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Islam a globalizacja 

Większości czytelników pojęcia „globalizacja” i „świat islamu” wydają się całkowicie 
przeciwstawne. Szczególnie po licznych atakach fundamentalistów islamskich na cele 
w Stanach Zjednoczonych i Europie świat islamu wydaje się nam, ludziom Zachodu, 
zaprzeczeniem wszystkiego, co nowoczesne i z naszego punktu widzenia „cywilizo-
wane”. Nie należy jednak zapominać o drugim, równie silnym jak fundamentalizm, 
modernistycznym ruchu we współczesnym islamie. Poniższy artykuł traktuje o oby-
dwu tych kierunkach.

Islam od samego początku swego istnienia stykał się z innymi kulturami i cywiliza-
cjami. Dziś często zapomina się o tym, że w pierwszych wiekach muzułmanie inkor-
porowali do swej kultury i cywilizacji dorobek innych ludów i religii, często twórczo 
go rozwijając1. Dzięki tej konstruktywnej postawie przetrwały do naszych czasów na 
przykład dzieła Arystotelesa, tłumaczone z oryginału na arabski przez Awerroesa (Ibn 
Rushd – filozof arabski z Kordoby, żył w latach 1126–1198), a dopiero później z arab-
skiego na łacinę przez św. Tomasza z Akwinu. Skomplikowana struktura – a także 
nazewnictwo – urzędów państwowych w państwach muzułmańskich została zaadapto-
wana po podboju Persji. Arabowie mieli wówczas bardzo szeroką wiedzę o otaczającym 
ich świecie, często przewyższającą tę, którą posiadali współcześni im chrześcijanie. 
Kupcy docierali do tak odległych zakątków ówczesnego świata, jak zachodnie wy-
brzeże Indii czy Słowiańszczyzna (dzięki jednemu z nich, Ibrahimowi ibn Jakubowi, 
dotrwał do naszych czasów opis państwa Polan z czasów Mieszka I). Nie sposób w tak 
krótkiej pracy wymienić wszystkich zdobyczy techniki używanych przez ówczesnych 
muzułmanów, a nieznanych współczesnym im Europejczykom. Od pojawienia się aż 
do roku 1500 świat islamu obejmował rozległe terytorium od Marrakeszu w Zachodniej 
Afryce po Malakkę w dzisiejszej Indonezji i od Kazania w obecnej Rosji po Zanzibar2. 
Jednakże na przełomie XVIII i XIX wieku sytuacja zaczęła się zmieniać na korzyść 
świata Zachodu. Zwaśnione z sobą państwa muzułmańskie były stopniowo włączane 
w strefy wpływów europejskich mocarstw kolonialnych. Również Rosja powiększała 
swoje terytorium kosztem islamskich państw od Krymu po Samarkandę i Bucharę (hi-
storycznie – dwa wielkie ośrodki nauki i kultury muzułmańskiej). Mogło  to między 
innymi wynikać z wyczerpania się potencjału innowacyjnego oraz z niedokonania się 
na terenach zamieszkanych przez muzułmanów rewolucji przemysłowej. Ten ostatni 

 1 J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1. Warszawa 1998, s. 45.
 2 F. Robinson, Encyklopedia świata islamu, tłum. J.W. Kozłowska, Warszawa 2001, s. 47.
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czynnik doprowadził do uzyskania przez Zachód przewagi technologicznej, tak waż-
nej na polu walki. 

W celu lepszego zrozumienia, gdzie przebiega oś konfliktu między modernizmem 
a fundamentalizmem, należy zwrócić uwagę na samą istotę islamu. Jest on bowiem 
nie tylko religią (a więc systemem regulującym relacje człowieka z Absolutem), ale 
również – a może przede wszystkim – systemem społeczno-prawnym starającym się 
uregulować stosunki społeczne w państwie muzułmańskim. Jedna z najbardziej zna-
nych organizacji fundamentalistycznych, pochodzące z Egiptu Bractwo Muzułmań-
skie, w swoim ideowym manifeście stwierdza, że „Koran jest naszą konstytucją”3. 
Podstawowym źródłem prawa dla wyznawców islamu jest Koran – święta księga, którą 
prorokowi Muhammadowi miał objawić Archanioł Gabriel. Drugim źródłem prawa 
jest sunna, zawierająca zbiór tzw. hadisów, czyli przypowieści z życia Muhammada 
i jego uczniów. Owe przypowieści dotyczą wszystkich istotnych sfer życia człowieka 
i społeczności, a więc:
– dogmatów islamu i obowiązków muzułmanów,
– obowiązków religijnych,
– społeczeństwa islamu (gospodarki, rodziny, kwestii władzy, wojny, sądownictwa, 

nauki i nauczania),
– obyczajów (życia codziennego, zakazów żywieniowych, ubioru),
– ludzkich charakterów (zasad dobrego wychowania, ascezy, przymiotów charakteru),
– oceny współczesnych4.

