira wśród plemion beduińskich. W ciągu kilku-
nastu lat zdołał on w Transjordanii jako jedynym państwie regionu 
zbudować sprawny organizm, który adaptował ludność beduińską 
do pełnienia pełnoprawnej roli we współczesnym państwie. Budo-
wanie lojalności wobec emira było oparte również na bardzo małych 
nakładach fi nansowych, co tylko zwiększało wysiłki, jakie musieli 
wspólnie podjąć Glubb pasza i Abd Allah w celu stworzenia no-
wej tożsamości plemion zamieszkujących teren emiratu opartej na 
praktykach kulturowych. Oczywiście postać Glubb paszy spotykała 
się również z krytyką. Wytykano mu głównie sprzyjanie interesom 
brytyjskim i zniszczenie tradycyjnego sposobu życia społeczności 
beduińskiej. Co do pierwszego zarzutu, to należy pamiętać, że był 
on ofi cerem na służbie imperium brytyjskiego, jak też o tym, jak 
zażarcie bronił on interesów beduińskich wobec swoich zwierzch-
ników. Jeśli chodzi o drugi zarzut, to Beduini musieli zacząć pełnić 
nową rolę społeczną, żeby nie wyginąć, a Glubb wspólnie z emirem 
dał im taką szansę151. 

Do czasu ogłoszenia niepodległości Transjordanii, która stała się 
królestwem Jordanii, struktury plemienne zostały w pełni włączo-
ne w proces funkcjonowania państwa. Tysiące Beduinów znalazło 
zatrudnienie, służąc w podległym królowi od ogłoszenia niepod-
ległości Legionie Arabskim. Wielu spośród członków ich plemion 
i rodzin zatrudniono w sektorze powiązanym z utrzymaniem i dzia-
łalnością wojska. W znaczącym stopniu został także rozwinięty, 
częściowo poprzez dotacje z kasy państwowej, system rolnictwa 
i hodowli. Wreszcie udało się stworzyć struktury państwowe na ba-
zie plemiennej, włączając naczelników plemion do bezpośrednich 
struktur administracji i rządu. Również z tych naczelników plemien-

151  Y. Alon, op. cit., s. 100–109. 
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nych wytworzyła się nowa klasa wyższa w państwie, która zapełniła 
lukę powstałą po usunięciu administracji brytyjskiej. Skutecznie 
wprowadzono obowiązek edukacyjny dla chłopców i dziewczynek, 
co w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy jakości życia 
mieszkańców Transjordanii152.

Oczywiście struktury plemienne nie identyfi kowały się bezpo-
średnio z przynależnością do grona obywateli Jordanii w rozumie-
niu obywatelstwa, jakie jest zakorzenione w kulturze zachodniej. 
Ich identyfi kacja przebiegała raczej poprzez rozumienie samego 
siebie jako Araba, członka danego plemienia i poddanego króla 
Abd Allaha I. Sam fakt wytworzenia przez Abd Allaha tej struktury 
poddaństwa i identyfi kacji ze swoją osobą wielu niejednokrotnie 
skłóconych plemion był zjawiskiem bezprecedensowym. 

3.2. Pojawienie się problemu palestyńskiego 
i nieudana próba jego rozwiązania 

Po wojnie arabsko-izraelskiej w 1948 roku władze królestwa Jor-
danii spotkały się z nowym wyzwaniem, jakim była nie tylko fala 
palestyńskich uchodźców, lecz także włączenie do królestwa Jor-
danii ziem na Zachodnim Brzegu Jordanu, zajętych przez Legion 
Arabski. Oczywiście wcześniej kwestia palestyńska pojawiała się 
w polityce emiratu. Wielu spośród mieszkańców emiratu pracowa-
ło sezonowo lub na stałe na terenach mandatu Palestyny. Emirat 
Transjordanii został wyodrębniony przez Brytyjczyków z terenu 
mandatowego Palestyny i choć częściowo był zależny od ofi cjeli 
brytyjskich urzędujących na obszarze Palestyny mandatowej, to za-
chowywał również daleko idącą niezależność. Ludność jordańska 
opowiadała się za wspieraniem „braci Arabów” w Palestynie wobec 
ich ciężkiej sytuacji, a w królu odżyły nadzieje na szerzenie haszy-
midzkiego panarabizmu, które kiedyś żywił co do dominacji na 

152  Ibidem, s. 146–147. 
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terytorium Syrii. Rzeczywistość odbiegała jednak od sfery idei. Po 
pierwsze, w obręb terytorialny Jordanii włączono tereny o charakte-
rze miejsko-wiejskim, z którymi administracja jordańska nie miała 
wcześniej do czynienia. Stołeczny Amman miał w momencie ogło-
szenia niepodległości tylko 30–40 tysięcy mieszkańców. Teraz wła-
dze musiały stawić czoło licznemu proletariatowi miejskiemu i jego 
wymogom. Ogólnie ludność królestwa wzrosła z około 400 tysięcy 
do 1,1 miliona mieszkańców, z czego dwie trzecie stanowili Pale-
styńczycy. Po drugie, ludność palestyńska miała charakter głównie 
rolniczy lub miejski, a do tej pory administracja jordańska nie mia-
ła do czynienia ani z silnie rozwiniętym rolnictwem, ani z sektorem 
usług w obszarze miejskim. Po trzecie, na obszarze włączonym do 
królestwa przebywało około 500 tysięcy uchodźców z innych części 
Palestyny. Po czwarte wreszcie, nacjonalizm palestyński był znacz-
nie rozbudowany w sferze ideowej, istniało wiele koterii i partii 
politycznych powiązanych często z wielkimi rodami miejskimi lub 
zamożnymi posiadaczami ziemskimi. Odniesienie się do budowa-
nia swojej tożsamości opartego na osobie Abd Allaha I było dla Pa-
lestyńczyków tylko jedną z możliwych opcji do wyboru153. 

Ważną przeszkodą w budowaniu wspólnej tożsamości mieszkań-
ców Palestyny i Jordanii pod berłem Abd Allaha I był wspomniany 
już nacjonalizm palestyński. Według profesora Raszida Khalidi, Pa-
lestyńczyka pracującego na uniwersytecie w Chicago, nacjonalizm 
ten jest uwarunkowany czterema głównymi czynnikami. Pierwszy 
z nich to wspólna samoidentyfi kacja palestyńskich muzułmanów, 
chrześcijan i żydów jako strażników ziemi świętej dla wszystkich 
trzech religii. Drugim jest wydzielenie przez imperium ottomań-
skie w 1874 roku Palestyny jako osobnej prowincji, niezależnej od 
prowincji sąsiednich, w skład której wchodziły okręgi miast: Betle-
jem, Jerozolimy, Hebronu, Gazy, Jaff y i Ber Szewy. Trzeci czynnik 
spajający to stała opresja ze strony potęg zachodnich, a później sy-
jonizmu, które chciały zdobyć wpływy na terenie Palestyny. Czyn-
nik ten spowodował przyspieszenie integracji mieszkańców Pale-

153  B. Wróblewski, op. cit., s. 112–116. 
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styny, jak również samo postrzeganie się tego społeczeństwa jako 
zmuszonego permanentnie do obrony własnych wartości i własnej 
tożsamości. Czwarty czynnik, jaki wymienia profesor Khalidi, to 
niespotykany raczej w tamtym czasie w innych miejscach świata 
arabskiego lokalny patriotyzm, często powiązany nie tylko z włas-
nym miastem, lecz również z własnym domem, sadem, ulicą. Właś-
nie ten czynnik będzie niezmiernie ważny dla prób osiedlania lud-
ności na terenach jordańskich154. 

Palestyńczycy czuli więc jedność jako grupa w ściśle określo-
nych granicach geografi cznych. Niezwykle ważnym wydaje się 
również fakt, że byli oni wewnętrznie podzieleni na poszczególne 
partie. Partie te były skupione wokół grup robotniczych, cechują-
cych się przeplataniem idei socjalistycznych z narodowymi, lub wo-
kół znaczących rodów miejskich. Jednym z najbardziej znaczących 
rodów podówczas w Palestynie był ród Husajnich, którego głową 
był Amin Husajni155, wielki muft i Jerozolimy. Niezwykle ważnym 
wydarzeniem dla budowania tożsamości palestyńskiej stała się re-
wolta przeciw władzom mandatowym w latach 1936–1939. Głów-
ną przyczyną rewolty była pobłażliwość władz brytyjskich wobec 
liczby przybywających na teren Palestyny osadników syjonistycz-
nych. Przywódcą rewolty został okrzyknięty Amin Husajni. Jak 
widać, antysyjonizm był jednym z ważniejszych czynników, jakie 

154  Por. R. Khalidi, Palestinian Identity: Th e construction of modern national con-
sciousness, Columbia University Press, Nowy Jork 1997. 

155  Amin Husajni – palestyński nacjonalista, wielki muft i Jerozolimy. Po powsta-
niu palestyńskim w latach 1936–1939 uciekł z terenu mandatu Palestyny. W czasie 
drugiej wojny światowej sympatyzował z państwami Osi. W 1941 był propagatorem 
wywołania powstania przeciwko monarchii haszymidzkiej w Iraku. Z początkiem 1948 
roku organizował z terenu Egiptu Armię Świętej Wojny, która miała stanowić armię 
palestyńską zdolną przeciwstawić się siłom żydowskim. Inspirował morderstwo Abd 
Allaha I w odwecie za obwołanie się przez niego królem Palestyny oraz jego rozkaz 
nakazujący jednostkom Legionu Arabskiego demobilizację Armii Świętej Wojny. Od 
śmierci Abd Allaha znaczenie Amina Husajniego stopniowo malało z racji jego odda-
lenia od Palestyny, ponieważ zarówno król Talal I, jak i Husajn I zabronili mu powrotu 
do Jerozolimy. Zmarł na wygnaniu w Bejrucie w roku 1974. Jego siostrzeńcem był Jasir 
Arafat.
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miały wpływ na kształt nacjonalizmu palestyńskiego. Emir Abd 
Allah w rewolcie palestyńskiej końca lat trzydziestych XX wieku 
dostrzegał szansę na wskrzeszenie haszymidzkiej idei panarabi-
zmu. Zaoferował władzom mandatowym swoją mediację w sprawie 
Palestyny. Wskutek jego działań udało się powołać komisję lorda 
Peela, która miała dokonać rewizji osiedli żydowskich i opracować 
plan przyszłego podziału mandatu na teren życia dla obu narodów. 
W oczach ludności palestyńskiej powstał zatem obraz króla jako 
podopiecznego Brytyjczyków. Zabiegi oparte na praktyce mediacji 
i autorytetu, wynikającej z wartości kultury arabskiej, które z takim 
powodzeniem zostały użyte do podporządkowania sobie plemion 
beduińskich, nie odniosły skutku na terenie Palestyny156. 

Oczywiście w Palestynie istniały również dążenia do włączenia 
tych terenów w całość państwa arabskiego, jakie miało powstać 
w ramach haszymidzkiej wizji panarabizmu. Należy jednak pod-
kreślić, że były to tendencje mniejszościowe. Kiedy w 1948 roku 
część dawnej Palestyny mandatowej została włączona do króle-
stwa Jordanii, większość Palestyńczyków była rozgoryczona poraż-
ką Arabów w wojnie z Izraelem. Co więcej, propaganda syryjska 
i egipska, podsycana przez ród Husajnich, przedstawiała króla Abd 
Allaha jako zdrajcę, który realizował w tej wojnie jedynie kolo-
nialne interesy Brytyjczyków, i jako przyjaciela syjonizmu. Istnieje 
palestyńska plotka, która opowiada o tym, jakoby król Abd Allah 
miał przekazać razem z Glubb paszą dzielnym żołnierzom Legio-
nu Arabskiego karabiny strzelające do tyłu. Ilekroć więc chcieli oni 
strzelać do Żydów, strzelali sami do siebie. To tylko jedna z wielu 
anegdot rozpowszechnianych wśród ludności palestyńskiej na te-
mat zmowy Abd Allaha z Brytyjczykami. Co ważne, plotki te we-
szły do powszechnej świadomości ludności palestyńskiej jako zdra-
da interesu arabskiego przez króla157. 

156  A. Abu Odeh, Jordanians, Palestinians & the Hashemite Kingdom in the Middle 
East Peace Process, United States Institute of Peace, Waszyngton 1999, s. 8–12.

157  B. Wróblewski, op. cit., s. 117–118. 
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Abd Allah niezrażony tymi plotkami jak i niepowodzeniem swo-
jej mediacji po rewolucji w 1939 roku, starał się przenieść wzorce, 
jakich użył do budowania więzów pomiędzy swoją osobą i rodem 
haszymidzkim a społecznością beduińską, na grunt palestyński. Po 
pierwsze, zaczął od działań najbardziej palących, czyli stworzenia 
palestyńskim uchodźcom godnych warunków do życia. Zadanie to 
okazało się jednak niewykonalne, ludność palestyńska bowiem nie 
chciała zamieszkać na terenie na wschód od rzeki Jordan, a jeśli 
nawet to robiła, to nie chciała opuszczać obozów dla uchodźców, 
licząc na szybki powrót do swoich utraconych ziem. W 1948 ro-
ku Abd Allah przez zjazd palestyńskich notabli w Jerychu został 
proklamowany królem Palestyny. Jednak ludność palestyńska nie-
chętnie lub wcale nie pogodziła się z tym wyborem. Król, używając 
sprawdzonego manewru, zarządził wybory parlamentarne w roku 
1950. Chciał w ten sposób zdyscyplinować społeczność palestyńską 
poprzez jej wybranych przedstawicieli, którzy byliby też przedsta-
wicielami władzy królewskiej w terenie. W wyniku tych wyborów 
wybrano 30 delegatów z terenów palestyńskich i 30 z terenów byłe-
go emiratu. Na pierwszej sesji parlamentu ogłoszono zjednoczenie 
Palestyny i terenów byłego emiratu. Obie izby parlamentu przyjęły 
rezolucję o treści: 

Wyrażając wiarę ludu w wysiłki jego Królewskiej Wysokości Króla Abd 
Allaha, by uzyskać jedność pomiędzy naturalnymi dążeniami i samookre-
śleniem terytoriów Jordanii i Palestyny, które są połączone narodową, geo-
grafi czną i naturalną unią przestrzeni życia, Parlament ten reprezentujący 
obydwie strony rzeki Jordan deklaruje swoje poparcie dla całkowitej unii 
pomiędzy terenami na Wschodnim i Zachodnim Brzegu Jordanu i ich połą-
czenie w jedno wspólne państwo Haszymidzkie Królestwo Jordanii, którego 
przywódcą jest Król Abd Allah bin Husajn, uznany zarówno przez rząd, 
organy władzy, jak i wszystkich obywateli [tłum. autora]158. 

Deklaracja ta była zwieńczeniem procesu integracji, jakiej za-
mierzał dokonać król. Jednak integracja ta nie była w tamtym 
momencie możliwa. A deklaracja parlamentu nie odzwierciedlała 

158  A. Abu Odeh, op. cit., s. 50. 
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faktycznego stanu królestwa. Nie była w niej bezpośrednio wymie-
niona nazwa Palestyny. A zdaniem nacjonalistów palestyńskich 
Abd Allah był tylko tymczasowym przedstawicielem ludności pale-
styńskiej. Stolicą królestwa został ogłoszony Amman, podczas gdy 
dla Palestyńczyków wyborem oczywistym byłaby Jerozolima. Pale-
styńczycy, jeśli w ogóle znajdowali zatrudnienie w Legionie Arab-
skim, który pozostawał głównym pracodawcą w królestwie, to nie 
mogli osiągnąć w nim stopni ofi cerskich. Wszyscy ministrowie rzą-
du oraz członkowie wyższej izby parlamentu byli wskazani osobi-
ście przez króla. W wyższej izbie parlamentu zasiadało tylko ośmiu 
przedstawicieli ludności palestyńskiej, przy dwunastu przedstawi-
cielach dawnego emiratu. Fakty te pokazują, jak król pomijał licz-
niejszą palestyńską grupę mieszkańców królestwa. Nie znaczy to 
jednak, że nie starał się budować własnej wizji tożsamości ziem pod 
swoim panowaniem także w umysłach Palestyńczyków. Pomimo 
że stolica królestwa była ulokowana w Ammanie, król co tydzień 
udawał się na piątkową modlitwę do meczetu Al-Aksa w Jerozoli-
mie. Poprzez to działanie prezentował siebie jako prawowiernego 
muzułmanina i kontynuatora ochrony, jaką sprawował ród Haszy-
midów nad świętymi miejscami islamu. Wzgórze Świątynne w Je-
rozolimie wraz z Kopułą na Skale i meczetem Al-Aksa jest uważane 
bowiem za trzecie najświętsze miejsce w religii muzułmańskiej po 
Mekce i Medynie. To stąd według tradycji prorok Muhammad miał 
wstąpić do nieba, gdzie rozmawiał z Bogiem. Król starał się rów-
nież osobiście odwiedzać obozy dla uchodźców palestyńskich, ofi a-
rowując im pomoc materialną. Zakładał także osiedlenie się części 
tych uchodźców na terytorium na wschód od rzeki Jordan159. 

Wysiłki króla na rzecz budowania wspólnoty tożsamości 
z udziałem Palestyńczyków nie mogły jednak odnieść sukcesu, 
głównie z powodu jego stosunku do państwa Izrael. Podczas wybo-
rów parlamentarnych w 1950 roku nawet partie palestyńskie przy-
chylnie patrzące na życie pod panowaniem Abd Allaha wysuwały 
hasła wyborcze promujące unię z Jordanią, lecz wykluczające pokój

159  Por. J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, op. cit. s. 212–214.
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z Izraelem. Król natomiast nie zamierzał walczyć z państwem ży-
dowskim. W 1949 roku podpisano na Cyprze zawieszenie broni 
pomiędzy Jordanią a Izraelem, a Abd Allah I okazywał niechęć do 
państwa żydowskiego jedynie fasadowo. Istniały obawy, że byłby 
zdolny do zawarcia pokoju z Izraelem wbrew opinii Palestyńczy-
ków oraz innych państw Ligi Arabskiej160. 

Niezadowolenie ludności palestyńskiej wobec osoby monarchy 
miało tragiczny fi nał. 20 lipca 1951 roku Abd Allah I został zastrze-
lony podczas modlitwy w meczecie Al-Aksa przez palestyńskiego 
zamachowca powiązanego z rodem Husajnich. Rodzina Haszymi-
dów straciła wielkiego przywódcę, a polityka króla wobec Palestyń-
czyków poniosła fi asko. Należy podkreślić, że choć Abd Allah do-
piero w schyłkowym okresie swego panowania myślał kategoriami 
samodzielnego państwa jordańskiego, to stworzył podwaliny pod 
budowę przyszłej tożsamości kulturowej Jordanii. Jednocześnie 
związał tę tożsamość ściśle z etosem beduińskim. 

Po śmierci króla Abd Allaha w rodzie Haszymidów zapanowała 
konsternacja co do jego następstwa. Naturalnym następcą był jego 
najstarszy syn Talal. Jednak, co skrzętnie ukrywano przed opinią 
publiczną, Talal cierpiał na schizofrenię. A w momencie śmierci 
swego ojca przebywał w klinice w Szwajcarii. Rada przedstawicieli 
rodu Haszymidów rozważała nawet połączenie Jordanii z wówczas 
jeszcze Haszymidzkim Królestwem Iraku. Jednak pomysł ten upadł. 
Ogłoszono Talala królem, zakładając, że w niedługim czasie zastą-
pi go jego syn Husajn, który podówczas kończył naukę w Wielkiej 
Brytanii. Podczas swego krótkiego panowania Talal zdołał jednak 
zdobyć popularność wśród obywateli państwa jordańskiego. Po-
przez oddalenie od rządów i szczebla decyzyjnego spowodowane 
chorobą, o której wiedziało jedynie wąskie grono zaufanych, był 
on postrzegany jako reformator sprzeciwiający się poglądom ojca. 
W istocie tkwiło w takim poglądzie ziarno prawdy. Talal podczas 
swego krótkiego panowania wprowadził nową, dużo bardziej li-
beralną konstytucję, która zakładała możliwość powoływania do 

160  A. Abu Odeh, op. cit., s. 49–52.
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życia partii politycznych, ich startu w wyborach i wpływania na 
kształt państwa. Nie było mu dane jednak zobaczyć rezultatów swo-
jej pracy, w 1953 roku ofi cjalnie abdykował na rzecz swojego syna 
Husajna161. 

Krótkie panowanie Talala przyniosło tylko jedną zmianę w for-
mowaniu tożsamości jordańskiej. Mianowicie konstytucja dająca 
możliwość formowania partii politycznych umożliwiała wyrażanie 
innych poglądów niż te przedstawiane przez monarchę, jednak była 
to zmiana jedynie pośrednia, będąca konsekwencją ustawodaw-
stwa. A jak wyglądać miało wejście tej zmiany w życie, zobrazowało 
dopiero panowanie jego syna.

161  B. Wróblewski, op. cit., s. 127–129.





Rozdział IV

Lew z Jordanii. Król Husajn
i jego wysiłki na rzecz budowania

tożsamości jordańskiej w czasie wojny 
i pokoju 

Jeśli jest mowa o budowaniu tożsamości kulturowej Jordanii, to bez 
wątpienia postacią kluczową w tym przypadku był król Husajn I. 
Jego długie panowanie przypadło na okres, kiedy świeżo sformo-
wane państwo musiało uporać się z bardzo poważnymi kryzysami. 
Husajn musiał sobie poradzić z problemami politycznymi i spo-
łecznymi oraz nieustannie dbać o to, aby jego pozycja jako władcy 
nie została podważona. Nie było to łatwe ani z racji jego młode-
go wieku w chwili objęcia tronu, ani poprzez pryzmat dziejowych 
przemian, jakie miał przejść świat arabki podczas jego długiego 
panowania.

To właśnie długość panowania Husajna czyni z niego niepod-
ważalnego twórcę tożsamości kulturowej królestwa. Ten monar-
cha absolutny sprawował faktyczną władzę od 1953 do 1999 roku. 
Niezwykle ważne wydają się w tym kontekście osobiste przymioty 
samego Husajna. O ich znaczeniu może świadczyć fakt, że popular-
nie jest on nazywany Lwem z Jordanii162. Tak obrazowy przydomek 
nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że z pozycji władcy skromnego 
i biednego królestwa, które nie mogło niczym oprócz swojej ar-
mii zachwycić świata arabskiego, udało mu się zbudować pozycję 

162  A. Shalim, op. cit., s. 3–4.
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stabilnego i ważnego gracza na arabskiej scenie politycznej. Umoc-
nił on, a nawet przerósł, dziedzictwo swego dziadka i haszymidz-
kich przodków. Wreszcie zapewnił Jordanii stabilność systemu 
monarchicznego, podczas gdy za czasów jego panowania inna ga-
łąź rodu utraciła koronę, a przez świat arabski przetoczyła się fala 
formowania wszelkiego rodzaju postkolonialnych tożsamości i ru-
chów ideologii panarabskiej163.

Król Husajn był wykształcony w Wielkiej Brytanii. Nie postrze-
gał jej wpływów jako zagrożenia dla świata arabskiego, ale jako ko-
nieczność. Nie był jednak na tyle krótkowzroczny, aby nie dostrzec 
tendencji, jakie rozwijały się w regionie po drugiej wojnie świato-
wej, i – co bardziej znamienne dla specyfi ki regionu – po powsta-
niu państwa Izrael. Zetknięcie z ideami panarabskimi, zwłaszcza na 
skutek rosnącego wpływu Nasera w świecie arabskim, oraz z czyn-
nikiem składowym tych tendencji, a jednocześnie ich osobnym 
wektorem, czyli kwestią problemu palestyńskiego, miało znaczny 
wpływ na działania Husajna. Młody król od początku swego pa-
nowania miał określoną wizję, polegającą na zbudowaniu silnego 
państwa, zdolnego do obrony swojej tożsamości wobec zagrożeń 
zewnętrznych i wewnętrznych. Król zakładał budowę tej tożsamo-
ści, opierając się na haszymidzkiej wizji tożsamości arabskiej. Starał 
się przy tym być na tyle nowoczesnym i otwartym na świat władcą, 
na ile pozwalały mu wpływy wywierane przez wydarzenia w całym 
regionie.

4.1. Walka o utrzymanie monarchii wobec 
niepokojów w regionie

W latach pięćdziesiątych XX wieku dwie trzecie ludności królestwa 
stanowili Palestyńczycy, a jedną trzecią Beduini164. O ile Beduini, 

163  Ibidem, s. 6–7.
164  P. Robins, op. cit., s. 56–58.
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jak wykazałem to w poprzednim rozdziale, posiadali silne związ-
ki z młodym państwem, o tyle Palestyńczycy pozostawali w stanie 
ciągłego zawieszenia, czekając na rozwój sytuacji w ich utraconej 
ojczyźnie. Byli zatem bardzo podatni na wszelkiego rodzaju ruchy 
odwołujące się do ich krzywdy. A większość ideologii panarabskich 
w tamtym okresie zakładała walkę z Izraelem, którego istnienia nie 
akceptowała. Tylko haszymidzka wizja panarabizmu dopuszczała 
możliwość uznawania państwa Izrael za byt regionalny165, oczywiście 
pod pewnymi warunkami. Naturalnie to uznanie nie mogło zostać 
okazane ofi cjalnie, ponieważ prawdopodobnie nie spotkałoby się ze 
zrozumieniem nawet ze strony własnych obywateli. Jednakże zapo-
czątkowane już przez Fajsala bin Husajna, późniejszego króla Iraku, 
kontakty z Izraelem były w tajemnicy prowadzone przez wszystkich 
późniejszych królów Jordanii. Zdawali sobie bowiem sprawę, że tyl-
ko rozwiązanie problemu palestyńsko-izraelskiego może zapewnić 
ich państwu sposobność do spokojnego i pokojowego rozwoju. 
W tych latach proces osiedlania grup beduińskich nie odniósł jesz-
cze pełnego sukcesu. Stanowili oni tylko część ludności okręgów 
miejskich166.

W rok po objęciu przez Husajna tronu, w październiku 1954 
roku, odbyły się wybory parlamentarne, zgodne z nową konstytu-
cją i nową wielopartyjną ordynacją zaproponowaną w tejże konsty-
tucji. Organizacje opozycyjne wobec władzy królewskiej, głównie 
palestyńskie, nie odniosły w tych wyborach znaczącego sukcesu, 
wskutek czego uznały wynik wyborczy za sfabrykowany i rozpo-
częły masowe protesty w większych miastach królestwa. Protesty te 
były tak gwałtowne, że do ich tłumienia musiała włączyć się armia, 
aby przywrócić spokój w państwie167.

Od 1954 roku datuje się również propagandę egipską, zmierza-
jącą do rozchwiania poparcia społecznego dla króla i królestwa, 

165  A. Abu Odeh, op. cit., s. 28–31.
166  Poza okręgami Ma’an i Akaby, które stanowiły tereny tradycyjnie przynależne do 

ludności beduińskiej.
167  B. Wróblewski, op. cit., s. 281.
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i określającą Husajna mianem sługusa brytyjskiego. Propaganda ta 
przedstawiała króla jako młodego i niedojrzałego, marionetkowe-
go monarchę, którym steruje faktyczny władca Jordanii John Bagot 
Glubb. Egipcjanie starali się nawet zbuntować przeciwko Husajnowi 
jego własną armię, wysyłając w szeregi Legionu Arabskiego swoich 
agitatorów. O ile wśród członków Legionu Arabskiego agitatorzy ci 
nie znaleźli zbyt dużego posłuchu, o tyle wśród ludności palestyń-
skiej ich przekaz trafi ł na bardzo podatny grunt. W związku z brytyj-
skimi naciskami w 1955 roku wymagającymi od władz jordańskich 
przystąpienia do Paktu Bagdadzkiego i wstępnej zgody króla i rządu 
na przystąpienie do tegoż paktu rozpętała się w Jordanii, wskutek 
podburzania nastrojów społecznych przez propagandę egipską, fala 
protestów. Propaganda egipska wzywała do buntu przeciwko Pak-
towi Bagdadzkiemu, protesty na ulicach przez kilka dni okazały się 
trudne do opanowania, nawet przy interwencji wojska. W końcu 
po oświadczeniu króla, że Jordania nie przystępuje i nie zamierza 
w przyszłości przystąpić do Paktu Bagdadzkiego, nastąpiło uspo-
kojenie nastrojów wewnątrz królestwa. Jednak zdarzenia związane 
z Paktem Bagdadzkim pokazują, jak wielki wpływ na ludność w gra-
nicach państwa jordańskiego w tamtym okresie miał Egipt.

Prawdopodobnie właśnie wskutek rosnących wpływów egip-
skich i w obawie przed utratą tronu w 1956 roku król Husajn zdecy-
dował się na stopniowe rozluźnienie stosunków z dotychczasowym 
sojusznikiem, Wielką Brytanią. Husajn zdymisjonował Glubb paszę 
z pozycji głównodowodzącego Legionem Arabskim. Jednocześnie 
Legion Arabski został przemianowany na Jordańskie Siły Zbrojne. 
Działania te w połączeniu z odmową wsparcia lansowanego przez 
Brytyjczyków projektu Paktu Bagdadzkiego przyczyniły się do wy-
cofania fi nansowania przez Wielką Brytanię Legionu Arabskiego, 
a tym samym likwidacji możliwości realnej ingerencji byłego do-
minium w wewnętrzne sprawy królestwa. Poczynania te rozpoczęły 
również proces zerwania sojuszu, jaki łączył Wielką Brytanię z Jor-
danią168.

168  P. Robins, op. cit., s. 65–67. 
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Z pewnością na krok ten miała też wpływ sytuacja permanen-
tnego niezadowolenia społecznego, samo zdefi niowanie własnej 
tożsamości było jeszcze na poziomie prenarodowym. Nie było ono 
w tamtym okresie na tyle dojrzałe, aby społeczeństwo mogło zaak-
ceptować fakt, że władze wybierają dla kraju najlepszą z możliwych 
dróg. Państwowość jordańska nie stanowiła jeszcze wtedy wyraź-
nego budulca tożsamości społeczeństwa. Dużo ważniejsze było 
poczucie ogólnej przynależności do wspólnoty arabskiej. Osobiste 
odwołania tożsamościowe w tamtym momencie jordańskiej histo-
rii odnosiły się głównie do zbiorowego nurtu tożsamości arabskiej. 
Również odwołania tożsamościowe wśród ludności wywodzącej 
się ze struktur plemiennych w tamtym okresie oscylowały jeszcze 
wokół tożsamości prenarodowej. W tych tożsamościach liczyły 
się głównie odwołania do własnego plemienia, ogólnej tożsamości 
arabskiej oraz do rodziny haszymidzkiej. To właśnie odwołania toż-
samościowe do rodziny haszymidzkiej stwarzające społeczność wy-
wodzącą się ze struktur plemion i konfederacji plemiennych, sytuu-
ją tę grupę społeczną ówczesnej Jordanii już na granicy tożsamości 
prenarodowej. Wraz ze wzrostem odniesień tożsamościowych do 
rodziny haszymidzkiej i procesem osiedlania się, który budował 
przywiązanie do ziemi, tożsamość tej grupy ewoluowała w kierun-
ku tożsamości narodowej. Właśnie w związku z tymi zjawiskami 
zerwanie z brytyjskimi wpływami w królestwie spotkało się z falą 
poparcia społecznego dla monarchii i rządu.

Pozostawał jednak żywy problem fi nansowania Legionu Arab-
skiego w obliczu braku funduszy z Londynu. Gospodarka młodego 
królestwa nie była w stanie sama podźwignąć wzmożonych wydat-
ków, jakie generowała rozbudowana struktura armii i administracji 
państwowej. Z początkiem roku 1957 Egipt i Arabia Saudyjska pod-
pisały z Jordanią porozumienie na rzecz solidarności. Porozumie-
nie to zakładało przejęcie po Wielkiej Brytanii fi nansowania armii 
jordańskiej przez oba te kraje. Co niezwykle ciekawe, decyzja o fi -
nansowaniu armii jordańskiej przez kraje arabskie okazała się kro-
kiem dużo bardziej korzystnym dla rodziny panującej niż bliskie 
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kontakty z Wielką Brytanią. Egipt i Arabia Saudyjska ogranicza-
ły się bowiem do prób wciągania Jordanii w politykę prowadzoną 
przez te kraje na arenie regionalnej. Nie wprowadziły do struktur 
armii jordańskiej swoich ofi cerów, a zwolnionych ofi cerów brytyj-
skich169 król zastąpił osobami sprawującymi wyższe funkcje w struk-
turach plemiennych lub rodzinie haszymidzkiej170. Ofi cjalne zerwa-
nie sojuszu jordańsko-brytyjskiego nastąpiło 14 marca 1957 roku 
i oznaczało wycofanie z terenu królestwa brytyjskich baz wojsko-
wych, mieszczących się do tej pory w rejonach miasta Ma’an i portu 
Akaba. Król, a wraz z nim cała rodzina haszymidzka, nie popierali 
jednak całkowitego zerwania z wpływami brytyjskimi, nie żywili 
też niechęci wobec Zachodu forsowanej przez rząd premiera Sulej-
mana An-Nablusiego. Swoich poglądów nie uzewnętrzniali jednak 
wyraźnie, ponieważ premier reprezentował dążenia palestyńskiej 
większości, z której się wywodził. Rodzina haszymidzka utrzymała 
dobre relacje z Wielką Brytanią pomimo ofi cjalnego zerwania so-
juszu171.

Wykorzystując falę popularności po zerwaniu sojuszu z Wielką 
Brytanią oraz unormowaną sytuację w regionie, Husajn dążył do 
umocnienia własnej pozycji w kraju. W krótkim czasie zdymisjo-
nował premiera Nablusiego, co wywołało falę protestów i niezado-
wolenia społecznego. Król zdymisjonował także głównodowodzą-
cego armią generała Alego Abu Nuwara, który okazał się zbytnio 
proegipski, oskarżając go o próbę zorganizowania zamachu stanu. 
Następnie król wprowadził stan wojenny i godzinę policyjną oraz 
użył wojska do uspokojenia nastrojów społecznych, które stopnio-
wo zaczynały przybierać charakter demonstracji sprzeciwiających 
się monarchii. Wprowadzenie stanu wojennego dało Husajnowi 
konkretny oręż w walce z ruchami sprzeciwiającymi się monarchii. 
Król uśmierzył główne niepokoje trapiące państwo. Jednak sytuacja 

169  Po poparciu Egiptu w czasie kryzysu sueskiego roku 1956 król Husajn wycofał 
ostatecznie z armii jordańskiej wszystkich ofi cerów brytyjskich. 

170  B. Wróblewski, op. cit., s. 148–151.
171  K.S. Salibi, op. cit., s. 176–178.



113

regionalna nie pozwoliła mu na całkowite zapobieżenie zamiesz-
kom, które wybuchały jeszcze w następnych latach. Władca odwo-
ływał się w uzasadnieniu swoich poczynań do chlubnej przeszłości 
haszymidzkiej rodziny, podkreślając przy tym nie tyle rolę kreatora 
państwa jordańskiego, swego dziadka Abd Allaha I, ile znaczenie 
Wielkiej Rewolty Arabskiej i pradziadka króla szarifa Husajna. Jak 
określił to ówczesny ambasador Wielkiej Brytanii w Jordanii:

Znaczące jest to, że w swoich przemówieniach unika nawiązań do swojego 
dziadka króla Abd Allaha, lecz mnoży nawiązania do pradziadka, Husajna, 
króla Hidżazu. W sposób klarowny przedstawia siebie jako jego dziedzi-
ca, nie jako dziedzica transjordańskiego emira, lecz jako dziedzica lidera 
Wielkiej Rewolty Arabskiej. Pomijając sprawy dotyczące konsolidacji swej 
własnej władzy w Jordanii, przedstawia siebie nie jako lokalnego przywód-
cę, lecz jako dynamicznego lidera arabskiej jedności [tłum. autora]172.

Jak widzimy, król, dążąc do umocnienia swojej władzy, powo-
ływał się na chlubną przeszłość rodu Haszymidów i panarabskie 
dążenia tegoż rodu, aby oddalić od siebie zarzuty pozostawania na 
usługach zachodnich potęg. Chciał on również pokazać, że pomi-
mo braku wyraźnych atutów, poza rozbudowanymi siłami zbrojny-
mi, posiada też legitymizację płynącą nie tylko z władzy nad swoim 
państwem, ale także z historycznego ogólnoarabskiego namaszcze-
nia. Działanie to przeciwstawiał propagandzie dążącej do promowa-
nia Nasera jako przywódcy, który zjednoczy cały świat arabski i przy-
wróci Arabom godność i utraconą niegdyś świetność ich kultury.

Spoglądając na ten okres panowania króla Husajna, należy pod-
kreślić jego ciągłą rywalizację o prymat na gruncie budowy tożsa-
mości we własnym kraju z egipskim prezydentem Naserem. Nie-
zbyt udanym posunięciem, niezawinionym jednak przez Husajna, 
była próba budowy silnego królestwa haszymidzkiego na podsta-
wie zjednoczenia z rządzonym przez inną gałąź rodziny Irakiem. 
W myśl tej strategii, która była usilnie forsowana przez króla Husaj-
na, w 1958 roku proklamowano Zjednoczone Królestwo Arabskie. 

172  A. Shalim, op. cit., s. 154.
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Inicjatywa ta była próbą dania silnej odpowiedzi na proklamowa-
nie przez Egipt i Syrię Zjednoczonej Republiki Arabskiej (ZRA). 
Królestwo nie przetrwało nawet pół roku wskutek zamachu stanu, 
jaki miał miejsce w Iraku, i zamordowania większości członków 
haszymidzkiej rodziny panującej w Iraku173. Należy również pod-
kreślić, że Naser i jego współpracownicy niesieni falą popularności 
po powołaniu do życia ZRA zlekceważyli króla Husajna. Uważali, 
że ich wpływ na Jordanię jest duży, a Husajn pozostaje monarchą 
słabym. Upewniły ich w tym demonstracje poparcia dla idei ZRA, 
jakie odbyły się w Ammanie i na Zachodnim Brzegu Jordanu. Jed-
nak pomylili oni popularność, jaką okazywała ulica, z faktycznymi 
wpływami. Król Husajn po spacyfi kowaniu opozycji w 1957 roku 
zachowywał silną pozycję w kraju. Umocnił ją wśród struktur ar-
mii i administracji państwowej. Wreszcie udało mu się ugruntować 
bardzo silny front poparcia dla monarchii wśród jej tradycyjnych 
zwolenników, urzędników średniego szczebla oraz patrycjatu miej-
skiego i plemiennego. Poprzez zachowanie dobrych stosunków 
osobistych z Wielką Brytanią mógł w momencie obawy po obale-
niu rodu haszymidzkiego w Iraku poprosić rząd brytyjski o pomoc 
w utrzymaniu monarchii w Jordanii. Brytyjczycy udzielili mu nie 
tylko wsparcia politycznego na arenie międzynarodowej, lecz także 
wsparcia militarnego. Na prośbę rządu jordańskiego w Ammanie, 
w połowie roku 1958, w Jordanii wylądowali brytyjscy spadochro-
niarze mający być gwarantem utrzymania się monarchii174. Arab-
scy antagoniści mogli zarzucać władzom jordańskim powiązania 
z Wielką Brytanią i Zachodem, nie mogli jednak przeprowadzić 
akcji zbrojnej przeciwko Jordanii w obawie przed reakcją jej niefor-
malnych sojuszników. Co więcej, przez zerwanie ofi cjalnych soju-
szy, a zachowanie dobrych kontaktów, król Husajn nie mógł już być 
oskarżany przez własną opozycję palestyńską o to, że bezpośrednią 
władzę nad krajem sprawują Brytyjczycy.