Przypowieści te były zapisywane w średniowieczu, zazwyczaj nie przez naocznych 
świadków, lecz przez osoby, które je od nich słyszały, albo też przez kolejne ogniwa, 
tzw. przekazicieli. W związku z tym, z punktu widzenia współczesnej metodologii 
nauki, trudno jest jednoznacznie ocenić ich autentyczność. Znani orientaliści I. Goldzi-
her i J. Schacht twierdzili nawet, że znaczna część hadisów została spisana lub nawet 
stworzona w wiekach późniejszych na zlecenie władców muzułmańskich, którzy w ten 
sposób chcieli nadać sankcję religijną stanowionemu przez siebie prawu5. Powstaje 
więc istotne pytanie: w jakim stopniu muzułmanie mogą obecnie opierać swoje postę-
powanie na sunnie i w jaki sposób można ją interpretować, a także czy, a jeśli tak, to 
jak można odnosić jej treść do wyzwań współczesności? Trzeba przy tym pamiętać, że 
dla uczonych muzułmańskich sunna jest elementem prawdy objawionej. Uważają oni, 
że weryfikując prawdziwość poszczególnych hadisów i dokonując ich nowej interpre-
tacji, mają do czynienia z nauczaniem pochodzącym od Boga – Allacha. Problem ten 
jest jeszcze poważniejszy, jeśli dotyczy oceny zgodności prawa pozytywnego współ-
czesnego państwa z nauczaniem islamu, zawartym właśnie w sunnie, której elementy 
powstawały w średniowieczu. Występował on już w przeszłości, co doprowadziło do 
wykształcenia się różnych, konkurujących z sobą szkół interpretatorskich, których za-
łożenia niejednokrotnie się wykluczają, a ich zwolennicy się zwalczają. 

Kolejnym problemem wpływającym na relacje wyznawców islamu z otaczającym 
ich światem jest brak powszechnie akceptowanych autorytetów religijnych. Genezy 
tego stanu rzeczy należy szukać w VII wieku. Wówczas doszło do trwającego do dziś 

 3 http://www.mosqueofislamicbrotherhoodinc.org/aboutus.html.
 4 Zagadnienia występujące w hadisach za: J. Danecki, dz.cyt., s. 99.
 5 Tamże, s. 109.
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sporu prawno-teologicznego o to, kto ma prawo sprawowania władzy nad wspólnotą 
muzułmańską. Większość ówczesnych autorytetów uznała, że osoba taka ma pochodzić 
z wyboru. Jednakże znaleźli się tacy, którzy twierdzili, że prawo to należy się rodzinie 
Muhammada, wskazując na osobę Alego – jego zięcia. Zwyciężyła ta pierwsza grupa, 
nazwana sunnitami. Zwolennicy Alego powołali do życia własną sektę, która nosi na-
zwę szyitów. W tradycji sunnickiej nie wykształciła się klasa społeczna duchowieństwa 
w zachodnim rozumieniu tego słowa. Autorytet duchowy wynika u nich wyłącznie ze 
znajomości Koranu i sunny oraz umiejętności ich interpretacji. Nie istnieje natomiast 
żadna struktura hierarchiczna. Poszczególne szkoły teologiczne często w całkowicie 
odmienny sposób interpretują te same hadisy czy wersety Koranu. Szczególnie widać 
to w ich podejściu do współczesności i otaczającego nas świata. Nie do końca uregu-
lowana pozostaje również kwestia relacji między władzą świecką a teologami. Nie jest 
jasno określone, kto jest kompetentny, by uznawać danego władcę za „islamskiego” 
czy oceniać zgodność ustaw z Koranem i sunną. Nie ma także określonego partnera 
do dialogu ekumenicznego czy też do polityczno-religijnej reprezentacji świata islamu 
jako całości. W rezultacie każdy wioskowy mułła (przewodniczący modlitwie w me-
czecie) może swoim wiernym interpretować Koran i oceniać ich postępowanie pod 
względem moralnym jak chce, opierając się na posiadanej wiedzy, często na bardzo 
niskim poziomie, gdyż szkoły koraniczne zazwyczaj nie nauczają przedmiotów „ogól-
nokształcących”, poprzestając jedynie na pamięciowym opanowaniu świętych tekstów. 
Nieco inaczej jest w szyickim Iranie, gdzie w praktyce funkcjonuje teokratyczny sys-
tem polityczny, oparty na autorytecie przywódców duchowych, którym bezwzględnie 
posłuszni są przedstawiciele świeckich struktur państwa.

W rozważaniach nad reakcją islamu na globalizację należy zwrócić uwagę na zmia-
ny w stanie świadomości muzułmańskich elit intelektualnych, jakie zaszły w XIX wie-
ku. Jak wspomniano wcześniej, państwa muzułmańskie znajdowały się wtedy pod 
panowaniem potęg europejskich lub były od nich zależne politycznie i gospodarczo. 
Ten stan rzeczy nie odpowiadał obiecanemu muzułmanom w Koranie panowaniu isla-
mu nad światem. Na krytyce takiego stanu rzeczy powstały dwa nurty intelektualne: 
modernizm i fundamentalizm.