173  Ibidem, s. 158–159.
174  B. Wróblewski, op. cit., s. 282.
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Czas od roku 1953 do 1960 stanowi permanentny okres zagroże-
nia dla monarchii. Król, który był młody i nie zdołał jeszcze zdobyć 
dużego szacunku swoich przeciwników regionalnych i wewnętrz-
nych, był uważany podówczas za słabego i łatwego do usunięcia 
gracza. Jednak śmiałe decyzje Husajna, jak i jego przebiegłość poli-
tyczna okazały się zbawieniem dla monarchii haszymidzkiej w Jor-
danii. Nie powiodła się za to reforma, którą zainicjował jego ojciec. 
Król Husajn bywa często oskarżany o tłumienie demokracji i za-
pędy dyktatorskie, należy jednak pamiętać, że gdyby nie jego zde-
cydowane decyzje ludność palestyńska, która stanowiła podówczas 
większość w królestwie, prawdopodobnie obaliłaby monarchię przy 
pomocy regionalnych potęg. Należy również pamiętać, że Husajn, 
aby zacząć formować przynależność do Jordanii i osobistą łączność 
społeczeństwa z państwem i monarchią, musiał zająć się rozwiąza-
niem problemów wewnętrznych, przygotować Palestyńczyków na 
to, że Jordania nie jest tylko miejscem ich tymczasowego pobytu, 
lecz może stać się ich długotrwałą ojczyzną. Na pewno nie pomaga-
ły mu w tym działania Egiptu i Syrii, obiecujących Palestyńczykom 
zwrot utraconych ziem i wygnanie „Żydów do morza”. Król Husajn 
stosował polityczną ekwilibrystykę, polegającą na stałym utrzymy-
waniu dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, 
przy werbalnej niechęci do Izraela i poparciu dla ruchów radykal-
nych w krajach arabskich175.

Z pewnością jednym z bardziej chybionych posunięć króla Hu-
sajna było podpisanie w przededniu wojny sześciodniowej poro-
zumień z prezydentem Egiptu, Gemalem Abd El Naserem, o wza-
jemnej obronie. W praktyce porozumienia te oznaczały oddanie 
armii jordańskiej pod dowództwo egipskie, co przyniosło opłakane 
skutki w czasie działań wojennych. Porażka ta pozbawiła Jordanię 
całości ziem Zachodniego Brzegu rzeki Jordan, zajętych w wojnie 
roku 1948, jednak nie rozwiązała problemu obecności palestyń-
skich uchodźców i bojówek na terytorium królestwa. Co więcej,

175  N. Ashton, King Hussein of Jordan. A political life, Yale University Press, Londyn 
2008, s. 83–87.
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w wyniku politycznych zarzutów, głównie ze strony Egiptu i Syrii, 
król zdecydował się jeszcze przed wojną, w roku 1964, zezwolić na 
umieszczenie i rozwój struktur OWP (Organizacja Wyzwolenia Pa-
lestyny) na terytorium Jordanii. Przyczyn tej decyzji można doszu-
kiwać się w licznych protestach palestyńskich, określających Husaj-
na jako zdrajcę sprawy palestyńskiej i cichego sojusznika Izraela. 
Pomimo fi aska porozumień z Naserem samo polityczne posunięcie 
Husajna, aby je podpisać, wydaje się nie do końca chybione. W tam-
tym czasie Naser był niewątpliwie ikoną ruchu panarabskiego, a dla 
Palestyńczyków, którzy stanowili przed wojną sześciodniową dwie 
trzecie ludności królestwa jordańskiego, symbolem realnej nadziei 
na odzyskanie własnej państwowości. O sile i oddziaływaniu Nase-
ra na społeczeństwo jordańskie mogą świadczyć masowe protesty 
z roku 1963, kiedy to protestujący popierali Nasera i unię Egiptu 
z Syrią i Irakiem, a w Jerozolimie pięciu demonstrantów zosta-
ło zabitych przez siły bezpieczeństwa, rozpędzające demonstracje 
nawołujące monarchę do oddania władzy i włączenia się do unii 
promowanej przez Egipt176. W rzeczywistości prawdziwą stabiliza-
cję polityki wewnętrznej w Jordanii i możliwość realnego zajęcia się 
przez władze prowadzeniem polityki wewnętrznej w taki sposób, 
aby budowała ona spójność tożsamościową całego społeczeństwa 
jordańskiego, przyniosła dopiero wojna w 1967 roku i śmierć Nase-
ra w trzy lata później.

4.2. Włączanie ludności palestyńskiej
w zręby tożsamości jordańskiej 

Król Husajn podejmował stały trud, aby włączyć ludność palestyń-
ską do partycypacji w jordańskim nurcie tożsamościowym. Musiał 
podjąć kroki, aby połączyć Palestyńczyków i Beduinów w jeden 
naród. Jak wykazałem wcześniej, główną trudnością w realizacji 

176  Ibidem, s. 113–119.
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tej polityki była niezradykalizowana postawa króla wobec Izraela. 
Król myślał jednak racjonalnie, zdając sobie sprawę, że całkowite 
pokonanie Izraela było niemożliwe, co w praktyce pokazała wojna 
sześciodniowa. 

Wzrost liczby ludności palestyńskiej i jej presji na władzę najle-
piej pokazuje Tabela 1.

Tabela 1. Demografi a wybranych miast na obu brzegach rzeki Jordan

Miasto  1952 r. 1962 r. Wzrost %

Miasta po wschodniej stronie rzeki Jordan

Amman 190 647 296 358 55,4

Irbid 91 962 137 658 49,7

Salt 41 299 68 188 65,1

Miasta po zachodniej stronie rzeki Jordan

Dżenin 40 519 86 731 114,1

Jerozolima 85 619 114 691 34

Nablus 53 509 182 994 242

Źrodło: Opracowanie własne na podstawie B. Wróblewski, Jordania, Wydawnictwo 
Trio, Warszawa 2011, s. 153.

Dane zamieszczone w tabeli pokazują skokowy wzrost ludno-
ści, głównie palestyńskiego pochodzenia, na terenie największych 
miast królestwa w trudnych dla niego latach. Oczywiste stało się, 
że Jordania przyjęła najwięcej uchodźców palestyńskich ze wszyst-
kich krajów arabskich. Władze jordańskie zastosowały wobec Pa-
lestyńczyków politykę długofalową. Poprawianie stanu szkolni-
ctwa i wprowadzanie wzorców administracji, jaka sprawdziła się 
na terenach na wschód od rzeki Jordan, niekoniecznie sprawdza-
ły się na Zachodnim Brzegu. Ludność palestyńska zamieszkująca 
na przykład Nablus czy Dżenin była o wiele bardziej odporna na 
próby wciągnięcia jej w ogólnopaństwową machinę. Dla przykła-
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du, największy wzrost liczby ludności nastąpił w mieście Dżenin, 
jednak ogromna część nowych mieszkańców Dżeninu zamieszki-
wała obozy dla uchodźców, rozmieszczone w obrębie lub w okolicy 
miasta. Oczywiście ludność palestyńska, która znalazła się na ma-
cierzystym terenie dawnego emiratu, również mieszkała częściowo 
w obozach dla uchodźców. W dużo większym stopniu udawało się 
ją osiedlać na terenach miejskich177.

Po roku 1967 nastąpiła znacząca zmiana sytuacji. Wydawało-
by się, że wraz z utratą terytoriów na Zachodnim Brzegu Jordanu 
przynajmniej częściowo problem palestyński uległ osłabieniu. Jed-
nak taka opinia nie oddaje rzeczywistej sytuacji. Wraz z utratą tere-
nów na zachód od Jordanu państwo utraciło około 40% dochodu, 
jaki generowała gospodarka. Co więcej, dotkliwe straty w jordań-
skich siłach zbrojnych spowodowały znaczne osłabienie tej jednej 
z niewielu w państwie sił będących w pełni podległych królowi i za 
pomocą której mógł on reagować na zagrożenia wewnętrzne. Zro-
zumiały zatem staje się wzrost aktywności palestyńskich organiza-
cji bojowych na terenie królestwa po wojnie w 1967 roku. Bojow-
nicy stanowili komponent, który nie był dla króla wygodny, jednak 
z którym wobec osłabienia armii musiał się liczyć. Bojówki pale-
styńskie, które po wojnie sześciodniowej dokonywały coraz częst-
szych ataków na izraelskie terytorium, były realnym zagrożeniem 
zarówno dla władzy Husajna, jak również stabilności państwa. We 
wrześniu 1970 roku, w ramach tak zwanego Czarnego Września, 
armia jordańska krwawo rozprawiła się z bojówkami OWP, ataku-
jącymi ziemie izraelskie z terytorium Jordanii. 26 września zostało 
podpisane zawieszenie broni pomiędzy królem a przywódcą OWP, 
Jasirem Arafatem. Dwa dni później umarł prezydent Egiptu Naser, 
gorący orędownik tego porozumienia, a wraz z jego śmiercią skoń-
czył się realny wpływ Egiptu na Haszymidzkie Królestwo Jordanii. 
W roku 1971 ostatnie bojówki OWP, broniące się jeszcze w górach 
w rejonie Adżlun, zostały spacyfi kowane przez wojsko jordańskie. 

177  A. Abu Odeh, op. cit., s. 117–119.
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Tym samym ostatni bojówkarze palestyńscy przebywający na tery-
torium jordańskim zostali z niego wydaleni178.

Po wydaleniu bojowników z terytorium jordańskiego i wobec 
osłabienia po śmierci Nasera pozycji Egiptu w świecie arabskim 
król Husajn zyskał praktycznie wolną rękę w integracji Palestyń-
czyków. Nie mógł pogodzić się z utratą przez Jordanię Zachodniego 
Brzegu, bo wraz z tą stratą Jordania postradała bowiem nie tylko 
ważne terytorium, ziemie o dużym znaczeniu gospodarczym oraz 
sporą część ludności, lecz także jedno ze źródeł wspomagających 
budowę tożsamości narodowej wspartej na rodzie haszymidzkim. 
Stracono Jerozolimę, a razem z nią możliwość przedstawiania się 
przez haszymidzkich monarchów jako strażników jednego ze świę-
tych miejsc islamu. Palestyńczycy w Jordanii bez Zachodniego 
Brzegu bardzo długo pozostawali obywatelami drugiej kategorii, 
a wysiłki rodziny panującej zmierzające do ich integracji oscylo-
wały pomiędzy pracą społeczną wśród uchodźców palestyńskich, 
próbami stworzenia im możliwości do realizacji w biznesie i inwe-
stycjach a stałym naciskiem na rozwiązywanie problemu obozów 
dla uchodźców i osiedlanie się mniejszości palestyńskiej i jej całko-
wite wtapianie się w społeczeństwo jordańskie. Polityka dążąca do 
kulturowej spójności pomiędzy Palestyńczykami a byłą ludnością 
Emiratu Transjordanii nie odniosła nigdy pełnego sukcesu. Pod-
łoże tego zjawiska świetnie streszcza w swojej Współczesnej historii 
Jordanii Kamal Salibi:

Faktem jest, że istnieje dyskryminacja ludności palestyńskiej. Wynika ona 
raczej z osobliwej budowy jordańskiego społeczeństwa, niż z odgórnej 
polityki państwowej. Monarchia haszymidzka jest głęboko zaangażowa-
na w budowę spójności społeczeństwa jordańskiego i równości pomiędzy 
wszystkimi obywatelami Jordanii, bez względu na ich pochodzenie. Ale 
dla większości byłych mieszkańców Transjordanii, jak i dla większości Pa-
lestyńczyków, kwestia pochodzenia wydaje się niezwykle istotna. Poprzez 
dominację Transjordańczyków w armii i na kluczowych stanowiskach ad-
ministracji, status Palestyńczyków jako pełnoprawnych obywateli Jordanii 

178  Ibidem, s. 188–192.
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pozostaje kompromisowy i umowny w wielu sprawach, szczególnie w za-
kresie wizji politycznych co do przyszłości179.

Jak widać, istniały wyraźne podziały co do funkcji obu grup 
społecznych w królestwie. Co więcej, Salibi, mając na myśli zaanga-
żowanie monarchii w budowę spójności społeczeństwa, mówi za-
pewne jedynie o najbliższym otoczeniu króla, ponieważ członkowie 
rodu haszymidzkiego sprawujący funkcje ofi cerskie w armii bardzo 
niechętnie obserwowali próby włączania do niej Palestyńczyków. 
Uważali oni ich za podejrzanych i niegodnych służby dla królestwa. 
Obawiali się również, że Palestyńczycy w armii mogą się okazać 
zbyt podatni na wpływy partii palestyńskich oraz organizacji bojo-
wych i próbować wykorzystywać swoją pozycję w siłach zbrojnych 
do akcji niepożądanych przez wojsko jordańskie. Tworzy to istot-
ny dysonans jordańskiego społeczeństwa, które jest permanentnie 
podzielone na Jordańczyków i Jordańczyków o palestyńskim po-
chodzeniu. Stanowiło to wielką trudność we włączaniu Palestyń-
czyków w przynależność do państwowości jordańskiej. W związku 
z zamknięciem dla Palestyńczyków wyższych kręgów administracji 
i wojska król nie mógł użyć tej samej praktyki, jaką wykorzystał 
w stosunku do Beduinów, i zbudować zależności pomiędzy Pale-
styńczykami a monarchią w sferze fi nansowej, co przerodziłoby się 
później w budowę partykularnych osobistych zależności Palestyń-
czyków wobec króla i monarchii w ich osobistych odniesieniach 
tożsamościowych.

Palestyńczycy włączyli się w nurt jordańskiej tożsamości kultu-
rowej poprzez upływ czasu i konieczność zapewnienia sobie środ-
ków do życia. Sklepikarze, drobni biznesmeni i ogół ludności pa-
lestyńskiej, chcąc zapewnić swoim dzieciom lepszy start w życie, 
posyłali je na studia. Rodziło to dalszy rozdźwięk pomiędzy rdzenną 
ludnością królestwa a Palestyńczykami. W latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX wieku na Uniwersytecie Ammańskim pra-
wie 83% studentów stanowiły osoby pochodzenia palestyńskiego, 

179  K.S. Salibi, op. cit., s. 246–247.
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przy 11%180 studentów pochodzących z kręgów beduińskich181. Mło-
dzież wykształcona na uniwersytetach i w szkołach jordańskich, 
a później lepiej czy gorzej odnajdująca się na jordańskim rynku 
pracy lub znajdująca pracę w innych krajach arabskich, jak miało to 
miejsce w przypadku lekarzy czy inżynierów, najczęściej odnosiła 
swoją personalną identyfi kację tożsamościową do haszymidzkiego 
królestwa. Dla Palestyńczyków niezwykle ważna, w ich osobistych 
odniesieniach tożsamościowych, jest ziemia182. Nie dziwi zatem fakt, 
że po wielu latach rozłączności ze swoją ojczyzną zaczęli oni przy-
wiązywać dużo większą wagę do Jordanii niż do Palestyny, z której 
musieli zbiec. Nie znaczy to jednak, że zapomnieli zupełnie o swoich 
korzeniach. Stopień zintegrowania z państwem jordańskim zależy 
głównie od pozycji społecznej, posiadanego majątku oraz powiązań 
z palestyńskimi frakcjami politycznymi. Natomiast osoby, które za-
mieszkiwały obozy dla uchodźców, nie patrzyły zbyt przychylnie na 
próby wciągnięcia ich w nurt przynależności jordańskiej. Ludzie ci 
ciągle pamiętali o swoich utraconych domach, wioskach i sadach 
w Palestynie i przekazywali tę wiedzę swoim dzieciom w nadziei, że 
kiedyś uda im się tam powrócić183.

Tendencja do budowania wśród Palestyńczyków połączeń po-
między ich indywidualnymi tożsamościami a przynależnością jor-
dańską, w sposób samoistny poprzez upływ czasu i włączanie tej 
grupy ludności w struktury państwowe, nie oznacza, że król Husajn 
nie podejmował osobistych wysiłków, aby dopomóc w tym proce-
sie. Na gruncie politycznym jeszcze w 1972 roku wysunął on projekt 
Zjednoczonego Królestwa Arabskiego, które miałoby stworzyć fe-
derację między Jordanią a Zachodnim Brzegiem w razie jego ewen-
tualnego odzyskania od strony izraelskiej. Musiał jednak pogodzić 
się ze stopniowym uniezależnianiem się głosu Palestyńczyków i ich 
organizacji politycznych pozostających poza Jordanią. W 1974 roku 

180  Pozostałe około 6% studentów wywodziło się głównie z mniejszości ormiań-
skich, czerkieskich i syryjskich.

181  A. Abu Odeh, op. cit., s. 196.
182  R. Khalidi, op. cit., s. 17.
183  P. Robins, op. cit., s. 117–119. 
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przystał na to, aby OWP stała się ofi cjalną wyrazicielką interesów 
społeczności palestyńskiej na arenie międzynarodowej. Mimo to 
król Husajn współpracował z organizacjami palestyńskimi przez 
całe lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku, popierając 
projekty dążące do pokojowych rozwiązań problemu palestyńskie-
go. Jednak utrata Zachodniego Brzegu w wojnie sześciodniowej 
w praktyce pozbawiła go prawa występowania w imieniu całości 
społeczności palestyńskiej, a w miarę upływu czasu marzenia o od-
zyskaniu terenów na Zachodnim Brzegu Jordanu coraz bardziej się 
oddalały. Jak wspominała jego ostatnia żona, królowa Nur, do koń-
ca życia uważał on utratę Zachodniego Brzegu Jordanu wraz z Jero-
zolimą za swoją największą porażkę i zawiedzenie nadziei zarówno 
Jordańczyków, jak i wszystkich Arabów184.

Król, oprócz próby ochrony jedności swego królestwa, podej-
mował wiele inicjatyw wewnętrznych, które miały zbudować wśród 
Palestyńczyków dogodny grunt do utożsamienia się z królestwem 
jordańskim. Osobiście odwiedzał on obozy dla uchodźców, gdzie 
fi nansował wszelkiego rodzaju społeczną dobroczynność. Oczywi-
ście grupy zamieszkujące takie obozy były stosunkowo najbardziej 
wrogo nastawione wobec wszelkich prób ich integracji i wciągnię-
cia w ogólny nurt tożsamości jordańskiej. Król popierał szczególnie 
wśród całej rodziny haszymidzkiej idee dążące do budowania na 
terenie obozów dla uchodźców placówek oświatowych lub fundo-
wania dzieciom urodzonym w obozach stypendiów naukowych, 
aby mogły zdobyć wykształcenie i podnieść swój poziom życia.

Również przez swoją osobistą postawę król promował zjed-
noczenie pomiędzy Palestyńczykami i Jordańczykami. W 1972 
roku Husajn poślubił Alię Tukan, córkę jordańskiego dyplomaty 
palestyńskiego pochodzenia. O ile decyzja ślubu z Alią była po-
dyktowana, jak stwierdził sam Husajn, przez głębokie uczucie, 
a nie przez powody polityczne, o tyle ich wspólne działania wy-
datnie przyczyniły się do zacieśniania związków z Palestyńczykami. 