Za pierwszego myśliciela modernizmu islamskiego uważa się Hayar ad Dina At 
Tunusiego. Działający na dworze beja Tunisu, a później sułtana tureckiego polityk 
i myśliciel krytykował bezmyślne przyjmowanie zewnętrznych przejawów cywilizacji 
Zachodu (takich jak ubiór), widząc zagrożenie ekonomiczne wynikające z zachodniej 
kolonizacji (eksport surowców i import towarów wysoko przetworzonych). Zauważył 
jednocześnie konieczność czerpania z dorobku zachodniej nauki w celu zmoderni-
zowania społeczeństw i państw muzułmańskich. Powoływał się na hadis: Mądrość 
jest bronią wiernego, winien ją zbierać wszędzie tam, gdzie ją znajdzie. Twierdził, że 
potęga nowożytnej Europy wynikała z tego, na czym była niegdyś budowana potę-
ga islamu: ze zdolności absorbowania osiągnięć naukowych innych cywilizacji, a nie 
z chrześcijaństwa jako religii6. 

Innym wartym uwagi myślicielem muzułmańskim był Muhammad Abduh (1849–
–1905). Skutkiem jego działalności było pojawienie się w myśli politycznej islamu 

 6 J. Danecki, dz.cyt., t. 2, s. 74.
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koncepcji rozdziału religii od świeckiej sfery życia politycznego. Nie jest to idea ak-
ceptowana powszechnie, jednakże stała się fundamentem tworzenia islamskich państw 
narodowych oraz wykreowania nowej, świeckiej elity, wykształconej na zachodnich 
(lub tworzonych na ich wzór – miejscowych) uczelniach7.

Dalej w swych rozważaniach szedł uczony indyjski Sayyid Ahmed Khan. Dużą rolę 
w kształtowaniu jego poglądów odegrało nieudane powstanie Sipajów przeciwko Bry-
tyjczykom (znane w piśmiennictwie anglosaskim jako Indian Mutiny) w 1857 roku, 
które pokazało słabość w większości muzułmańskich żołnierzy kolonialnej armii In-
dii w walce z regularną, „europejską” armią Zjednoczonego Królestwa. W 1868 roku 
Ahmed Khan odwiedził Wielką Brytanię, która zafascynowała go swoją organizacją 
społeczną i sprawnym systemem rządów, czemu dał wyraz w rozmowie z wicekrólem 
Indii lordem Lyttonem: „Brytyjskie panowanie nad Indiami było jedną z najwspanial-
szych rzeczy, jakie widział świat. Lojalność wobec niego nie wynika z niewolniczego 
poddaństwa, lecz z docenienia błogosławieństwa dobrych rządów”. Opowiadał się za 
prawem każdego muzułmanina do lektury i interpretacji Koranu. Nie uznawał hadi-
sów za niepodważalne źródło prawa, a jedynie za symboliczne przypowieści, powstałe 
w określonym miejscu i czasie, z których płyną dla współczesnych nauki moralne. 
Twierdził, że prawo muzułmańskie nie jest ustanowione raz na zawsze, lecz może 
i powinno być zmieniane w zależności od zewnętrznych okoliczności. Wyjątkiem 
było „pięć filarów islamu” oraz obowiązki religijne. Ahmed Khan odrzucał możliwość 
czynnego nieposłuszeństwa wobec władzy, dopóki nie uniemożliwiała ona muzułma-
nom spełniania ich obowiązków8. Opowiadał się natomiast za dokonywaniem syntezy 
tego, co jest poznawalne za pomocą rozumu i wiary. Takie podejście do epistemo-
logii było wcześniej nie do zaakceptowania przez islamskich uczonych, dlatego jego 
poglądy spotkały się z dość ostrą krytyką, zwłaszcza ze strony tradycjonalistów. Do 
głównych dokonań Ahmeda Khana należy utworzenie w 1875 roku w mieście Aligarh 
w północnych Indiach uczelni Muhammadan Anglo-Oriental College, na której wy-
kładano przedmioty z zakresu nowoczesnych nauk przyrodniczych, humanistycznych 
i ścisłych oraz przedmioty religijne. Była to pierwsza tego typu uczelnia na świecie. 
Jej absolwenci, według zamysłów Ahmeda Khana, mieli zasilić szeregi kolonialnej 
administracji, zmieniając jej dotychczasową strukturę religijną, korzystną dla hindu-
istów. Aligarh stał się wzorem dla podobnych instytucji utworzonych w Allahabadzie 
i Peszawarze9. 

Kolejnym przedstawicielem nurtu modernistycznego w islamie indyjskim był poeta 
i filozof Muhammad Iqbal (1875–1938). Otrzymał on europejską edukację w Cam-
bridge i w Monachium (doktorat z metafizyki perskiej). W jego pismach widoczne są 
wpływy Nietzscheańskiej koncepcji „nadczłowieka” oraz „życiowego pędu” Bergsona. 
Duży wpływ na jego poglądy wywarli również Hegel, Whitehead, Russel i Einstein. 
Iqbal twierdził, że „jako źródło objawienia, Muhammad należy do czasów starożyt-
nych. Jednakże duch jego objawienia należy już do czasów nowożytnych (...) Narodziny 
islamu (...) są narodzinami umysłu indukcyjnego. W islamie proroctwo osiąga dosko-

 7 M. Ruthven, Islam In the World, Oxford 2000, s. 305.
 8 Tamże, s. 299.
 9 J. Kieniewicz, Historia Indii, Wrocław 2003, s. 572.
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nałość, odkrywając potrzebę swego własnego uchylenia”10. Używając Bergsonowskie-
go rozróżnienia między „czasem” i „miejscem”, Iqbal twierdził, że idealne państwo 
islamskie nigdy nie istniało, lecz wciąż jest uśpione w ludzkich umysłach. W związku 
z tym aktywność polityczna nie powinna się skupiać na restauracji wyidealizowanej 
przeszłości islamu, lecz na budowie, na dążeniu do osiągnięcia tego stanu idealnego11. 
Iqbal uważał, że wszystko na ziemi należy do Boga, a człowiek powinien wytwarzać 
dobro dla całej ludzkości. Odrzucał jednak marksizm, na równi z koncepcjami za-
chodniego liberalizmu, jako ideologie „odrzucające Boga i zdradzające człowieka, po-
przez, z jednej strony, rewolucję, a z drugiej – wyzysk”12. Ideały Iqbala przyświecały 
twórcy Pakistanu Mohammadowi Ali Jinnahowi, który starał się ukształtować swój 
kraj na wzór westminsterskiej demokracji, a swój ruch polityczny – Ligę Muzułmań-
ską – na wzór brytyjskich torysów13. Pakistan Jinnaha miał być „ojczyzną indyjskich 
muzułmanów”, a nie „państwem islamskim”. Takie tradycjonalistyczne rozwiązania 
prawne, jak prohibicja czy tradycyjne kary opisane w Koranie i hadisach (amputacja 
kończyn, kamienowanie), albo zasada, że sądowe zeznanie kobiety jest warte połowie 
zeznania mężczyzny, zostały wprowadzone do pakistańskiego prawa pozytywnego 
dopiero w latach 70. XX wieku, podobnie jak podatki religijne zakat i ushr. Z natury 
rzeczy ruch modernistyczny nie miał charakteru masowego. Adresowany był do klasy 
średniej, która i tak korzystała na co dzień ze zdobyczy zachodniej cywilizacji. Dla 
niektórych jej przedstawicieli jego postulaty były tylko ideologicznym uzasadnieniem 
pewnej obłudy, jak można nazwać publiczne przyznawanie się do religii i ostentacyjne 
jej praktykowanie, przy jednoczesnym odrzuceniu jej codziennych nakazów i zaka-
zów. W publicznej świadomości Pakistańczyków Iqbal przetrwał jako autor pięknych 
wierszy, a Jinnah – jako „Ojciec Narodu” (Quaid-e-Azam), nie zaś jako dwaj politycz-
ni myśliciele i ideologowie. Dla współcześnie rządzącej tym krajem modernistycznej 
elity stali się oni „ikonami politycznej modernizacji”, a nie źródłami intelektualnej 
inspiracji i pogłębionych poszukiwań filozoficznych. 

Stosunkowo najbardziej znanym ugrupowaniem fundamentalistycznym jest Brac-
two Muzułmańskie, założone w 1928 roku w Egipcie przez Hasana al-Bannę. Według 
niego islam to ideał, do którego należy dążyć poprzez pracę oraz odrzucenie zachod-
nich rozwiązań prawnych wprowadzonych w państwach muzułmańskich. Czołowy 
ideolog Bractwa Sayyid Qutb (1906–1966) jako cel nadrzędny działalności wyzna-
czył zaprowadzenie królestwa bożego na ziemi. W latach 1948–1951 Qutb przebywał 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie szczególnie złe wrażenie wywarł na nim seksualny 
permisywizm, rasizm oraz poparcie udzielane polityce Izraela wobec państw arab-
skich14. Jednakże w swych pracach odwoływał się do takich zdobyczy cywilizacji Za-
chodu, jak demokracja czy sprawiedliwość społeczna15. Qutb wzywał muzułmanów do 

 10 M. Igbal, Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought In Islam, Lahore 1930, s. 11–12.
 11 M. Ruthven, dz.cyt., s. 325.
 12 A. Ahmed, H. Donan, Islam, Globalization and Postmodernity, Routlege 1994, w: http://www.