184  Królowa Noor Al-Husajn, Autobiografi a. Opowieść o nieoczekiwanym życiu, 
tłum. B. Cendrowska, Albatros, Warszawa 2003, s. 82–83.
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Razem z nową żoną, która cieszyła się popularnością na Zachod-
nim Brzegu, król zaczął odwiedzać obozy dla uchodźców. Właśnie 
podczas jednej z takich wizyt postanowili adoptować palestyńską 
sierotę Abir. Media jordańskie i światowe rozpisywały się na temat 
nowej mieszkanki pałacu, decyzja o adopcji, choć gwarantowała 
małej Abir dom i lepsze warunki życia, nie przełożyła się jednak na 
większą popularność króla wśród całości społeczeństwa. Z jednej 
strony podziwiano jego szlachetny gest, mówiono o dobroci władcy 
i jego wyczuleniu na los uchodźców. Z drugiej zaś praktyka adop-
cji osoby niespokrewnionej jest obca religii muzułmańskiej. Koran 
przywiązuje co prawda szczególną wagę do pozycji sierot, jednak 
nie zaleca adopcji przez ludzi obcych, chyba że jest to konieczne. 
Tak więc szlachetna decyzja króla, na pewno niepowodowana je-
dynie względami politycznymi, nie została w pełni zrozumiana185. 
Królowa Alia zmarła w tragicznych okolicznościach na skutek wy-
padku lotniczego w 1977 roku. Krótki okres jej małżeństwa z Hu-
sajnem obfi tował w wiele inicjatyw charytatywnych, które podjęła. 
Zakładała szkoły i szpitale, remontowała i polepszała stan placówek 
już istniejących oraz starała się wspomóc uchodźców w porzuceniu 
permanentnego zamieszkania w obozach. W tych ostatnich dzia-
łaniach jej osobiste pochodzenie okazywało się nader pomocne186.

Husajn znacząco umocnił swój wpływ na ludność palestyńską 
po podpisaniu przez prezydenta Egiptu, Anwara As-Sadata, po-
rozumień pokojowych z Izraelem w roku 1978. Sadat złożył rok 
wcześniej wizytę w Knesecie, którą król Husajn skomentował na-
stępująco:

Straciliśmy Jerozolimę w 1967 roku pod dowództwem egipskim, wiedzie-
liśmy, że przegramy, ale i tak włączyliśmy się do wojny. To pod egipskim 
dowództwem i odpowiedzialnością straciliśmy Zachodni Brzeg. Wizyta Sa-
data była dla mnie wielkim szokiem [tłum. autora]187.

185  N. Ashton, op. cit., s. 166–177.
186  Ibidem, s. 190.
187  Ibidem, s. 197. 
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Husajn nie miał jednak zamiaru przedstawiać siebie jako zde-
klarowanie antyizraelskiego przywódcę arabskiego, po prostu se-
paratystyczny pokój Egiptu z Izraelem zdecydowanie nie wpisywał 
się w politykę, którą prowadził. Dążył do przynajmniej częściowego 
odzyskania Zachodniego Brzegu dla królestwa, a działania Egiptu 
zniweczyły żmudne negocjacje przez niego prowadzone. Monar-
cha powoli zaczynał sobie zdawać sprawę, że Zachodni Brzeg jest 
całkowicie utracony dla Jordanii. Wybuch Intifady w roku 1987188 
jedynie go w tym poglądzie umocnił. Znaczna część Palestyńczy-
ków zamieszkujących terytorium poza bezpośrednią kontrolą jor-
dańską wypowiadała się przeciwko aspiracjom króla, aby Palestyń-
czycy i Jordańczycy stworzyli w przyszłości jeden naród żyjący na 
terenach sprzed wojny 1967 roku. Ostatecznym odsunięciem się od 
sprawy ziem palestyńskich było zrzeczenie się praw do Zachodnie-
go Brzegu Jordanu na rzecz reprezentantów narodu palestyńskie-
go i zerwanie instytucjonalnych związków królestwa z Zachodnim 
Brzegiem w 1988 roku189. W przemówieniu, jakie wygłosił król Hu-
sajn z tej okazji, odniósł się również do Jordańczyków palestyń-
skiego pochodzenia, po raz pierwszy dając tak mocny bodziec do 
oddzielenia ich od całości społeczeństwa palestyńskiego, a włącze-
nia w grupę o tożsamości jordańskiej. Król wezwał Jordańczyków 
pochodzenia palestyńskiego do narodowej jedności:

Jednakże jest widoczne w całkowitej jasności i bez jakichkolwiek dwuznacz-
ności, że rozdzielenie dotyczy tylko ludności i spraw Zachodniego Brzegu 
i Palestyńczyków go zamieszkujących. Naturalnie nie łączy się ono w żaden 
sposób z obywatelami jordańskimi o palestyńskim pochodzeniu, zamiesz-
kałymi na obszarze Haszymidzkiego Królestwa Jordanii. Mają oni pełne 
prawa, jak i wszystkie obowiązki obywatelskie, tak samo jak obywatele 

188  Intifada 1987 roku, zwana również Pierwszą Intifadą lub Intifadą Kamieni. 
Arabskie słowo intifada oznacza powstanie. I w istocie było to masowe powstanie Pa-
lestyńczyków przeciwko okupacji izraelskiej. Intifada rozpoczęła się w Strefi e Gazy 
i bardzo szybko objęła również Zachodni Brzeg. Pokłosiem intifady jest niewątpliwie 
podział na palestyńskiej scenie politycznej i powstanie ruchów łączących dążenie do 
odzyskania państwowości z islamem, takich jak Hamas czy też Islamski Dżihad. 

189  B. Wróblewski, op. cit., s. 210.
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jakiegokolwiek innego pochodzenia. Są oni integralną częścią Jordanii. 
Przynależą do niej, żyją na jej terytorium i biorą udział we wszystkich sfe-
rach jej aktywności [tłum. autora]190.

Stanowisko takie było zasadniczą zmianą w stosunku do histo-
rycznych deklaracji króla, odwołujących się do haszymidzkiej wi-
zji panarabizmu. Co więcej, Husajn, określając dalej w tym samym 
przemówieniu swoją nową wizję, stwierdzał:

Jordania to nie Palestyna. Niepodległe państwo palestyńskie powstanie na 
okupowanej ziemi palestyńskiej, jeśli Bóg pozwoli. Tam też będzie mogła 
się rozwijać palestyńska tożsamość. Jedność narodowa jest niezwykle cenna 
dla każdego państwa, ale w Jordanii jest ona czymś więcej. Jest gwarancją 
stabilności i podstawą rozwoju i dobrobytu. Jest ona szczytowym przykła-
dem ideałów Wielkiej Rewolty Arabskiej, której jesteśmy dziedzicami, i któ-
rej sztandary niesiemy z dumą [tłum. autora]191.

Husajn określił zatem swój pogląd na kwestię palestyńską 
w sposób nader klarowny. Pokazał również, odnosząc się do Pale-
styńczyków zamieszkujących tereny królestwa, że nie tylko powin-
ni odczuwać łączność tożsamościową z monarchią haszymidzką, 
lecz także nie podejmować prób przenoszenia partykularnych inte-
resów przyszłego państwa palestyńskiego na grunt królestwa. W re-
alizacji interesów rozbieżnych ze sprawami przyszłego państwa król 
posunął się nawet dalej, podpisując traktat z Izraelem w 1994 roku. 
Oczywiście środowiska palestyńskie oprotestowały to działanie 
monarchii, ważne jednak jest, że obrany przez Husajna kierunek na 
wyraźne budowanie tożsamości jordańskiej, nie ogólnoarabskiej, 
został przez akt znormalizowania stosunków z Izraelem potwier-
dzony na gruncie gospodarczym i politycznym.

Ludność palestyńska na terytorium jordańskim zachowuje 
związki ze swoim pochodzeniem, jednak polityka kulturalna władz 
stara się te związki skutecznie przecinać. Na przykład wystąpie-
nia palestyńskie przeciwko pokojowym ustaleniom z Izraelem nie 

190  A. Abu Odeh, op. cit., s. 226.
191  Ibidem, s. 227.
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wpłynęły realnie na politykę jordańską. Ludność jordańska o po-
chodzeniu palestyńskim, po części przez długotrwałość konfl iktu 
i rozłączenia z ojczyzną, a po części dzięki działaniom monarchii, 
została na trwałe połączona z elementami tożsamościowymi kró-
lestwa. Oczywiście wchłanianie uchodźców palestyńskich i ich re-
sentyment skierowany głównie w stronę utraconego Zachodniego 
Brzegu pozostają istotnymi problemami w procesie tworzenia spój-
ności tożsamościowej królestwa. Jednak dążenia ludności palestyń-
skiej są o wiele bardziej nakierowane na sprzeciw wobec działań, 
które mają miejsce na Zachodnim Brzegu Jordanu, niż na sprzeciw 
wobec samego władcy.

Zagrożeniem wobec prób włączania jordańskich elementów 
tożsamościowych jest resentyment wśród części społeczeństwa jor-
dańskiego, który pojawił się wobec dawnego emiratu sprzed włą-
czenia palestyńskich mas do państwa w okresie po wojnie 1948 
roku. Szczególnie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XX wieku ten resentyment ujawnił się u niektórych przedstawicieli 
elit jordańskich, wywodzących się z dawnych kręgów plemiennych. 
Taka tożsamość kulturowa, odwołująca się jedynie do struktur ple-
miennych i monarchicznych, jest niewątpliwym zagrożeniem dla 
kształtu współczesnej Jordanii i jej spójności tożsamościowej. Pa-
lestyńczycy są określani w myśl tożsamości Transjordanii mianem 
szkodników, które źle wpływają na kształt państwa. Choć grupa re-
prezentująca takie tendencje w sposobie kreowania tożsamości jest 
niezbyt liczna, jej radykalne nastawienie wpływa na większą część 
społeczeństwa jordańskiego, stojąc w opozycji do polityki spójno-
ści i jedności, prowadzonej przez monarchię. Takie bowiem prądy 
myślowe dążą do uznawania Palestyńczyków za obywateli drugiej 
kategorii w wielu dziedzinach życia. Świetnym wyrazem dążeń do 
podkreślania przynależności zaczerpniętej jeszcze z czasów emi-
ratu i potępiania wpływu palestyńskiego jest wiersz jordańskiego 
poety nacjonalistycznego Aliego Al-Fazzy192:

192  Ibidem, s. 252–261.
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Nadszedł dla ojczyzny czas, aby rozpoznać dwie grupy. Pierwsza z nich 
skradła drugiej broń i narzędzia, podczas gdy druga podjęła wysiłek, by ich 
wyżywić. Teraz są one jak dwa kierunki na dwóch końcach kompasu. O oj-
czyzno! Podnieś swój głos i powiedz: którą z dwóch grup pobłogosławisz? 
Tych, którzy traktują kraj jako ziemię swych ojców? Czy tych, którzy biorą 
go za domek na wsi? [tłum. autora]193

Tak ostre słowa stają w jawnej sprzeczności z działaniami ro-
dziny królewskiej i jej wysiłkami, aby stworzyć wspólnotę tożsa-
mościową. Skrajna postawa wobec Jordańczyków pochodzenia 
palestyńskiego wpływa często na powstawanie swoistego dysonan-
su tożsamościowego u grup, które starają się nią charakteryzować. 
Z jednej strony powołują się oni na sam proces kształtowania emi-
ratu, z drugiej muszą zetknąć się z obecną polityką władz, która 
stoi w otwartej opozycji do ich przekonań. Okres emiratu wymusza 
bowiem nawiązanie przez nich do rodziny haszymidzkiej jako tej, 
która stwarza rzeczywistość tożsamościową, w jakiej chcieliby się 
oni obracać, natomiast obecna polityka władz wymagałaby jej po-
tępienia.

Stosunkowo najlepiej procesy, jakie zachodzą w Jordanii, okre-
ślił brat króla Husajna, książę Hassan, występując na konferencji 
ekonomicznej dotyczącej pomocy dla Jordanii w Nowym Jorku 
w grudniu 1996 roku:

Jeśli mówimy o problemach Jordanii, myślę, że zarzewiem konfl iktów 
w przyszłości może stać się kwestia nieporozumień w łonie społeczeństwa. 
Szczególnie jeśli chodzi o stosunek do terytorium Zachodniego Brzegu. 
Możemy się tylko modlić i mieć nadzieję, że proces pokojowy rozwiąże te 
problemy, doprowadzając do powrotu tych, którzy chcą powrócić [tłum. 
autora]194.

Ta jednoznaczna postawa księcia oznacza dążenie władz jor-
dańskich do rozwiązania problemów palestyńskich i występowania 
jako silny gracz na arenie stosunków regionalnych. Obrazuje ona 

193  Ibidem, s. 258–259.
194  Ibidem, s. 270.
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również tendencję, jaką będziemy obserwować u Jordańczyków pa-
lestyńskiego pochodzenia również w następnych latach, czyli więk-
sze zainteresowanie sprawą palestyńską niż wewnętrzną polityką 
Jordanii.

Należy jednak podkreślić, że pomimo rotacji uchodźców i grup 
migracyjnych o różnym zabarwieniu światopoglądowym poprzez 
obszar królestwa ludność palestyńska, która osiedliła się na teryto-
rium jordańskim po 1948 i 1967 roku, stanowi obecnie integralny 
komponent społeczeństwa jordańskiego.

4.3. Żołnierz, Beduin, muzułmanin,
reformator – osobiste wysiłki Husajna I 
na rzecz spójności tożsamościowej
Jordanii

Król Husajn I może być uważany za monarchę, który ugruntował 
jordańską tożsamość kulturową nie tylko z racji działań podjętych 
przez państwo na rzecz zachowania spójności w trudnym okresie 
dziejowym jego istnienia. Również osobista postawa króla miała na 
celu wykreowanie wspólnych dla wszystkich Jordańczyków odnie-
sień tożsamościowych. Zapewne gdyby nie indywidualne zdolności 
Husajna państwo uległoby rozpadowi.

Przede wszystkim Husajn w trudnym okresie, kiedy przez świat 
arabski przetaczały się rewolucje organizowane przez siły zbroj-
ne, potrafi ł przedstawić siebie jako żołnierza walczącego o sprawę 
arabską. Widząc popularność Nasera i Kadafi ego, król do połowy 
lat osiemdziesiątych najczęściej pokazywał się w mundurze. Poło-
żył też dużo większy nacisk na ugruntowanie własnej pozycji wśród 
zwykłych żołnierzy niż jego poprzednicy. Zastąpił również Glubb 
paszę w roli bezpośredniego zwierzchnika sił zbrojnych. Odby-
wał częste wizyty nie tylko w rejonach objętych walkami, lecz tak-
że w bazach wojskowych i na ćwiczeniach. Nadzorował manewry 
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armii jordańskiej, czyniąc ją głównym narzędziem swojej polityki 
wewnętrznej i zagranicznej. To front poparcia, jaki król zbudował 
wokół własnej osoby w armii, przyczynił się do utrzymania monar-
chii w trakcie niepokojów związanych z walkami pomiędzy armią 
jordańską a bojówkami palestyńskimi we wrześniu 1970 roku195. 
Również w odbiorze zwykłych obywateli kreacja króla w mundurze 
jawiła się jako bezpośredni przejaw królewskiej opieki nad ich inte-
resami. Znany jest przykład osobistej odwagi Husajna, kiedy przed 
wojną 1967 roku przyleciał do Kairu, aby podpisać porozumienia 
z Naserem, przybył w mundurze polowym z pistoletem przy pasie. 
Naser zaskoczony tym widokiem spytał króla, czy jest świadom, że 
znajduje się na terytorium egipskim i jego życie leży teraz w rękach 
Nasera jako egipskiego prezydenta. Husajn odpowiedział, że ow-
szem, zdaje sobie z tego sprawę. A na następne pytanie Nasera, czy 
nie boi się zatem o swoje życie, odparł, że nie, bo po pierwsze, ma 
broń, a po drugie, gdyby Naser mu coś zrobił, to cała armia jordań-
ska stanęłaby za nim196.

Popularność, jaką król zbudował w armii, łączyła się również 
z jego działaniami. Nominował na ofi cerów armii swoich krewnych 
i naczelników plemiennych, utrzymał całkowitą zależność armii od 
państwa i umocnił związki państwowości jordańskiej z wojskiem. 
Stworzył także sytuację, w której armia jest bezpośrednią podporą 
monarchii i najwierniejszym strażnikiem jordańskiej tożsamości. 
Odwołując się niejednokrotnie do militarnych osiągnięć Wiel-
kiej Rewolty Arabskiej, przedstawiał armię jako najszlachetniejszą 
cząstkę jordańskiego społeczeństwa, strażniczkę dobrobytu i spój-
ności kraju197.

Król nie prowadził tak jednoznacznej polityki wobec Beduinów 
jak jego dziadek Abd Allah I. Nie występował zbyt często w tra-
dycyjnym beduińskim stroju, ograniczając się jedynie do noszenia 
kefi i w zestawieniu z garniturem. Nie oznacza to jednak, że król 

195  P. Robins, op. cit., s. 159–161.
196  A. Shalim, op. cit., s. 362–364.
197  Ibidem, s. 318–321. 
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zaniedbywał interesy plemienne. Zdając sobie sprawę, że Beduini 
stanowią podporę monarchii i jej najwierniejszego sojusznika, re-
gularnie się z nimi spotykał. Żywo popierał również uzależnienie 
ich od partycypacji w strukturach armijnych. Zawsze dbał o to, by 
przy okazji świąt narodowych na paradach czy też podczas wizyt 
ważnych zagranicznych gości była obecna przy nim gwardia be-
duińska lub czerkieska. Król zachował również przywileje, jakie 
posiadali Beduini na swoim terytorium. Plemiona zarządzają-
ce prowincjami na południu kraju pozostały też ściśle powiązane 
z władzą, są one oddane monarchii, z którą związały swoje losy już 
za czasów Emiratu Transjordanii. Jednak od początków jordań-
skiej państwowości zachowują one pewne przywileje na swoich 
ziemiach, niekontrolowane jest na przykład posiadanie broni przez 
ludność beduińską. Plemiona te są również z gruntu nastawione 
tradycjonalistycznie, dlatego też duży posłuch wśród nich znajdują 
idee promowane przez Bractwo Muzułmańskie. Poza tym związki 
Beduinów z konstruowaniem państwa, ich zaangażowanie na naj-
wyższych szczeblach władzy powodowały obecność przedstawicieli 
niemal wszystkich konfederacji beduińskich w najbliższym otocze-
niu króla198.

Husajn zerwał też z silną legitymizacją religijną władzy, jaka 
miała miejsce za czasów jego dziadka. Podkreślał on dużo bardziej 
wartości promowane w toku Wielkiej Rewolty Arabskiej niż pozy-
cję Haszymidów jako strażników miejsc świętych i bezpośrednich 
potomków proroka. Oczywiście ta religijna funkcja była wzmian-
kowana, aczkolwiek nie służyła legitymizacji władzy królewskiej. 
Wraz z utratą Jerozolimy król stracił miejsce święte, którego straż-
nikiem mógłby się mianować. Na własnym przykładzie podkre-
ślał rolę religii w życiu każdego Jordańczyka, jak również zasady 
islamu, jednak okazywanie kultu sprowadził do sprawy wyłącznie 
osobistego wyboru. Był gorliwym muzułmaninem, jednak jego 
pielgrzymki do Mekki nie były wykorzystywane propagandowo, 

198  Por. N. Ashton, op. cit. 
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miały one wymiar bardziej osobisty199. Jeśli chodzi o kwestię reli-
gii ważna była również polityka króla prowadzona wobec Bractwa 
Muzułmańskiego. 

Bractwo Muzułmańskie jest na terenie Jordanii ruchem o zabar-
wieniu religijnym, który zyskał największy posłuch wśród społe-
czeństwa. Jak wspominałem wcześniej, idee bractwa rozpropago-
wane są szczególnie wyraźnie wśród ludności na południu kraju. 
Rozbudowana struktura, jak również długa tradycja, a nawet party-
cypacja w rządach czynią z jordańskiego skrzydła Bractwa Muzuł-
mańskiego najważniejszą po Egipcie gałąź w światowej strukturze. 
Samo Bractwo Muzułmańskie istnieje na terenie Jordanii już od 
uzyskania przez kraj niepodległości. Podstawowym jego celem jest 
pogłębianie wiary muzułmańskiej wśród ludności kraju. Królowie 
Jordanii byli mniej lub bardziej przychylni działalności bractwa, 
lecz zawsze spotykała się ona z ich akceptacją, stąd też brak w jego 
strukturach chęci do obalenia haszymidzkiej monarchii. Punktem 
niezgody w relacji monarchia–bractwo pozostaje sprawa nastawie-
nia do Izraela. Bractwo nie akceptuje ustaleń pokojowych izrael-
sko-jordańskich, jak również stara się wspierać działania Hamasu 
w Palestynie200. Polityka zagraniczna bractwa na terenie Jordanii 
łączy się zwykle z problemami i wpływem bliźniaczych organizacji 
z innych części świata arabskiego. Radykalne wypowiedzi na temat 
polityki międzynarodowej królestwa mogą również wynikać z bra-
ku bezpośredniej partycypacji w tej polityce.

Bractwo Muzułmańskie podejmuje działania zarówno na niwie 
edukacyjnej, społecznej, jak i politycznej. Główną działalnością 
bractwa i jego domeną w Jordanii pozostaje jednak edukacja. Jest 
to działanie długofalowe, bractwo z racji niemożności przebicia się 
do polityki w stopniu je zadowalającym stara się wykształcić własne 
elity. Poza tym działania edukacyjne, dążące do pogłębiania religij-
ności muzułmańskiej, spotykają się zazwyczaj z przychylną posta-

199  Królowa Noor, op. cit., s. 274, 305. 
200  A. Wąs, Bracia Muzułmanie w Jordanii. Doktryna i ideologia bractwa na przeło-

mie XX i XXI wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 218–222.
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wą ze strony monarchii. Co do politycznych aspiracji bractwa, to 
świetnie odnajdywało ono swoją pozycję w okresie, kiedy nie mo-
gły funkcjonować partie polityczne201.

W 1992 roku za zgodą króla Husajna zostało stworzone partyjne 
skrzydło Bractwa Muzułmańskiego w Jordanii, Front Akcji Islam-
skiej (FAI). Partia ta jest o wiele bardziej liberalna niż inne inicja-
tywy muzułmańskie w regionie. Dla przykładu, jej członkowie nie 
popierają ruchów rewolucyjnych i uważają, że kluczowymi sprawa-
mi dla państwowości jordańskiej są rozwój systemu demokratycz-
nego i walka o prawa kobiet. Popierają oni także rozwój pluralizmu 
politycznego i tolerancji religijnej w obrębie królestwa202.

Jeśli chodzi o postawę króla Husajna jako reformatora, to przy-
czyną podjęcia przez niego działań dążących do reformy państwa 
były masowe antyrządowe społeczne protesty z 1989 roku. Spowo-
dowała je napięta przez Intifadę sytuacja w regionie, jak również 
podwyżka cen żywności wprowadzona na polecenie rządu w związ-
ku z zaleceniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego203.

Podwyżki były konieczne dla poprawy ogólnej sytuacji, ponie-
waż Jordania znajdowała się w poważnym kryzysie fi nansowym 
od końca 1987 roku. Protestujący atakowali głównie urzędy pań-
stwowe i budynki powiązane ze strukturami władzy. W skład pro-
testujących weszły prawie wszystkie grupy tworzące społeczeństwo 
jordańskie. Jednak protesty, jakie wybuchły niezależnie w różnych 
częściach kraju, nie spowodowały zjednoczenia społeczeństwa jor-
dańskiego, wręcz przeciwnie, różne grupy społeczne występowały 
z tymi samymi postulatami w tym samym czasie, aczkolwiek nie 
tworząc ogólnonarodowego frontu. Żądania były wysuwane osob-
no przez ludność miast, naczelników plemion z południa, człon-
ków elit czy grupy zawodowe. Oprócz oczywistych postulatów 
związanych z obniżeniem cen żywności żądano także usunięcia 

201  Ibidem, s. 206–207.
202  Ibidem, s. 254.
203  Por. T. Tsikata (red.), Evaluation Raport IMF support for Jordan, 1989–2004, In-

ternational Monetary Found Independent Evaluation Offi  ce, Waszyngton 2005.
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niepopularnego rządu, który powszechnie oskarżano o autoryta-
ryzm i korupcję. Szybko pojawiły się również postulaty polityczne: 
wolności prasy oraz demokratyzacji państwa. Co ciekawe, protesty 
nie objęły okręgów głównych miast królestwa, Ammanu i Irbidu. 
Protestujący nie wysuwali jednak żadnych zastrzeżeń dotyczących 
osoby samego króla. Sytuacja niezadowolenia społecznego zmu-
siła króla Husajna do zwołania pierwszych od prawie trzydziestu 
lat, w pełni wolnych i uczciwych wyborów parlamentarnych. Co 
prawda, w wyborach tych nie mogły uczestniczyć partie polityczne, 
jednak znaczny sukces odnieśli niezrzeszeni kandydaci, popierani 
przez środowiska islamistyczne, w tym Bractwo Muzułmańskie. 
Udało im się zdobyć trzydzieści cztery miejsca na osiemdziesiąt, 
jakie były do uzyskania w obu izbach parlamentu204. 

Trzeba również zwrócić uwagę na wyczucie polityczne i spo-
łeczne króla Husajna. Monarcha osobiście pojawiał się na terenach 
objętych niepokojami, zwłaszcza na południu kraju uważanym za 
ostoję monarchii, nie bał się wchodzić w tłum i rozmawiać z pro-
testującymi. Wysłuchiwał ich skarg i budził duży podziw podej-
mowanymi ad hoc decyzjami o usunięciu nielubianych i skorum-
powanych przedstawicieli lokalnej administracji lub szczególnie 
nieakceptowanych przedstawicieli służb porządkowych205.

Te działania w połączeniu z wyborami odniosły pewien suk-
ces. Udało się również włączyć posłów popieranych prze Bractwo 
Muzułmańskie lub będących jego członkami w proces formowa-
nia rządu. Nowy premier desygnowany przez króla, Murad Bar-
dan, przydzielił w swoim rządzie pięć resortów członkom Bractwa 
Muzułmańskiego. Organizacja otrzymała pod swój zarząd mini-
sterstwo sprawiedliwości, ministerstwo spraw socjalnych, minister-
stwo zdrowia, ministerstwo edukacji i ministerstwo wakfów [fun-
dacji religijnych]. Włączenie Bractwa Muzułmańskiego w pro-
ces rządzenia osłabiło jego pozycję jako głównej siły opozycyjnej.

204  A. Shalim, op. cit., s. 475–489.
205  E. George, H. Joff e, Jordan in transition 1990–2000, C. Hurst & Co. Publishers, 

Londyn 2002, s. 234–245.
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Co więcej, członkowie bractwa, którzy chcieli w swoich resortach 
dokonać natychmiastowych zmian zgodnych z ich ideologią, wzbu-
dzili niezadowolenie społeczne. Szczególnie jaskrawo było to wi-
doczne w przypadku ministerstwa edukacji. Rozporządzenia, jakie 
wydawał minister edukacji Abd Allah Akil, szczególnie te dążące 
do całkowitej separacji płci w szkolnictwie, wywołały szeroką falę 
niezadowolenia społecznego. Jaskrawym przykładem polityki, jaką 
promował minister, stała się zwłaszcza sprawa zakazu odwiedzania 
córek przez ich ojców w szkołach206.

Protesty i będące ich wynikiem wybory doprowadziły do 
uchwalenia Jordańskiej Karty Narodowej w 1991 roku. Co prawda 
Konstytucja z 1952 roku była wystarczającym dokumentem, jednak 
uchwalenie karty dawało władzy możliwość prawnego działania, 
bez sięgania do nazbyt liberalnej konstytucji. Jordańska Karta Na-
rodowa wprowadzała ponownie zawieszony system wielopartyjny, 
jednak nakładała na partie startujące w wyborach wiele wymagań. 
Po pierwsze, narzucała ona niepodważalny prymat władzy królew-
skiej. Po drugie, zakazywała partiom politycznym przyjmowania 
dotacji spoza kraju. Po trzecie, przywódcą partii politycznej mógł 
zostać jedynie obywatel Jordanii207.

Wraz z momentem wprowadzenia karty sytuacja dążyła do 
stopniowej demokratyzacji państwa. Co więcej, Jordania stawa-
ła się formalnie jednym z najdalej posuniętych w demokratyzacji 
państwem regionu. W 1993 roku odbyły się wybory powszechne 
zgodne z nowymi zmianami w prawie wyborczym. Islamiści uzy-
skali w nich dużo słabszy wynik niż w poprzednich wyborach, zdo-
bywając jedynie dwadzieścia jeden miejsc w parlamencie. Islamiści 
zbojkotowali wybory parlamentarne w 1997 roku. W wyborach 
tych większość uzyskali głównie kandydaci niezrzeszeni i nieza-
leżni, przede wszystkim przedstawiciele plemion, tym samym izba 
deputowanych znalazła się pod całkowitą kontrolą króla i rządu208.

206  Ibidem, s. 217–219.
207  P. Robins, op. cit., s. 174–176.
208  A. Shalim, op. cit., s. 349–353.
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Dążenie do demokratyzacji mogło być nader ciekawe w jordań-
skim kontekście i umocnić w znaczący sposób jordańską tożsamość 
opartą na rodzinie panującej, która przeszłaby z pozycji sprawującej 
władzę na pozycję tę władzę legitymizującą. Co jednak znamienne, 
zarówno protesty, jak i poczynione w ich toku zmiany dowodzą, że 
na gruncie niezadowolenia wartościami ekonomicznymi Jordania 
przekroczyła próg tożsamości narodowej, a społeczeństwo jordań-
skie zdolne było do chociażby krótkotrwałego zjednoczenia. Spe-
cyfi ka wystąpień spowodowanych sytuacją ekonomiczną świadczy 
również o bogatym podłożu tożsamościowym wszystkich grup bio-
rących w nich udział oraz o wrażliwości państwa jordańskiego na 
czynniki zewnętrzne, ponieważ do eskalacji protestów z pewnością 
przyczyniła się także rozpoczęta rok wcześniej Intifada palestyńska. 
Niemniej jednak król w toku reakcji na protesty zdołał ugruntować 
swoją pozycję jako opiekun społeczeństwa jordańskiego i gwarant 
jego praw, wolności i obowiązków.

4.4. Ostatnie lata życia króla Husajna I 
i kwestia sukcesji po nim 

Bardzo interesująca dla budowania zależności pomiędzy lokalnymi 
społecznościami a monarchią była działalność czwartej żony króla 
Husajna, królowej Nur. Królowa nie tylko przejęła po swojej po-
przedniczce ideę działań społecznych, lecz również rozszerzyła ją 
w końcu lat osiemdziesiątych i z początkiem lat dziewięćdziesiątych 
na niespotykaną dotąd w Jordanii skalę. Świetnym przykładem in-
tensyfi kacji jej działań był projekt Bani Hamida. Był to pilotażowy 
projekt mający na celu aktywizację kobiet z ubogiego regionu be-
duińskiej wioski Bani Hamida. Za pomocą stosunkowo niewielkich 
nakładów fi nansowych i bardzo ciekawego pomysłu stworzono 
w regionie kilka domowych zakładów tradycyjnego rękodzielni-
ctwa. Ręcznie tkane dywany stały się w ciągu kilku lat niezwykle 
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pożądanym towarem, nie tylko w samej Jordanii, lecz także na ob-
szarze krajów sąsiednich. Praca przy rękodziele i wyrobach ludo-
wych dała zatrudnienie zarówno kobietom, jak również ich mężom 
i synom, którzy włączyli się w proces dystrybucji gotowego wyro-
bu. Projekt Bani Hamida z lokalnego przedsięwzięcia przeobraził 
się w projekt krajowy, promujący lokalne wzorce kultury, a w per-
spektywie w sposób namacalny łączący monarchię z ludową kultu-
rą arabską209. Również osobiste działania królowej Nur, dążące do 
walki o lepszą pozycję kobiety w jordańskim społeczeństwie oraz 
o większą wolność słowa, spotkały się z przychylnością ze strony 
mieszkańców królestwa. Koniec lat dziewięćdziesiątych to wzrost 
troski bliskiego otoczenia Husajna I o wewnętrzną politykę tożsa-
mościową państwa przy zaangażowaniu monarchy jedynie w naj-
ważniejsze sprawy wewnętrzne, a skupieniu się na prowadzeniu 
polityki zagranicznej i własnym stanie zdrowia.

Król Husajn ciężko chorował na raka. Realny stał się zatem 
problem wybrania godnego następcy, który sprostałby wielu prob-
lemom kraju i utrzymał z mozołem zbudowaną przez Husajna, 
a bardzo kruchą jedność tożsamościową. Husajn, na niecały mie-
siąc przed swoją śmiercią, w styczniu 1999 roku zmienił linię sukce-
sji. Dotychczasowy następca tronu, brat króla książę Hassan, został 
zastąpiony przez najstarszego syna Husajna, Abd Allaha. Istniały 
również dążenia królowej Nur do ustanowienia sukcesji dla jej sy-
nów. Jednak byli oni zdaniem umierającego Husajna zbyt młodzi 
i nie posiadali wystarczającego oparcia w strukturach armii, gwa-
rancie państwa. Być może król dobrze pamiętał okres, kiedy on mu-
siał objąć tron jako nastolatek i związane z tym perturbacje, które 
o mało nie doprowadziły do upadku jordańskiej monarchii210.

Zmiana sukcesji była tłumaczona niezadowoleniem społecznym 
z półrocznych rządów księcia Hassana podczas pobytu Husajna na 
leczeniu w Stanach Zjednoczonych. Jednak bardziej prawdopo-
dobny wydaje się brak poparcia w armii i aparacie bezpieczeństwa 

209  Królowa Noor, op. cit., s. 252–264.
210  E. George, H. Joff e, op. cit., s. 178–181.
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dla księcia Hassana. Istnieją również pogłoski, jakoby na wybór 
następcy tronu miał wpływ nacisk ze strony Stanów Zjednoczo-
nych, ponieważ książę Hassan był uważany za sprzyjającego ugru-
powaniom islamistycznym, jednak pozostają one niepotwierdzone. 
Z pewnością decydująca była opinia samego króla, który uważał 
swojego brata za zbyt spokojnego i niebudzącego w poddanych 
należytego respektu. Mianując następcą tronu Abd Allaha, umie-
rający król dokonał jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie następnym 
do sukcesji mianował brata przyrodniego przyszłego króla, księ-
cia Hamzę, syna swojej czwartej żony królowej Nur. Tym samym 
zapewnił nie tylko poszanowanie dla sukcesji w kręgu najbliższej 
rodziny, ale także nie ugruntował ani zasady primogenitury, ani 
sukcesji najstarszego brata. 7 lutego 1999 roku umarł Husajn I, a na 
tron wstąpił jego syn, rozpoczynając panowanie jako Abd Allah II211. 

Panowanie króla Husajna I miało fundamentalne znaczenie 
dla ugruntowania tożsamości kulturowej Jordanii. Przede wszyst-
kim królowi udało się wyprowadzić kraj z wielu burz i zawieruch 
historii najnowszej, jakie dotykały region Bliskiego Wschodu. Był 
on niezwykle zręcznym politykiem, umiejącym realizować interes 
swojego państwa w prawie każdych warunkach. W czasie jego dłu-
giego panowania udało mu się nie tylko utrzymać monarchię ha-
szymidzką w Jordanii, ale również zapewnić jej rozwój, na trwałe 
wplatając ją w indywidualne procesy samoidentyfi kacji Jordańczy-
ków. Co więcej, godząc partykularne interesy, nie tylko głównych 
grup wewnętrznych, lecz także największych arabskich sąsiadów 
oraz Izraela, doprowadził do ugruntowania się jordańskiej tożsa-
mości narodowej. Należy jednak zaznaczyć, że działania króla nie 
doprowadziły do pełnej spójności tożsamościowej grup społecz-
nych wchodzących w skład tożsamości kulturowej Jordanii. Spo-
wodowały natomiast utworzenie wspólnoty, w której odniesieniem 
jest przynależność do państwa jordańskiego. Król Husajn zbudował 
tym samym „mur” tożsamości jordańskiej, jednak nie jest to „mur” 

211  Ibidem, s. 188–191. 
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nie do rozbicia, co więcej, niektóre „cegiełki” wchodzące w jego 
skład pozostają chwiejne.

Znaczenie, jakie miał król Husajn I, zobrazował najlepiej jego 
pogrzeb. Zgromadził on przyjaciół i wrogów, delegacje z całego 
świata. Obecni byli między innymi: prezydent Egiptu Hosni Mu-
barak, następca tronu Arabii Saudyjskiej Abd Allah, przywódca 
palestyński Jasir Arafat, prezydent Syrii Hafi z Al-Assad, czterech 
prezydentów Stanów Zjednoczonych: Jimmy Carter, Gerald Ford, 
George Bush i Bill Clinton, prezydent Czech Vaclav Havel, premier 
i prezydent Izraela: Benjamin Netanjahu i Ezer Weizmann, książę 
Karol i premier Tony Blair z Wielkiej Brytanii, prezydent Rosji Bo-
rys Jelcyn, Sekretarz Generalny ONZ Kofi  Annan oraz wiele innych 
znamienitych osobistości. Pogrzeb został przez prasę okrzyknięty 
pogrzebem stulecia. Przede wszystkim praktycznie w całości, po-
nad wszelkimi podziałami, w żałobie pogrążyło się jordańskie spo-
łeczeństwo. Znamienna stała się pieśń żałobna, śpiewana w dniu 
pogrzebu na ammańskich ulicach, której jedna ze zwrotek mówiła: 
hatta as-sama tabki ala Al-Husajn – „Nawet niebiosa płaczą po kró-
lu Husajnie”212.

212  Królowa Noor, op. cit., s. 433.



Rozdział V

Od Intifady Al-Aksa do Arabskiej
Wiosny. Tożsamość kulturowa Jordanii 

w czasie panowania Abd Allaha II 

5.1. Rządy króla Abd Allaha II do czasu
Arabskiej Wiosny 

Wstępując na tron, Abd Allah II miał bardzo silne oparcie w struk-
turach armii, służbach bezpieczeństwa i służbach specjalnych. Jako 
że nowy król miał w chwili objęcia tronu trzydzieści sześć lat, przez 
zachodnich komentatorów był oceniany jako niedoświadczony 
w polityce, posiadający jedynie doświadczenie wojskowe. Opinia 
taka była niezgodna z prawdą. W Jordanii to właśnie wojsko jest 
jedną z grup silnie powiązaną z procesem sprawowania władzy. 
Warunki przejęcia państwa przez nowego króla były bardzo sprzy-
jające. Jordania cieszyła się poparciem na arenie międzynarodowej, 
a na politykę wewnętrzną nie wpływał żaden silny ruch społeczny 
czy prąd ideologiczny.