questia.com.
 13 M. Ruthven, dz.cyt., s. 326.
 14 Tamże, s. 313.
 15 J. Esposito, A. Sachedina, T. Sonn, J.O. Voll, The Islamic World. Past and Present, Oxford 2004, 

w: www.questia.com.
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odrzucenia Zachodu oraz zwesternizowanych rządów, szczególnie tych, które wpro-
wadzają niezgodne z islamem rozwiązania prawne16. Powoływał się przy tym na słowa 
Koranu: „A ci, którzy nie sądzą według tego, co im zesłał Bóg, są niewiernymi”17. 
Qutb wyrażał naiwną wiarę, że w momencie zaprowadzenia na ziemi prawa bożego nie 
będzie już potrzebne żadne prawo pozytywne ani organy powołane do pilnowania jego 
przestrzegania. Wzywał muzułmanów do udania się na „wewnętrzną emigrację” bądź 
też do stawienia czynnego oporu wobec zsekularyzowanego świata18. 

Drugim ideologiem islamskiego fundamentalizmu był pochodzący z Indii (po ich 
podziale zamieszkujący w Pakistanie) Sayyid Abul Ala Maududi (1903–1979). Twier-
dził on, że pod względem prawnym i aksjologicznym islam jest systemem samowystar-
czalnym. Jest też rozwiązaniem idealnym i doskonałym, niepotrzebującym żadnych za-
pożyczeń. Uważał Zachód za amoralny, dekadencki i zepsuty. W islamie widział źródło 
odpowiedzi na pytania dotyczące wszystkich problemów jednostki i społeczeństwa19. 
Maududi twierdził, że islam jest naturalną religią człowieka, religią, która nie jest przy-
pisana do żadnego konkretnego narodu lub okresu historycznego. Traktował islam jako 
synonim prawa naturalnego, któremu dla własnego dobra powinny się podporządko-
wać wszystkie stworzenia, w tym człowiek20. Popierał własność prywatną, jednakże 
pod warunkiem, że pożytki z niej będą służyły dobru powszechnemu (za pośrednic-
twem tradycyjnych islamskich podatków). Wskazywał również na to, że jedynie islam 
może rozwiązać problemy ekonomiczne ludzkości, zakazując lichwy (pożyczania pie-
niędzy na procent). Uważał zachodni kapitalizm oraz komunizm za bluźniercze, gdyż 
jego zdaniem, były oparte na kulcie człowieka, a nie na kulcie Boga. Epistemologia 
Maududiego odrzucała te osiągnięcia nauki, które były sprzeczne z dogmatami islamu. 
Początkowo odrzucał koncepcję powołania państwa pakistańskiego, gdyż uważał, że 
zsekularyzowane elity nie są kompetentne, by przewodzić muzułmańskiemu narodowi. 
Wskazywał także na to, że celem indyjskich muzułmanów nie powinno być tworzenie 
oddzielnego państwa, lecz nawrócenie na islam wszystkich mieszkańców subkontynen-
tu21. Maududi był założycielem i pierwszym liderem stowarzyszenia Jamaat-e-Islami, 
które odgrywało ważną rolę w propagowaniu fundamentalizmu islamskiego w Paki-
stanie oraz w pakistańskiej diasporze w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. 
Jest to organizacja o zhierarchizowanej strukturze organizacyjnej. Maududi nie ukry-
wał, że przy jej tworzeniu wzorował się na ruchach faszystowskim i komunistycznym, 
jednakże stanowczo zaprzeczał, że realizacja jego postulatów doprowadzi do łamania 
praw człowieka22. Totalitarne zabarwienie ideologiczne oddaje cytat: „Islam oznacza 
posłuszeństwo i wypełnianie obowiązków wobec Boga. Całkowite oddanie się Bogu to 
jest islam. Odrzucenie wolności jednostki oraz jej niezależności na rzecz Boga to islam. 
Poddanie się autorytetowi i suwerenności Boga to islam. Ten, kto powierzy wszystkie 
swoje sprawy Bogu, jest muzułmaninem. Ten, kto trzyma swoje sprawy w swoich rę-

 16 M. Ruthven, dz.cyt., s. 314.
 17 Koran, przeł. J. Bielawski, sura V, werset 44, Warszawa 1986.
 18 M. Ruthven, dz.cyt., s. 315.
 19 Tamże, s. 329.
 20 A.S. Maududi, Towards Undestanding of Islam, Lahore 2002, s. 30.
 21 A.S. Maududi, The Proces of Islamic Revolution, Lahore 1979, s. 15–16.
 22 M. Ruthven, dz.cyt., s. 331.
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kach, ten nie jest muzułmaninem. Oddanie wszystkich swoich spraw Bogu oznacza 
zaakceptowanie wskazówek zesłanych przez Boga zarówno w jego świętych księgach, 
jak i księgach jego Posłańca. Oznacza także odrzucenie wszelkich wątpliwości wobec 
nich. (...) Muzułmaninem jest tylko ten, kto odrzuca swą własną wiedzę, światowe zwy-
czaje oraz rady kogokolwiek poza Bogiem (...). Nie jest muzułmaninem ten, kto znając 
specjalne instrukcje Koranu i sunny, mówi: »to nie pasuje do mojego intelektu, więc 
nie będę tego akceptować« lub: »moi przodkowie postępowali inaczej, więc ja będę 
naśladować ich«. Taka osoba jest kłamcą, jeśli sama siebie nazwie muzułmaninem”23. 