Już od początku Abd Allah zerwał z praktyką ojca, który upra-
wiał swoistą ekwilibrystykę polityczną, starając się pogodzić wszyst-
kie grupy interesów występujące w państwie. Nowy monarcha opo-
wiadał się zdecydowanie po stronie interesów grupy, z której się 
wywodził, czyli wojska i służb specjalnych. Praktyka ta umacniała 
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pozycję Beduinów i rodziny haszymidzkiej, co w znaczący sposób 
wpływało również na umacnianie najsilniejszych grup wchodzą-
cych w skład jordańskiej tożsamości kulturowej. Jednocześnie król 
był niezwykle popularny wśród Palestyńczyków z powodu swojej 
żony, Palestynki Rani Al-Yassin. Rania pochodziła z szanowanej 
palestyńskiej rodziny. Co więcej, jej rodzina na stałe osiedliła się 
w Kuwejcie, więc nie była uwikłana w politykę jordańską przed ob-
jęciem władzy, co jeszcze bardziej wpływało na jej pozycję w oczach 
Jordańczyków o palestyńskich korzeniach213.

Również w polityce zagranicznej Abd Allah nie kontynuował 
wyważenia decyzyjnego i delikatności w budowaniu sojuszy, jakie 
wykazywał jego ojciec. Zaraz po objęciu władzy monarcha obrał 
zdecydowanie prozachodni kurs, stojąc na stanowisku, że najlep-
szym wyjściem dla Jordanii jest zacieśnienie kontaktów ze Stana-
mi Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Znakiem tej polityki było 
zamknięcie biura Hamasu w Ammanie przez siły bezpieczeństwa 
w sierpniu 1999 roku214 i wydalenie kilku najbardziej aktywnych 
działaczy tej organizacji z Jordanii. Taki zdecydowanie prozachod-
ni kurs dał oczywisty oręż przeciwnikom Abd Allaha. Jego skrajni 
antagoniści oskarżają go nawet o bycie marionetką Stanów Zjed-
noczonych, przez co nie uzyskuje on tak wielkiego poparcia spo-
łecznego, jak jego ojciec. Startuje jednak z zupełnie innej pozycji, 
jordańska baza tożsamościowa od początku jego panowania jest już 
faktem, a król musi doprowadzić jedynie do jej umocnienia. 

Abd Allah od początku swego panowania prowadzi rządy silnej 
ręki, które w znaczącym stopniu wstrzymują procesy demokraty-
zacji rozpoczęte po roku 1989. Król ujmuje swoją politykę prosto, 
twierdzi, że chleb powinien wyprzedzać demokrację. W myśl tej za-
sady rozpoczął swoje panowanie od reform ekonomicznych, a nie 
politycznych. Silne zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi, jak rów-

213  King Abd Allah II, Our last best chance. Th e pursuit of peace in a time of peril, 
Viking, Londyn 2011, s. 77–78.

214  A. Susser, Israel, Jordan, and Palestine: Th e Two State Imperative, Brandeis Uni-
versity Press, Boston 2012, s. 200–204.
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nież powołanie na urząd premiera Ali Abu Ar-Raghiba w czerwcu 
2000 roku były najlepszym świadectwem tych tendencji. Raghib 
był bowiem zwolennikiem neoliberalnego spojrzenia na ekono-
mię i ścisłego wykonywania wszelkich zaleceń Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego dla Jordanii. Co ciekawe, podobna polityka 
charakteryzowała również prozachodnie dyktatury. Król zakładał, 
że demokratyzacja nastąpi wtedy, kiedy społeczeństwo osiągnie 
wyższy poziom życia, nie określił jednak, do jakiego poziomu dążą 
reformy215. Rządy „silnej ręki” są korzystne jedynie przy umacnia-
niu spójności tożsamościowej. Wskutek marginalnego znaczenia 
ruchów politycznych sprzecznych z obowiązującą haszymidzką 
koncepcją tożsamości jordańskiej następuje jej ugruntowanie. Jed-
nocześnie władza królewska nie jest na tyle opresyjna, aby wzbu-
dzać wśród społeczeństwa skrajne reakcje buntu.

Już w rok po objęciu władzy młody król spotkał się z pierwszym 
poważnym zawirowaniem politycznym. Wejście Ariela Szarona na 
Wzgórze Świątynne spowodowało wybuch II Intifady palestyń-
skiej. Wydarzenia na Zachodnim Brzegu Jordanu wywołały maso-
wy odzew wśród społeczności jordańskiej. W tamtym momencie 
Jordanię zamieszkiwało około 1,7 miliona obywateli o pochodzeniu 
palestyńskim216. Praktycznie od samego początku Intifady w więk-
szych miastach miały miejsce wiece i protesty poparcia dla zrywu 
palestyńskiego. Jest to widoczny przykład dwutorowości odniesień 
tożsamościowych, jakie istnieją wśród Jordańczyków o pochodze-
niu palestyńskim.

Od 3 do 4 października 2000 roku przez Amman przetoczy-
ła się ogromna manifestacja żądająca zaprzestania normalizacji 
w kontaktach z Izraelem. Demonstranci próbowali siłą wedrzeć się 
na teren izraelskiej ambasady, miały też miejsce ataki na budyn-
ki użyteczności publicznej oraz starcia z siłami porządkowymi. 
Wobec zaognionej sytuacji król zdecydował się na użycie wojska 
przeciwko manifestującym. Na ulice wyjechały czołgi. Uspokoiło 

215  B. Wróblewski, op. cit., s. 249–250.
216  P. Robins, op. cit., s. 198–200.
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to manifestujących jedynie do 6 października, kiedy to w Ammanie 
odbyła się trzydziestotysięczna demonstracja antyizraelska. W toku 
zamieszek zginęła jedna osoba, a ponad 50 zostało rannych. Prote-
sty, choć na dużo mniejszą skalę, trwały jeszcze kilka dni. Oprócz 
oczywistych żądań w sprawie poparcia Intifady, protestujący wy-
sunęli również postulaty dotyczące zerwania bliskich stosunków 
z USA. Oprotestowany został układ o wolnym handlu ze Stanami 
Zjednoczonymi, podpisany 24 października. Przedłużająca się Inti-
fada miała negatywny wpływ na gospodarkę Jordanii. Szczególnie 
duże straty można było zaobserwować w przemyśle turystycznym. 
Protesty i incydenty, pomimo wojskowej pacyfi kacji głównych ze-
brań protestujących, nadal miały miejsce, już nie tylko w Ammanie, 
ale rozlały się one na teren całego kraju. Partie opozycyjne, począw-
szy od islamistów, poprzez skrajną lewicę postkomunistyczną, a na 
zwolennikach panarabizmu skończywszy, zawarły wspólną koalicję 
poparcia dla Intifady. Koalicja ta skupiła w sumie szesnaście par-
tii politycznych. Nastroje w Jordanii uległy znacznej radykalizacji. 
Doszło do kilku bardzo przykrych incydentów, między innymi 
ostrzelania ambasady izraelskiej i samochodu konsula izraelskie-
go217. Widoczna stała się rozbieżność pomiędzy polityką reprezen-
towaną przez króla i rząd, a głosem ulicy. Co prawda, Abd Allah był 
jednym z sygnatariuszy ustaleń szczytu Ligi Państw Arabskich, jaki 
odbył się w marcu 2001 roku w Ammanie. Jednak konsekwentnie 
opowiadał się za własną wizją pokojowego rozwiązania konfl iktu, 
które miałoby nastąpić za sprawą wywarcia dyplomatycznego na-
cisku przez Stany Zjednoczone na Izrael. Szczyt w Ammanie uznał 
prawo Palestyńczyków do samostanowienia, poparł Intifadę oraz 
udzielił skromnego wsparcia fi nansowego Palestyńczykom. W isto-
cie szczyt ten ujawnił głębokie podziały pomiędzy członkami Ligi, 
których główną osią był właśnie plan Abd Allaha wywierania jedy-
nie dyplomatycznego nacisku. Co więcej, nadzieje na taki nacisk 
ze strony amerykańskiej szybko zostały rozwiane przez działa-
nia nowej administracji w Waszyngtonie. Tak więc król pomimo

217  B. Wróblewski, op. cit., s. 254.
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zachowania pozornego spokoju w kraju miał liczne powody do 
zmartwień w kontekście zbliżających się wyborów parlamentar-
nych. W czerwcu tegoż roku król rozwiązał Izbę Deputowanych, 
w lipcu natomiast dokonał zmian w ordynacji wyborczej, powięk-
szając liczbę miejsc możliwych do zdobycia w parlamencie. W kil-
ka dni po tej zmianie przełożył termin przeprowadzenia wyborów, 
tłumacząc to napiętą sytuacją w regionie. W rzeczywistości chodzi-
ło o rosnącą popularność islamistów, którzy żywo angażowali się 
w antyizraelskie demonstracje. Stan sprawowania bezpośrednich 
rządów przez króla i rząd utrzymał się aż do 2003 roku, kiedy zo-
stały przeprowadzone wybory218. 

Istotną zmianę sytuacji wewnętrznej w Jordanii przyniosły za-
machy terrorystyczne na World Trade Center. Pozwoliły one kró-
lowi, który kontynuował zacieśnianie współpracy ze Stanami Zjed-
noczonymi, wpisać działanie, jakie podjął w Jordanii przeciwko 
radykałom islamskim, w ogólnoświatową wojnę z terroryzmem. 
W październiku 2002 roku w Ammanie został zamordowany La-
wrence Foley, urzędnik Agencji Rozwoju Międzynarodowego, 
a w listopadzie tego ruchu doszło do starć wojska z radykałami 
islamskimi w prowincji Ma’an. W starciach tych śmierć poniosło 
sześć osób. Niechęć radykałów muzułmańskich wobec polityki jor-
dańskiej objawiła się w najbardziej widoczny sposób w 2005 roku, 
kiedy to miały miejsce zamachy bombowe na kilka ekskluzywnych 
hoteli w Ammanie, a śmierć poniosło około sześćdziesiąt osób. Były 
to największe akty terrorystyczne w historii królestwa. Za te zama-
chy, jak i tworzenie i podtrzymywanie jordańskiego terroryzmu, 
powszechnie oskarżany był członek Al-Kaidy w Iraku, z pochodze-
nia Jordańczyk, Abu Musab Az-Zarkawi. Faktem jest, że po operacji 
„Iraqi Freedom” granice irackie przez ponad pół roku pozostawały 
niestrzeżone, a magazyny wojskowe na terenie tego kraju zostały 
w większości obrabowane, co znacznie ułatwiało działanie terro-
rystom219. Na terenie samej Jordanii również powstały islamskie 

218  Ibidem, s. 286–287.
219  A. Susser, op. cit., s. 194.



144

organizacje terrorystyczne, jak na przykład Islamski Ruch Oporu 
lub Grupa Bojownika Świętej Wojny Ahmada Ad-Dakamisa. Po-
mimo kontroli i nadzoru, jakie siły specjalne starają się sprawować 
nad tymi organizacjami, pozostają one dobrze ukrytym zalążkiem 
zbrojnej opozycji. Jak dotychczas, kres zakrojonym na wielką ska-
lę działaniom terrorystycznym na terenie królestwa przyniosła 
śmierć Az-Zarkawiego na terenie Iraku. Zginął on w akcji podjętej 
przez służby amerykańskie, jednak ważne dla jego zabicia okazało 
się rozpoznanie i zgromadzenie materiałów operacyjnych, które-
go dokonały Jordańskie Siły Specjalne220. Jednocześnie król, pro-
wadząc kampanię skierowaną przeciwko radykalnemu islamowi, 
działa na rzecz wartości muzułmańskich stroniących od stosowa-
nia przemocy. 

Operacja „Iraqi Freedom” przyniosła trwałe perturbacje w re-
gionie i trudności samej Jordanii. Król przekonywał co prawda Sta-
ny Zjednoczone, aby nie stosowały zbrojnej interwencji wobec 
reżimu Saddama Husajna. Jednak poparł działania zbrojne, kiedy 
zostały już podjęte. Co prawda, żołnierze jordańscy nie wzięli bez-
pośredniego udziału w walkach, ograniczono się jedynie do włą-
czenia w ramy koalicji międzynarodowej i udostępnienia terenów 
Wadi Sirhan przy granicy z Irakiem dla amerykańskich i brytyj-
skich sil specjalnych, jednak społeczeństwo było oburzone włą-
czeniem się Jordanii w działania przeciw Irakowi. Saddam Husajn 
cieszył się olbrzymią popularnością zwłaszcza wśród części Jordań-
czyków o palestyńskim pochodzeniu. W swojej książce król Abd 
Allah wspomina sytuację, w której protestujący na ammańskiej 
ulicy przeciwko inwazji na Irak Palestyńczycy skandowali prośbę 
do Saddama Husajna, aby w odwecie za atak wystrzelił w kierun-
ku Izraela rakiety z gazem bojowym221. Łatwość, z jaką król Abd 
Allah buduje politykę zagraniczną, wiąże się zapewne z brakiem 
zainteresowania sąsiadów ingerowaniem w politykę Jordanii. Jego 
ojciec spotykał się ze stałym naciskiem ze strony Egiptu czy Syrii.

220  Ibidem, s. 196–198.
221  King Abd Allah II, op. cit., s. 148.
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Obecnie elity obu tych krajów są bardziej zainteresowane prowa-
dzeniem własnej polityki wewnętrznej niż panarabską interwencją 
w kształt polityki sąsiadów.

Co do Iraku, to wśród elit w Ammanie dominowało przekonanie, 
że rząd powstały po obaleniu Saddama jest jedynie rozwiązaniem 
czasowym i nie należy wiązać z nim przyszłości w obustronnych 
stosunkach. Zbudowanie rządu przez irackich szyitów w 2005 ro-
ku musiało zweryfi kować te przekonania. Prowadzenie rozmów 
z obecnymi władzami w Ammanie jest jednak o tyle trudniejsze, że 
wśród ludności Jordanii wciąż żywe są sentymenty w stosunku do 
obalonego Saddama Husajna, jak również pogląd, że „bracia sunni-
ci”, którzy teraz są w mniejszości w Iraku, znaleźli się w opresji. Po-
lityka względem Palestyny, polegająca na oparciu się na mediacjach 
amerykańskich, nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Projekty 
proponowane przez Stany Zjednoczone w celu rozwiązania prob-
lemu nie odniosły żadnego realnego skutku. Projekt „Road Map” 
[mapa drogowa], jaki został w 2003 roku zaproponowany przez ad-
ministrację prezydenta Georga W. Busha, zdołał jedynie wygasić In-
tifadę palestyńską, nie przyniósł jednak skutecznych rozwiązań dla 
całego konfl iktu. Co więcej, polityka rządu w Ammanie reagująca 
na tendencje międzynarodowe i dążąca do przecięcia związków pa-
lestyńskiego Hamasu z jordańskim Bractwem Muzułmańskim bar-
dzo łatwo wywołuje oskarżenie o sprzyjanie interesom Izraela222.

Również postawa władz jordańskich podczas interwencji izra-
elskiej w Libanie w 2006 roku i Operacji „Płynny Ołów” ograni-
czyły się jedynie do werbalnego potępienia działań Izraela, co 
nie przyniosło żadnych większych reperkusji dla królestwa. Król 
konsekwentnie prowadzi politykę ścisłego sojuszu ze Stanami 
Zjednoczonymi. Polityka ta przynosi wymierne korzyści w po-
staci ugruntowania pozycji Jordanii na arenie międzynarodowej 
oraz większego zaufania w stosunku do jordańskiej państwowości 
i gospodarki. Jednak dla rządu w Waszyngtonie Jordania pozostaje 
partnerem o drugorzędnym znaczeniu w regionie. Prym w związ-

222  B. Wróblewski, op. cit., s. 257–259.
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kach ze Stanami Zjednoczonymi wiodą Egipt i Izrael. Natomiast 
wizje rozwiązywania konfl iktów i sytuacji krytycznych w regionie, 
jakie przedstawia król Abd Allah, są konsekwentnie pomijane przez 
administrację amerykańską, najczęściej na rzecz poparcia działań 
rządu izraelskiego. Konsekwencja króla w dążeniu do zbliżenia 
z Zachodem wydatnie kontrastuje z oczekiwaniami społeczeństwa 
jordańskiego223.

Wybory parlamentarne w 2003 roku, odbywające się już na 
zasadach nowej ordynacji wyborczej, w znacznym stopniu ogra-
niczyły wpływy islamistów. Front Akcji Islamskiej zdobył jedynie 
siedemnaście miejsc, wybrano także pięciu posłów niezrzeszonych 
o islamistycznych korzeniach. Inne partie polityczne wywalczyły na 
ogół jedynie po kilka miejsc. Większość z rosnącej liczby 120 miejsc 
w parlamencie224 wywalczyli kandydaci niezrzeszeni, reprezentujący 
interesy plemienne lub znaczących rodów oraz notabli miejskich. 
Dla przyszłego kształtu władzy w Jordanii ważną tendencją, jaka 
wyłoniła się podczas tych wyborów, była marginalizacja parlamentu 
i coraz większa władza skupiona faktycznie w rękach króla i rządu. 
Następne wybory parlamentarne w 2007 roku jedynie potwierdziły 
te tendencje. Front Akcji Islamskiej, będący najmocniejszą forma-
cją polityczną, zdobył jedynie dziesięć miejsc w parlamencie225. Ten-
dencja do marginalizacji znaczenia parlamentu w przyszłości może 
się wiązać z tym, że społeczeństwo nie przykłada wagi do wyników 
wyborów. Wybory nie odzwierciedlają całości nastrojów społecz-
nych, należy jednak pamiętać, że parlamentarzyści niezrzeszeni 
wywodzą się głównie ze środowisk plemiennych i notabli miejskich 
i mają w tych środowiskach bardzo silne oparcie.

Lata 2006–2010 można uznać za nader spokojny okres w pa-
nowaniu Abd Allaha II. Masowe protesty z początków panowa-
nia monarchy już się nie powtórzyły. Zażegnano także zagrożenie 
terrorystyczne i zmarginalizowano do minimum wpływ zbrojnej 

223  A. Susser, op.cit., s. 212–215.
224  B. Wróblewski, op. cit., s. 287.
225  Ibidem, s. 257–259. 
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opozycji. Zachowano również względnie wolności obywatelskie, 
wybory w 2003 i 2007 roku były uczciwe i reprezentatywne. Jed-
nocześnie wystąpiła tendencja do utrzymania, a nawet umocnienia 
autorytarnej pozycji króla. 

W omawianym wyżej okresie król Abd Allah II desygnował kil-
ku premierów. Byli to technokraci, pochodzący najczęściej ze śro-
dowisk elit plemiennych lub elit miejskich. Premierzy ci przejawiali 
tendencje do kontynuacji liberalizacji polityki gospodarczej przy 
podtrzymywaniu ostrego kierunku w polityce wewnętrznej. Polity-
ka neoliberalna w zakresie gospodarki doprowadziła do uwolnienia 
wszystkich towarów od rządowych dopłat w 2008 roku. Krok ten 
został niestety podjęty w bardzo niekorzystnym momencie. Świa-
towy kryzys gospodarczy doprowadził do wzrostu cen żywności 
w całym świecie arabskim. To bolesne zjawisko dotknęło również 
biedniejszą część społeczeństwa jordańskiego. Władze nie mają 
oczywiście wpływu na ogólnoświatowe tendencje, jednak w opinii 
zubożałych mas społeczeństwa to właśnie polityka uwolnienia cen 
towarów i liberalizacji gospodarczej wpłynęła na pogorszenie się 
ich standardu życia. Z punktu widzenia danych statystycznych sy-
tuacja gospodarcza Jordanii jest względnie dobra. Niepokoi jednak 
skala bezrobocia. Ofi cjalnie obejmuje ona 12,3% mieszkańców kró-
lestwa, jednak nieofi cjalnie podaje się, że nawet około 30% miesz-
kańców może być dotkniętych trwałym lub czasowym brakiem za-
trudnienia226. Co więcej, Jordania pożycza niebagatelne kwoty od 
Stanów Zjednoczonych. Królestwo otrzymuje rocznie prawie 1 mld 
dolarów. Oznacza to permanentne zadłużenie państwa.

226  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/jo.html (dos-
tęp:  23.05.2012).
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5.2. Polityka Al-Urdun Awalan. Dążenia
do budowy pełnej spójności narodowej

W 2002 roku król Abd Allah II rozpoczął kampanię propagando-
wą Al-Urdun Awalan (Jordania na pierwszym miejscu)227. Kampa-
nia ta miała za zadanie poprawienie wizerunku własnej ojczyzny 
w oczach społeczeństwa jordańskiego, powiększanie wiedzy o swo-
im kraju, jak również budowę spójności odniesień tożsamościo-
wych u Jordańczyków. Kampania miała także podkreślać pierw-
szeństwo odniesień w stosunku do Jordanii niż do ogółu kultury 
arabskiej. Była ona zapewne próbą odpowiedzi na działania propa-
gandowe, organizowane przez stronę palestyńską w toku Intifady 
Al-Aksa.

Pełną defi nicję kampanii Al-Urdun Awalan można znaleźć na 
stronie internetowej jordańskiej ambasady w Waszyngtonie. Do-
wiemy się z niej, że kampania to próba zdefi niowania nowego inte-
resu wspólnego wszystkich Jordańczyków z racji tego, że podkreśla 
ona prymat Jordanii nad wszystkimi interesami partykularnymi. 
Ponadto wykracza ona poza ramy zwykłej kampanii społecznej. 
Jest inwestycją w potencjał ludzki w Jordanii, w polepszanie stanu 
edukacji, sferę służby zdrowia i budowanie wśród społeczeństwa 
dobrego samopoczucia. Ma przygotować społeczeństwo jordańskie 
na nadejście czasów dobrobytu, zbudowanego poprzez ogólnona-
rodową zgodę. Jest to otworzenie na oścież drzwi dla programów 
promocji rozwoju oraz podniesienia kwalifi kacji w zakresie edu-
kacji, kultury, komunikacji i informacji. Ponadto program zakłada 
stworzenie w Jordanii społeczeństwa w pełni obywatelskiego i pod-
niesienie wkładu sektora prywatnego w budowę nowoczesnego 
państwa poprzez skupienie się na procesie konstruowania spójno-
ści gospodarczej, społecznej i kulturowej, tworzenie równych szans 
na rynku pracy, zwalczanie ubóstwa i bezrobocia oraz poprawę 
standardu życia wszystkich obywateli. Tak więc można powiedzieć, 

227  B. Wróblewski, op. cit., s. 254. 
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że polityka skupiona na programie Al-Urdun Awalan jest swego 
rodzaju fi lozofi ą nowoczesnego zarządzania państwem. Opiera 
się ona jednak na silnej podstawie tożsamościowej, ma mianowi-
cie zastąpić w indywidualnych odwołaniach obywateli odniesie-
nie do ziemi, rodziny haszymidzkiej czy przynależności etnicznej 
odniesieniem się do ogólnego interesu narodowego. Jednostka ma 
w myśl tego programu zacząć wysuwać w swoich odwołaniach toż-
samościowych na pierwszy plan państwo jordańskie228. 

Aby przyspieszyć proces liberalizacji, kampania wzywa rząd do 
pogłębienia poczucia tożsamości narodowej wśród obywateli oraz 
promowania kultury szacunku i tolerancji w procesie pełnej inte-
gracji społeczeństwa jordańskiego. Kampania w swych założeniach 
mówi o poszanowaniu odmienności, a nawet atmosferze promocji 
różnorodności wśród tkanki społecznej kraju, w atmosferze spra-
wiedliwości i demokracji dającej wszystkim grupom społecznym 
równe szanse. Ugruntowanie realnego poczucia demokracji ma 
zostać osiągnięte poprzez działania rządu dążące do zwiększenia 
gwarantowanej w konstytucji wolności publicznej, przy systema-
tycznym przestrzeganiu zasad społecznej przejrzystości i uczci-
wości. Jednocześnie polityka monarchii promowana w toku kam-
panii zobowiązuje rząd do podjęcia wysiłków na rzecz zwalczania 
ubóstwa i bezrobocia poprzez opracowanie krajowych programów 
do walki z tymi zjawiskami. Programy takie powinny mieć na celu 
przede wszystkim poprawę efektywności i produktywności w mniej 
rozwiniętych obszarach kraju, zwłaszcza na terenach wiejskich229. 

Kampania ma również na celu poprawę statusu kobiet w społe-
czeństwie jordańskim. O ile w przeszłości główny wysiłek podej-
mowany był przez monarchię, aby podnieść społeczną i polityczną 
pozycję kobiet, wysiłki te były niewystarczające. Kampania zakła-
dała poprawę konkretnych kwestii powiązanych ze statusem kobiet 
w społeczeństwie jordańskim. Z ważniejszych zmian wprowadza-

228  www.jordanembassyus.org/new/aboutjordan/er1.shtml (dostęp: 30.05.2012).
229  www.kingabdullah.jo/index.php/en_Us/initiatives/view/id/3html (dostęp: 30.05. 

2012).
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ła ona tymczasowy parytet wyborczy dla kobiet, zmiany w pasz-
porcie mające ułatwić kobietom samodzielne podróżowanie oraz 
pełniejsze włączenie kobiet w partycypację w systemie ubezpieczeń 
socjalnych. Podczas II Szczytu Kobiet Arabskich została przez kró-
la ogłoszona ustawa tymczasowa, gwarantująca Jordankom pra-
wo do przekazywania swoim dzieciom obywatelstwa. W praktyce 
ułatwiało to znacząco pozycję kobiet, które wychodziły za mąż za 
mężczyzn nieposiadających obywatelstwa jordańskiego, ponieważ 
w takich przypadkach dzieci uzyskiwały jedynie obywatelstwo ojca. 

Kampania miała w swoich założeniach polepszyć także sytuację 
niezależności mediów. Jednak nie obiecywała ona pełnej ich nieza-
leżności, mówiła tylko, że media pozostają integralną częścią stra-
tegii komunikacji rządu z ludem, a ich kluczowym zadaniem jest 
aktywizacja społeczeństwa, dążenie do wyrażenia poglądów spo-
łecznych za pomocą mediów. W celu poparcia tej polityki została 
powołana Wysoka Rada Mediów. Organ ten stworzył korzystny 
klimat dla rozwoju prasy, jednocześnie jednak przestrzegał obo-
wiązków obywateli do wyrażania swoich poglądów w zgodzie z pra-
wem230. Dążono do większej wolności prasy. W ramach programu 
Al-Urdun Awalan planowano stworzenie dynamicznego i przej-
rzystego środowiska medialnego. Zabieg ten jest ciągle trwającym 
procesem, a wolność prasy jak do tej pory nie jest uznawana przez 
międzynarodowe organizacje za będącą na najwyższym poziomie231. 

Program Al-Urdun Awalan na gruncie polityki jordańskiej nie 
przełożył się na spektakularne sukcesy. Wiązało się to zapewne 
z faktem, że data realnego wejścia w życie zmian ekonomicznych 
przewidzianych przez strategię splotła się z globalną tendencją 
recesji. Wprowadzone zostały jednak kosmetyczne zmiany, które 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących kobiet ułatwiały życie miesz-
kankom królestwa. Poczyniono również wiele inwestycji na polu 
edukacji, jednak innowacyjne programy zostały w znacznej mierze 

230  W jordańskich mediach zakazane jest obrażanie rodziny panującej.
231  www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/aug/21/jordan-cyber-law-press-free-

dom-online (dostęp: 30.05.2012).
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zatrzymane przez kryzys gospodarczy i przesunięcie środków na nie 
przeznaczonych. Program w swym założeniu miał być skierowany 
do całego społeczeństwa, najlepiej dotarł zaś do osób młodych. Nie 
udało się w pełni zrealizować ambitnych założeń programu, jednak 
kampania odniosła pewien skutek. Udało się jej zbudować swoiste 
poczucie dumy narodowej, wyrażone na przykład poprzez promo-
cję haseł związanych z programem na portalach społecznościowych 
czy w wideoklipach i na Youtube. 

Widocznymi skutkami prowadzenia polityki Al-Urdun Awalan 
jest popularność, z jaką spotykają się artyści odwołujący się w swym 
dorobku do sławienia osoby króla, dynastii haszymidzkiej i pań-
stwowości jordańskiej. Wielką gwiazdą na fali kampanii stał się 
piosenkarz Husajn Salman. Jego utwory sławią monarchę i rodzinę 
haszymidzką oraz ich znaczenie dla Jordanii. Co ciekawe, pod utwo-
rami na Youtube można przeczytać wszelkiego rodzaju komentarze 
co do obecnej sytuacji w Jordanii, jednak w żaden, nawet zawoalo-
wany sposób, nie nawiązują one negatywnie do osoby króla. Co wię-
cej, młodzi Jordańczycy łączą króla bezpośrednio z państwowością 
i stawiają go w centrum postrzegania samych siebie232. 

5.3. Przebieg protestów w toku Arabskiej 
Wiosny w Jordanii233

Na wybuch aktów niezadowolenia społecznego w 2011 roku decydu-
jący wpływ miały sytuacja gospodarcza kraju oraz ogólnoświatowy 
kryzys ekonomiczny. Postępująca infl acja, spowodowana świato-
wym kryzysem, wpłynęła znacząco na obniżenie wynagrodzeń 

232  www.youtube.com/watch?v=VsmZUpIRuY&feature=related (dostęp: 20.05. 2012).
233  Obszerne fragmenty niniejszego podrozdziału ukazały się już drukiem we 

wcześniejszych publikacjach autora. P. Niziński, Jordania 2011. Demokratyzacja czy 
rekonfi guracja autorytaryzmu? [w:] Arabska Wiosna rok poźniej, J. Zdanowski (red.), 
Krakowskie Studia Międzynarodowe 1, Ofi cyna Wydawnicza KSW, Kraków 2012. 
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w Jordanii. Infl acja w królestwie, w grudniu 2010 roku, wzrosła 
skokowo z 1,5 do 6,1%, również defi cyt budżetowy osiągnął z koń-
cem 2010 roku rekordowy poziom około 2 milionów dolarów234. 

Pierwsze wystąpienia 7 stycznia 2011 roku miały charakter 
czysto ekonomiczny. Pod Ammanem grupa pracowników sektora 
publicznego rozpoczęła strajk przeciwko podwyżkom i gwałtownie 
pogarszającym się warunkom życia. Protest ten nie był wyrazem 
poparcia dla żadnej z opcji politycznych czy też tendencji ideolo-
gicznych, wyrażał jedynie niezadowolenie z coraz gorszego pozio-
mu życia. Jednak już 14 stycznia odbyły się masowe demonstracje 
w Ammanie i innych większych miastach królestwa. W Ammanie 
demonstranci zgromadzili się przed budynkiem parlamentu. Ich 
głównymi żądaniami były: obniżenie cen żywności, walka z po-
stępującym bezrobociem i korupcją w państwie, wprowadzenie 
demokratycznych reform, nadających scenie politycznej kształt 
odpowiadający faktycznej sytuacji w państwie, oraz dymisja rządu 
premiera Samira Rifai. Demonstracje były koordynowane przez 
Front Akcji Islamskiej (FAI). 18 stycznia Hamzah Mansur, sekretarz 
generalny FAI, wystosował ofi cjalny apel do króla Abd Allaha II, 
w którym zawarł żądania zmiany rządu, przeprowadzenia nowych 
wyborów, określając jednocześnie poprzednie jako nieprzejrzyste 
i nieoddające w pełni społecznego ustosunkowania się do relacji 
panujących w państwie. Tego samego dnia premier Samir Rifai, 
wskutek pogłębiających się nastrojów niezadowolenia społeczne-
go, doprowadził do cofnięcia części podwyżek cenowych. Obniżył 
między innymi cenę benzyny oraz podniósł wynagrodzenia sfery 
budżetowej235.

Król wypowiedział się na temat protestów dopiero 27 stycznia. 
Potępił on politykę rządu i nieudolność ministrów w sprawowaniu 
funkcji społecznych. Zażądał również od premiera wprowadzenia 

234  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html (dos-
tęp: 20.05.2012).

235  Jordantimes.com/peaceful-expression-of-opinion-respected---pm (dostęp
31.05.2012).
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reform politycznych i gospodarczych. Pomimo obniżek cen i doraź-
nych zmian gospodarczych protesty były kontynuowane we wszyst-
kich sześciu miastach, które dotąd objęły. 28 stycznia w Ammanie, po 
tradycyjnych modłach piątkowych, rozpoczęła się demonstracja or-
ganizowana przez FAI. W tym dniu 3,5 tys. aktywistów Bractwa Mu-
zułmańskiego oraz organizacji komunistycznych i lewicowych pro-
testowało w centrum Ammanu. Żądali oni zmian i wystosowali apel 
do króla, prosząc o dymisję niepopularnego premiera. Innym waż-
nym postulatem było rozwiązanie problemu bezrobocia. 31 sierpnia 
FAI wystosował list otwarty do premiera, żądając natychmiastowej 
dymisji jego i całego rządu. W liście było zawarte również żądanie 
przeprowadzenia wyborów, które praktycznie dałyby reprezentację 
wszystkim grupom społecznym w nowym parlamencie. Jednocześnie 
FAI złożyła w liście deklarację potwierdzającą niemożność istnienia 
państwa jordańskiego bez króla oraz podkreślała niepodważalność 
pozycji monarchy236. Zdarzenie to jest niewątpliwym potwierdze-
niem ugruntowanej pozycji, jaką posiada król wśród społeczeństwa. 
Postrzeganie i pozycja Abd Allaha II wiążą się ściśle z tożsamością 
kulturową Jordanii, której rodzina panująca jest oczywistym twórcą. 
Odniesienie się do króla jako ojca narodu jest niewątpliwie odnie-
sieniem tożsamościowym, wynikającym z całokształtu wysiłku, jaki 
włożył ród haszymidzki w budowę tożsamości Jordańczyków. 

1 lutego król, spełniając żądania społeczne, zdymisjonował pre-
miera Samira Rifaia i powołał na jego miejsce Ma’rufa Al-Bakhita. 
Zmiana ta nie spotkała się jednak z poparciem wśród demonstran-
tów, ponieważ Al-Bakhit, który sprawował już urząd premiera w la-
tach 2005–2007, był uważany za konserwatystę i technokratę, nie-
zdolnego do uzyskania poparcia społecznego i przeprowadzenia 
refom237.

Sprawą, która wydaje się nader kontrowersyjna, jest kwestia li-
stu 36 przywódców plemiennych z południa kraju do króla. List 
ten wysuwał żądania reform oraz oskarżał bezpośrednio rodzinę

236  Ibidem.
237  Jordantimes.com/right-start (dostęp: 21.05.2012).
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królowej Rani o defraudacje i korupcję. Za datę tego listu przyj-
muje się 10 lutego 2011 roku, ponieważ właśnie pod tą datą ukazał 
się artykuł Randy Habib, rezydentki AFP w Jordanii, opisujący ów 
list. Nigdzie nie pojawiła się pełna treść listu ani dane jego sygna-
tariuszy, a Habib odmówiła ich podania, tłumacząc to obawą przed 
represjami ze strony władz jordańskich wobec tych ludzi238. Artykuł 
opublikowany przez AFP spotkał się z natychmiastową odpowie-
dzią dworu królewskiego, który zdementował zawarte w nim in-
formacje. Nie wydaje się prawdopodobne, aby list dotarł do króla 
w formie opisanej przez Habib. Wskazywałby na to fakt wielolet-
niego uzależnienia plemion od państwa jordańskiego oraz to, że 
nie pojawiło się więcej informacji na temat niezadowolenia wśród 
Beduinów z rządów króla. Ton listu również nie wpisywał się w sto-
sunki panujące dotychczas pomiędzy rodziną panującą a plemio-
nami beduińskimi. Należy jednak podkreślić, że prawdopodobne 
jest, że jakieś elementy niezadowolenia wśród Beduinów istniały, 
ponieważ w odpowiedzi dworu zaznaczono, że wpłynął list „36 in-
dywidualnych przedstawicieli plemion mylnie określonych przez 
panią Habib jako przywódcy plemienniˮ239. 

Największe protesty w Jordanii były nadzorowane przez Bra-
ctwo Muzułmańskie i koordynowane przez jego polityczny organ, 
FAI. W praktyce tłum zebrany na tradycyjną piątkową modlitwę 
był prowadzony spod meczetu w miejsce protestu. Tak też doszło 
do największych jak dotąd protestów opozycji z 25 lutego. W tym 
dniu FAI i inne grupy opozycyjne, głównie o lewicowych poglą-
dach, zgromadziły około 6–7 tys. osób pod budynkiem parlamentu 
w Ammanie240. 

Pisząc o protestach w Jordanii, ujętych w ramach ogólnych wy-
darzeń w regionie określanych mianem Arabskiej Wiosny, należy 
wspomnieć o manifestacjach lojalistów, będących odpowiedzią na 

238  www.google.com/hostednews/afp/article/ALegM5hF2bnxbMFqWrESNtwFFz-
DuHel6IQ (dostęp: 21.05.2012).

239  Petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx (dostęp: 31.05.2012).
240  www.bbc.co.uk.news/world-middle-east12507937 (dostęp: 31.05.2012).



155

manifestacje żądające reformy państwa. Już na 18 lutego datuje się 
pierwsze starcia protestujących z siłami popierającymi monarchię. 
Warto odnotować fakt, że pod siłami popierającymi monarchię ro-
zumie się zwykłych obywateli, nie zaś siły porządkowe. Same siły 
porządkowe doprowadziły do rozdzielenia obu zwaśnionych grup 
i zaprowadzenia warunków możliwych do kontynuowania pokojo-
wych demonstracji. Protestujący, którzy wyszli z meczetu Al-Husajni 
w centrum Ammanu, mieli zgodnie z relacją reportera BBC wzno-
sić okrzyki: „Nie chodzi o chleb! Lecz godność! Wolelibyśmy śmierć 
od poniżenia!ˮ. Spotkali się oni z kontrmanifestacją zwolenników 
rządu, uzbrojonych w kamienie i kije, którzy słysząc skandowane 
przez nich hasła, mieli odkrzykiwać: „Na naszą krew i nasze dusze! 
Poświęcimy nasze życia za Abu Husajna [Króla Abd Allaha II]”241. 
Należy podkreślić, że grupy protestujące z żądaniami reform nie 
odnosiły się negatywnie do monarchii i osoby króla. Natomiast 
demonstracje lojalistów, nastawionych radykalnie wobec jakich-
kolwiek głosów, które można byłoby uznać za krytyczne wobec ro-
dziny panującej, pokazały, jak silne są odniesienia tożsamościowe 
w stosunku do monarchii i państwowości w tej grupie. Zawołania 
lojalistów dotyczące osoby króla, jakie przytoczyłem, były zbliżone 
w swej formacji językowej do wczesnych sur Koranu. Podobień-
stwo to przejawia się w odwołaniu do czegoś poprzez przyimek Na.