Nie sposób jest jednoznacznie ocenić, która z tych dwóch rodzin koncepcji poli-
tycznych posiada większość w „sercach i umysłach” współczesnych muzułmanów. 
Szeroko transmitowane w mediach obrazy tłumów w różnych państwach islamskich 
wiwatujących na cześć Osamy bin Ladena po dokonanych przez al-Kaidę zamachach 
11 września nie są oczywiście wystarczającą podstawą empiryczną do naukowego 
wnioskowania, że taka jest opinia większości. Orientalista Piotr Kłodkowski w pra-
cy O pęknięciu wewnątrz cywilizacji wskazuje, że „biorąc pod uwagę kwestie natury 
teologicznej, społecznej i historycznej (...) fundamentalizm wyrasta z samego »serca« 
islamu i rzeczywiście odzwierciedla jego ideowe przesłanie. Późniejsza, modernistycz-
na wersja islamu jest czymś sztucznym, niedopasowanym do jego religijno-społecznej 
zawartości. I chociaż ma swoich zwolenników, powołujących się na Księgę, tradycję 
oraz signum temporis, wymogi współczesności, to jednak nie stanie się ideą dominu-
jącą w świecie muzułmańskim. To z konieczności może doprowadzić do konfliktu, 
i to nie tylko ze światem Zachodu, wyznającym inne wartości i zasady praktyczne-
go działania, ale przede wszystkim w samej cywilizacji islamu, gdzie kwestie takiej 
lub innej interpretacji prawd objawionych stają się ideologiczną bronią w sporze po-
litycznym. Dodatkowo jeszcze cały problem »wewnątrzcywilizacyjnego pęknięcia«, 
a w konsekwencji możliwość »zderzenia cywilizacji« nabiera dramatycznych kształ-
tów, ponieważ fundamentalizm islamski odwołuje się do zasady »usprawiedliwionej 
przemocy« w stosunku do ideowych przeciwników”24. Wiele argumentów wskazuje na 
słuszność tej tezy. Z pewnością rozwojowi fundamentalizmu sprzyja rosnąca frustracja 
ekonomiczna, wiążąca się z widoczną różnicą w poziomie życia w krajach islamskich 
(praktycznie wszystkie są zaliczane do tzw. biednego Południa) i w państwach Zacho-
du. Fundamentalizm islamski (podobnie jak i inne radykalizmy) opiera się właśnie na 
podstawach społeczno-ekonomicznych. Nieprzypadkowo zwolennikami modernizmu 
w świecie islamu są prawie wyłącznie przedstawiciele elity, czy też klasy średniej. 
Fundamentalizm zwraca zaś uwagę na niestosowanie się do nakazów religii przez 
przedstawicieli tychże elit, proponując proste rozwiązania tych niewątpliwie ważnych 
dla samych zainteresowanych problemów, w czym jest podobny do dwóch europej-
skich totalitaryzmów. Współczesny fundamentalizm islamski (poza jego talibańskim 
wynaturzeniem) świetnie odnajduje się w zglobalizowanym świecie. Poszczególne 
organizacje posiadają własne strony internetowe i wirtualne księgarnie25. Podobnie 

 23 A.S. Maududi, Fundamentals of Islam, Lahore 2002, s. 22.
 24 P. Kłodkowski, O pęknięciu wewnątrz cywilizacji, Warszawa 2005, s. 96–97.
 25 Na przykład http://www.jamaat.org/ – strona pakistańskiego Jamaat-e-Islami; http://www.um-

mah.net/ikhwan/ – strona Bractwa Muzułmańskiego, http://www.islamicpak.com.pk/ – księgar-
nia z pozycjami Maududiego.
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na serwisie www.youtube.com można oglądać wystąpienia przywódców radykalnych 
organizacji oraz propagandowe filmy o jawnie antyzachodniej retoryce, a także ma-
teriały propagandowe nawołujące do przemocy wobec ideologicznych przeciwników. 
Satelitarne stacje telewizyjne al Jazeera i al Arabijja są miejscami, gdzie fundamenta-
liści i terroryści są zapraszani i bez przeszkód mogą głosić swoje poglądy. Oczywiście 
adresatami tej agitacji nie są ubodzy mieszkańcy pakistańskich wiosek (gdyż nie mają 
dostępu do Internetu), lecz przedstawiciele kolejnych pokoleń emigrantów, żyjący na 
Zachodzie i poszukujący swoich korzeni. Z drugiej zaś strony wypowiedzi zachodnich 
polityków, a zwłaszcza prezydenta Georga W. Busha, doskonale wpisują się w retory-
kę stosowaną przez fundamentalistów. Słynne już określenie „wojny z terroryzmem” 
jako „krucjaty” dowodziło braku elementarnego wyczucia i przewidywania recepcji 
tego rodzaju sformułowań w świecie islamu26. „Krucjaty” to dla muzułmanów nie 
tylko okres wojen i chrześcijańskiego panowania nad Jerozolimą, ale przede wszyst-
kim wspomnienie rzezi dokonywanych przez krzyżowców na wyznawcach islamu. 
Osama bin Laden nazwał swój ruch „Światowym Islamskim Frontem na rzecz Walki 
z Żydami i Krzyżowcami”, by w ten sposób odwołać się do wciąż żywych w tradycji 
muzułmanów wydarzeń. Pakistańscy fundamentaliści z koalicji Muttahida Majlis-e-
-Amal startując w wyborach parlamentarnych, domagali się przywrócenia demokracji, 
traktując ten element kultury politycznej Zachodu jako doskonałe narzędzie do wal-
ki o poszerzenie swych wpływów politycznych, a docelowo – o władzę w państwie. 
Innym dowodem na brak zrozumienia wrażliwości muzułmanów była polityka rządu 
francuskiego zakazująca muzułmańskim kobietom noszenia na głowach chust w miej-
scach publicznych27. Ustawa ta, całkowicie zrozumiała z punktu widzenia uznawanych 
na Zachodzie wzorców kulturowych, wywołała masowe manifestacje samych zainte-
resowanych, a także przeciwniczek takich rozwiązań. Gwałtowne reakcje wywołało 
również wydrukowanie w duńskiej prasie karykatur proroka Muhammada28. Z punktu 
widzenia człowieka Zachodu było to zachowanie kontrowersyjne, na pograniczu wol-
ności słowa oraz poszanowania uczuć religijnych. Dla muzułmanów było to bluźnier-
stwo. Tego typu działania doskonale się nadają do wykorzystania przez populistyczną 
propagandę fundamentalistyczną. Sam Osama bin Laden w zglobalizowanym świe-
cie staje się... ikoną popkultury. Podkoszulki i kalendarze z jego podobizną masowo 
pojawiły się na bazarach krajów muzułmańskich po atakach 11 września, natomiast 
jego przeciwnicy prześcigają się w internetowej twórczości ośmieszającej „wroga 
numer jeden Ameryki”. Również zwolennicy umiarkowanego islamu korzystają ze 
zdobyczy cywilizacji zachodniej. W mediach elektronicznych pojawiają się zdjęcia 
i filmy z pokazów islamskiej mody kobiecej29. W Iranie wyprodukowano lalki Sarę 
i Dara, które mają muzułmańskim dziewczynkom zastąpić Barbie i Kena30. Islamską 
odpowiedzią na propagandowy symbol Zachodu, coca-colę, jest natomiast wyprodu-
kowana niedawno mecca-cola31. Ponadnarodowy, a kojarzony powszechnie ze Stanami 

 26 http://archives.cnn.com/2001/US/09/16/gen.bush.terrorism/.
 27 http://www.cbsnews.com/stories/2004/02/02/world/main597565.shtml.
 28 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4670370.stm.
 29 http://www.news.com.au/entertainment/story/0,23663,20846596-5007192,00.html.
 30 http://www.cbsnews.com/stories/2002/03/06/world/main503125.shtml?source=related_story.
 31 http://www.tribuneindia.com/2003/20031016/biz.htm.
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Zjednoczonymi, koncern McDonald’s w okresie tradycyjnego muzułmańskiego postu 
oferuje swoim klientom „Ramadan Menu”32. Jak widać, nawet te związane z kulturą 
Zachodu zachowania i produkty starają się dopasować do lokalnych zwyczajów, a ich 
ideologiczni przeciwnicy twórczo je kopiują, oczywiście w ramach protestu przeciwko 
pierwowzorom.