Największą demonstracją, w której toku nastąpiły starcia lojali-
stów z reformatorami, był zaplanowany na 25 marca marsz popar-
cia i solidarności zwolenników króla z całego kraju. Spotkanie się 
tych dwóch przeciwnych grup w okolicach placu Nasera 25 marca 
doprowadziło do najgwałtowniejszych, jak do tej pory, zamieszek 
w trakcie przebiegu protestów w Jordanii. Liczbę wszystkich prote-
stujących ocenia się na około 6–8 tys., z czego większość stanowili 
demonstranci popierający monarchię. Oblicza się, że blisko 6–7 tys. 
tychże gromadziło się na ulicach Ammanu tego dnia. Demonstra-
cja poparcia dla monarchii przemaszerowała ulicami Ammanu do 
placu Nasera, gdzie jej uczestnicy zaczęli obrzucać kamieniami 

241  Ibidem. 
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obozowisko koczujących tam niezadowolonych. Jednocześnie obo-
zowisko to zostało zasilone przez około tysiąc protestantów z FAI. 
Policja interweniowała, by rozdzielić zwaśnione strony242. Jedno-
cześnie tego samego dnia odbył się pokojowy wiec poparcia dla 
rodziny królewskiej w ogrodach Al-Husajna, w zachodniej części 
Ammanu. Wiec ten zgromadził około 10–12 tys. osób. Zebrani wy-
rażali swoje poparcie dla króla poprzez taniec w rytm narodowych 
pieśni oraz wymachiwanie fl agami jordańskimi i portretami rodzi-
ny królewskiej243. 

Protesty w Jordanii z różnym natężeniem trwały właściwie przez 
cały rok 2011. Istotne jest to, że od czasu pierwszych starć prote-
stujących z lojalistami potyczki te występowały właściwie wszędzie 
tam, gdzie odbywały się protesty. Król w ciągu roku 2011 zmie-
nił swą pozycję w oczach społeczeństwa, przedstawiając się jako 
zwolennik pokojowych przemian, reformator i ojciec narodu. Ta 
zmiana świetnie wpisuje się w pojmowanie pozycji króla, jakie zo-
stało obrane w toku historycznego kreowania tożsamości kulturo-
wej Jordańczyków przez władze. Aby postawić się w takiej pozycji 
i ugruntować odniesienia tożsamościowe mieszkańców Jordanii 
co do godności królewskiej, Abd Allah II już od początku prote-
stów podjął wiele stanowczych kroków. Po pierwsze, 15 lutego król 
nakazał zreformowanie prawa o publicznych zgromadzeniach, do 
tego prawa wprowadzono zmiany umożliwiające większą wolność 
wypowiedzi w sferze publicznej, nieobejmowaną sankcjami karny-
mi, padła również obietnica zreformowania prawa wyborczego244.
15 marca król Abd Allah II zapowiedział powołanie 53-osobowe-
go komitetu, który miałby się zająć wprowadzeniem nowego pra-
wodawstwa dotyczącego wyborów i partii politycznych. W skład 
tego komitetu mieli wejść przedstawiciele rządu oraz wszystkich 
sił opozycyjnych i największych grup interesów w Jordanii. Król 

242  www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=83610 (dostęp: 31.05.2012).
243  www.thestar.com/news/world/article/962309--loyalists-of-jordan-s-king-take-

to-streets (dostęp: 31.05.2012). 
244  www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011211162849852442 (dostęp: 

26.05. 2012).
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wyznaczył również trzymiesięczny termin, w którym komitet miał 
osiągnąć konsensus co do przyszłych ustaw reformatorskich. Było 
to ciekawe działanie monarchy, ponieważ zwykle na czele takich 
instytucji doradczych była stawiana bezpośrednio osoba króla, 
tym razem Abd Allah obiecał nie ingerować w pracę komitetu. 
Również wystąpienie z komitetu 17 członków po zamieszkach 
z 25 marca pokazało, jak wielkim szacunkiem cieszy się osoba kró-
la w społeczeństwie jordańskim. Po osobistej mediacji ze strony 
Abd Allaha II 12 z członków powróciło w skład komitetu245. 

12 czerwca król Abd Allah II z okazji obchodów 12-lecia swo-
jego panowania w orędziu do narodu ogłosił, że zrzeknie się na-
leżnego mu prawa do mianowania premiera i ministrów na rzecz 
grupy, która w wyborach uzyska większość parlamentarną. Jed-
nocześnie król zapowiedział, że reformy dotyczące nowych wy-
borów i praw partii politycznych zostaną ogłoszone w niedalekiej 
przyszłości246. Ogłoszenie tych zmian miało miejsce we wrześniu 
2011 roku. Została wtedy zatwierdzona nowa wersja konstytucji, 
zawierająca poprawki. Najważniejszymi z nich były: powołanie 
Trybunału Konstytucyjnego, by sprostać najwyższym standardom 
międzynarodowym, powstanie Niezależnej Komisji Wyborczej, 
mającej doprowadzić kraj do przyszłych wolnych wyborów, cywi-
le mieli być sądzeni przed sądami cywilnymi, a procesy ministrów 
miały się odbywać przed sądami cywilnymi wyższej instancji. Nie-
porozumienia wyborcze będą rozwiązywane przez sądy cywilne. 
Ponadto nowelizacja konstytucji znosiła prawa do kontroli cenzor-
skiej wolności wypowiedzi Jordańczyków oraz wprowadzała zna-
czące ograniczenia w prawie rządu do wydawania rozporządzeń 
tymczasowych. W praktyce rząd mógł wydawać rozporządzenia 
tymczasowo zawieszające inne konstytucyjnie należne ludności 
prawa tylko w przypadku konfl iktu wojennego. Zmiany ograniczy-
ły również możliwość rozwiązania przez rząd parlamentu. Władza

245  www.aljazeera.com/news/midlleeast/2011/03/2011327203224334931.html (dos-
tęp: 31.05.2012).

246  Ibidem. 
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wykonawcza zapewniała dotrzymanie prawa społeczności lokal-
nych, gwarantowanych w konstytucji z roku 1952247. 16 paździer-
nika król odwołał niepopularnego wśród społeczeństwa Ma’arufa 
Al-Bakhita ze stanowiska premiera na wniosek przedstawiony mu 
przez 70, z łącznej liczby 120, parlamentarzystów jordańskich. Na 
funkcję premiera król powołał człowieka cieszącego się dużym sza-
cunkiem, prawnika konstytucjonalistę Awn Khaswanaha248.

Tendencja do prowadzenia reform prodemokratycznych przez 
króla potwierdziła się w 2012 roku. Sam monarcha wielokrotnie 
podkreślał ją werbalnie, nie tylko w wystąpieniach kierowanych do 
narodu, ale również w wystąpieniu przed Parlamentem Europej-
skim. W tej tendencji można nawet zauważyć kategoryczne dąże-
nie króla do wypełnienia obietnic złożonych narodowi. Z końcem 
kwietnia 2012 roku premier Awn Khaswanah niespodziewanie po-
dał się do dymisji bez podania wyraźnych przyczyn. Nieofi cjalne 
pogłoski upatrywały jej przyczyn w domniemanym sporze premie-
ra z królem co do kształtu przyszłego prawa wyborczego. Król bo-
wiem obiecał społeczeństwu jordańskiemu, a potem potwierdził tę 
obietnicę w wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim, że wy-
bory odbędą się jeszcze przed końcem 2012 roku, natomiast pre-
mier stał na stanowisku, że data ta jest niemożliwa do osiągnięcia249. 
W maju 2012 na spotkaniu z Niezależną Komisją Wyborczą król 
zapowiedział, że Jordańczycy oczekują uczciwych i neutralnych 
wyborów jeszcze przed końcem 2012 roku, a on sam przekazuje 
komisji swoje pełne wsparcie w doprowadzeniu do nich. Dodał 
także, że nadchodzące wybory powinny toczyć się w duchu pełnej 
partycypacji całego narodu w procesie wyborczym, tak aby wszyst-
kie warstwy społeczeństwa jordańskiego mogły odczuć, że posia-
dają w parlamencie swoich reprezentantów. Komisja, zdaniem Abd

247  www.jordanoholic.com/blog/news/jordan-constitution-amendments-2011 (dos-
tęp: 31.05.2012).

248  www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/10/20111017113326931126 (dostęp:
31.05.2012).

249  www.aljazeera.com/news/midlleeast/2012/04/2012426135051510986 (dostęp: 
31.05.2012).
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Allaha II, jest kluczem do przeprowadzenia politycznych reform, 
a okres jej działania wygaśnie wraz z wyborami. Król przyznał rów-
nież, że Jordania stoi w bardzo ważnym momencie swej historii 
i wszyscy muszą się starać, by sprostać wyzwaniu dziejowemu250. 

Czy król Abd Allah II zostanie zapamiętany jako ten, który wy-
prowadził kraj z zawieruchy spowodowanej Arabską Wiosną i okazał 
się reformatorem, pokaże czas. Próbą potwierdzenia kursu obrane-
go przez króla było przeprowadzenie wyborów. Wbrew zapowie-
dziom mającym położyć kres protestom, proces uchwalania prawa 
wyborczego przedłużał się i ostatecznie został zwieńczony wybo-
rami parlamentarnymi przeprowadzonymi 23 stycznia 2013 ro-
ku. Wybory te zostały zbojkotowane przez FAI. Pomimo zna-
czących ustępstw co do prerogatyw władzy ze strony monarchy 
i uznania wyborów za transparentne, nie oznaczają one pełnej de-
mokratyzacji kraju. Pewne jest natomiast, że zachowanie nie tylko 
samego Abd Allaha II, lecz i całego społeczeństwa jordańskiego 
w perspektywie wydarzeń 2011 roku świadczy o tym, że tożsamość 
kulturowa Jordanii ogniskuje się wokół rodu haszymidzkiego. To, 
w jaki sposób zachowa się monarcha, pokaże, jak zostanie zapa-
miętany. Pewne natomiast jest, że w tej chwili, po okresie uważania 
go za słabszego od wielkiego ojca, ugruntowuje swoją pozycję jako 
ojca narodu. A wprowadzając w Jordanii innowacyjne rozwiązania 
i podwyższając poziom szkolnictwa, w znaczący sposób wzmacnia 
on tożsamość jordańską. Należy również pamiętać, że w toku pro-
testów 2011 roku król nie użył swojego najsilniejszego argumentu, 
czyli tłumienia protestów przez bezpośrednią akcję sił zbrojnych 
przeciwko protestującym.

250  Jordantimes.com/Delay+In+preparations+for+polls+cannot+be+tolerated+--
+King++-48253, (dostęp: 31.05.2012).





Zakończenie

W niniejszej publikacji przeanalizowałem, w jaki sposób monar-
chowie z rodu Haszymidów starali się budować spójność tożsamoś-
ciową Jordanii. Można uznać, że proces ten okazał się udany, co 
pokazały protesty w ramach Arabskiej Wiosny w 2011 roku. Jed-
nak błędem byłoby sądzić, że Jordania znajduje się na jak najlepszej 
drodze do pełnej spójności tożsamościowej. Poszczególne grupy 
wchodzące w skład społeczeństwa jordańskiego posiadają własne, 
odrębne odniesienia i dążenia tożsamościowe, dla których spójni-
kiem pozostaje jedynie instytucja monarchii i wspólna partycypa-
cja w ogólnym nurcie kultury arabskiej. 

Oczywiście monarchia jordańska, w toku swego umacniania 
się i uzyskiwania regionalnej stabilności, coraz uważniej przygląda 
się kwestii tożsamości kulturowej społeczeństwa pod jej panowa-
niem, jednak pierwszy całościowy program dążący do budowania 
spójności społecznej został powołany do życia dopiero za panowa-
nia obecnego monarchy (program Al-Urdun Awalan). To, czy ten 
program przyniesie większe niż jedynie propagandowe korzyści, 
w przyszłości pokaże czas. Jak na razie widać jedynie, że na niwie 
gospodarczej pierwsze lata realizacji planu spaliły na panewce. Co 
więcej, wszystkie wcześniejsze próby podnoszenia problemu toż-
samości kulturowej Jordanii wiązały się z osobistym zaangażowa-
niem monarchów, a nie z instytucjonalnymi działaniami państwa. 
Te posunięcia monarchów często dążyły do budowania spójności 
kulturowej państwa w sposób przez nich niezamierzony. Świetnym 
przykładem takiego działania jest zjednywanie sobie plemion be-
duińskich przez Abd Allaha I i włączanie ich poprzez partycypację 
w sferze budżetowej w krąg tworzącej się tożsamości jordańskiej. 
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Arabska Wiosna pokazała, że istnieją przesłanki, aby mówić 
o tożsamości kulturowej wspólnej dla wszystkich Jordańczyków, 
wskazała również wiele niepokojących zjawisk. Główną przyczyną 
niepokoju są podziały przebiegające w Jordanii na linii podziałów 
pomiędzy poszczególnymi komponentami społeczeństwa. Przy-
kładowo armia wyrasta na strażnika haszymidzkiego dziedzictwa 
kulturowego i stabilności systemu monarchicznego, całe społeczeń-
stwo nie może się jednak utożsamiać bezpośrednio z armią. Ci, 
którzy w niej partycypują lub byli kiedyś z nią związani, są bardzo 
radykalnie nastawieni wobec wszelkich przejawów opozycji wobec 
władzy monarchicznej. Oddanie królowi, jakie panuje w struktu-
rach armijnych, najlepiej pokazuje fi lm na Youtube z wykonaniem 
piosenki dla króla Abd Allaha II przez popularnego artystę Husajna 
Salmana na okazjonalnym przyjęciu zorganizowanym przez ofi cera 
niższego stopnia z okazji narodzin syna. Refren piosenki brzmi: 

Nasze wojsko, nasze wojsko, wojsko narodowe, w imię boże, i nasz król Abd 
Allah, nasze wojsko, prowadź nas w imię boże Królu Abd Allah251. 

Obecnemu królowi udało się związać z sobą struktury wojskowe 
na dobre i na złe, jak również poprzez swoją żonę uzyskać akcep-
tację Jordańczyków palestyńskiego pochodzenia. Jednak nie zdołał 
on pobudzić chociażby obu tych najważniejszych grup w państwie 
do budowania dialogu społecznego. Co więcej, obejmując rządy po 
swoim ojcu, który prowadził politykę swoistego lawirowania po-
między interesami wszystkich grup społecznych i ważnych graczy 
w regionie, Abd Allah II, który przyjął zdecydowanie prozachodni 
kurs polityczny, w początkach swojego panowania tracił częściowo 
poparcie społeczne. 

Tak więc monarchia jordańska największy wpływ na tożsamość 
kulturową Jordanii przejawia przez sam fakt swojego istnienia i au-
torytet przywódczy monarchii. Używając metafory, mur tożsamo-
ści jordańskiej jest zbudowany z bardzo wielu cegiełek, cement je 

251  www.youtube.com/watch?v=dZIUc-INbgc (dostęp: 31.05.2012). 
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spajający nie jest najlepszej jakości, a gdyby wyjąć kamień węgielny, 
jakim jest monarchia, cały mur mógłby się rozpaść. 

Udało mi się zatem dowieść, że monarchia jordańska, jak rów-
nież ród haszymidzki są najważniejszymi komponentami spójności 
tożsamości jordańskiej. Jednak wszelkie zdarzenia w regionie oraz 
kultura arabska, do której władcy tak chętnie się odwołują, źle wpły-
wają na sytuację gospodarczą i społeczną kraju. Gościnność nakazu-
je władcom jordańskim przyjmowanie uchodźców, „braci Arabów”, 
jednak uchodźcy ci muszą mieć świadomość, że są tylko gośćmi. 
I na tym polu można ze spokojem patrzeć w przyszłość, ponieważ 
królowi Husajnowi I udało się za czasów swego panowania zerwać 
częściowo z praktyką występowania Jordanii w obronie interesów 
ogólnoarabskich. Sam tranzyt uchodźców przez Jordanię jest zja-
wiskiem z pewnością destabilizującym próby skutecznego budowa-
nia spójnej tożsamości narodu. Najświeższym i niepokojącym tego 
przykładem jest sprawa uchodźców z Syrii uciekających przed woj-
ną domową. Zdaniem dziennikarzy „Jordan Times”, którzy powo-
łują się na pragnące zachować anonimowość źródło z ministerstwa 
spraw wewnętrznych, w 2012 roku na terytorium jordańskim prze-
bywało około 120 tys. uchodźców syryjskich. To znacząca liczba, 
jeśli zestawić ją z danymi udostępnionymi przez biuro UNHCR, we-
dług których zarejestrowano dotąd 20,5 tys. uchodźców syryjskich. 
Biuro UNHCR ocenia zaś, że łączna suma uchodźców na terenie 
Jordanii, wraz z osobami niezarejestrowanymi, może wynosić około 
30 tys. UNHCR utrzymuje, że do tej pory dotarła do tych uchodź-
ców pomoc o łącznej wartości 40 mln dolarów. Państwo jordańskie 
gwarantuje wszystkim uchodźcom z Syrii, którzy zarejestrowali się 
w jego regionalnych biurach ds. uchodźców, miesięczną wypłatę 
w wysokości 200 JD (dinarów jordańskich) na cele związane z prze-
życiem252. Jak więc widzimy, problem uchodźców wpływa znacząco 
na Haszymidzkie Królestwo Jordanii chociażby przez swój wymiar 
ekonomiczny. Problem pogłębia się znacząco wobec sytuacji kon-

252  Jordantimes.com/over-120000-syrians-now-in-jordan----officials (dostęp:
20.05.2012). 
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fl iktowych oraz kryzysu humanitarnego związanego z wojną do-
mową w Syrii i powstaniem oraz działaniami Państwa Islamskiego. 

Czy uda się Jordanii podtrzymać osiągnięcia wynegocjowane 
w toku protestów z 2011 roku i kroczyć drogą liberalizującą mo-
narchię – to pokaże przyszłość. Z pewnością na zainteresowanie 
badawcze zasługiwałaby kwestia analizy ruchów niezadowolenia 
społecznego, żądań protestujących i realnej reakcji władz na takie 
zjawiska w toku historii jordańskiej i porównanie tych protestów 
społecznych ze zdarzeniami z 2011 roku. Pewne jest natomiast, że 
wysiłek wkładany przez kolejnych władców z dynastii haszymidz-
kiej w konstruowanie tożsamości kulturowej Jordanii pozostaje nie 
do przecenienia. Ludwik XIV mawiał „państwo to ja”. W niniejszej 
pracy starałem się ukazać przebieg i złożoność prób władców Jor-
danii budowy u obywateli swego kraju spójnego konceptu tożsa-
mościowego. Próby te okazały się udane, jeśli chodzi o utrzymanie 
monarchicznego systemu rządów i ugruntowanie pozycjii dynastii 
panującej. Czy utrzymają się one w wyniku dalszych procesów eko-
nomicznych, społecznych i politycznych, jakim będzie podlegało 
królestwo i region, pozostaje pytaniem otwartym. Z pewnością 
natomiast możemy powiedzieć, że dzieło tworzenia wspólnej dla 
Jordańczyków tożsamości kulturowej jest jednym z największych 
procesów społecznych, jaki miał miejsce w historii tej dynastii. 
Oczywiście każdorazowa ocena rodziny panującej może różnić 
się w zależności od przyjętego pola i metod analizy. Należy jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że jedynie jordańskiej gałęzi rodu haszy-
midzkiego udało się zachować władzę na powierzonym im terenie, 
pomimo licznych burz dziejowych, jakie przetoczyły się przez re-
gion w drugiej połowie XX wieku i na początku wieku XXI. Pozo-
staje ona jedynym spadkobiercą haszymidzkiej wizji panarabizmu 
oraz długiej tradycji politycznej swego rodu. W obecnej sytuacji 
geopolitycznej pozostaje również gwarantem względnie stabilnej 
i pokojowej przyszłości dla obywateli swojego państwa czy też pod-
miotów na arenie regionalnej i globalnej. 
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