Powszechne przekonanie, że fundamentalizm islamski jest antyglobalistyczny, wy-
daje się więc prawdziwe jedynie w sferze ideologicznej, nie zaś praktycznej. Islam staje 
się religią globalną. Wyznaje go ponad 19% ludzi na Ziemi33. W niektórych dzielnicach 
Londynu muzułmanie stanowią ponad 35% mieszkańców34. Jest to religia uniwersalna 
– adresowana do przedstawicieli wszystkich narodów, co sprzyja konwersjom i działal-
ności misyjnej35. Na stałe stał się więc częścią „globalnej wioski”. W samym świecie is-
lamu coraz odważniej pojawiają się głosy o konieczności dokonania „wielkiej reformacji 
islamu” (na wzór tej, jaka miała miejsce w chrześcijaństwie)36. Trzeba zwrócić uwagę, 
że fundamentalizm religijny nie jest wyłącznie domeną islamu. W Stanach Zjednoczo-
nych istnieją radykalne sekty protestanckie, kontestujące rzeczywistość społeczno-po-
lityczną. Podobnie w Izraelu funkcjonują sekty chasydzkie, odrzucające nowoczesność 
i negujące istnienie państwa żydowskiego. Mimo to główne nurty chrześcijaństwa 
i judaizmu generalnie akceptują kierunek, w jakim zmierza współczesny świat, negu-
jąc jedynie poszczególne elementy, takie jak aborcja, eutanazja czy klonowanie ludzi. 
Podobnie może być również w wypadku islamu. Jednakże wymaga to wewnętrznych 
przeobrażeń w państwach, w których jego wyznawcy stanowią większość. Należy zwró-
cić uwagę, że fundamentalizm islamski ma największe wpływy w państwach biednych 
(takich jak Sudan, Jemen, Somalia, Pakistan), ale również w tych spośród „naftowych” 
państw arabskich, w których (podobnie jak za rządów szacha w Iranie) wąska grupa 
prozachodniej elity konsumuje większość dochodu narodowego. Ten naturalny elekto-
rat radykalnej lewicy zagospodarowali właśnie fundamentaliści. Takie organizacje, jak 
Jamat-e-Islami, Hamas czy Hesbollach, kojarzą się miejscowej ludności z działalnością 
charytatywną (prowadzeniem sierocińców i szkół dla dzieci z ubogich rodzin), a nie 
z terroryzmem. Nic więc dziwnego, że z łatwością znajdują szczodrych donatorów, ale 
przede wszystkim beneficjentów swej działalności. Zastępują tym samym państwa, 
które nie zaspokajają nawet minimalnych potrzeb swych obywateli w tym zakresie. 
Wielkie transnarodowe korporacje natomiast są dla mieszkańców z biednych krajów 
islamskich symbolem neokolonialnej eksploatacji (z jej patologiami, jak praca dzieci) 
i degradacji środowiska naturalnego. W takich warunkach pakistański lekarz skazany 
za bluźnierstwo (podczas zajęć ze studentami wyraził opinię, że Muhammad nie był 
muzułmaninem do momentu, gdy został mu objawiony Koran) jest postrzegany przez 
społeczeństwo nie tylko jako przestępca, ale także jako ktoś „przesiąknięty Zachodem” 
i wróg islamu37. Również w Europie przedstawiciele drugiego albo trzeciego pokolenia 

 32 Z obserwacji własnej autora z roku 2003.
 33 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article3653800.ece.
 34 http://www.statistics.gov.uk/census2001/census2001.asp.
 35 http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1167467792048&pagename=JPost%2FJPArticle

%2FShowFull.
 36 http://www.standwithus.com/news_post.asp?NPI=703.
 37 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1339792.stm.
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emigrantów niemogący znaleźć pracy, znajdujący się na marginesie społeczeństwa, 
poszukują często zrozumienia w szkołach koranicznych, prowadzonych przez radykal-
ne ugrupowania religijne. Poszukiwania systemu wartości mogą zaprowadzić w stronę 
fundamentalizmu nawet ludzi z klasy średniej, czego przykładem są brytyjscy lekarze, 
którzy usiłowali dokonać zamachów terrorystycznych w Londynie i Glasgow38. 

Terroryzm islamski jest nie tyle antyglobalistyczny, ile jest częścią procesu globa-
lizacji. Swobodny przepływ osób oraz kapitału umożliwia terrorystom przemieszcza-
nie się po świecie (kilku spośród sprawców zamachów z 11 września było studen-
tami niemieckiej uczelni technicznej) oraz transferowanie funduszy potrzebnych do 
organizowania zamachów. Al Kaida nie mogłaby tak skutecznie funkcjonować, gdyby 
nie udogodnienia, jakie istnieją właśnie dzięki procesom globalizacji. Podróż z Lon-
dynu do Islamabadu zajmuje niecałe 12 godzin, a dokonanie tam przelewu pieniężne-
go – kilka dni. Wysłanie e-maila – kilka sekund. Zdobycze naszej cywilizacji, takie 
jak domniemanie niewinności czy zakaz prewencyjnego aresztowania, są skrzętnie 
wykorzystywane przez przeciwników tychże wolności. Czy jednak dla zapewnienia 
sobie relatywnego poczucia bezpieczeństwa bylibyśmy gotowi z nich zrezygnować? 
A może właśnie odejście od naszych wartości oraz odreagowywanie własnego strachu 
na przedstawicielach islamu jest tym, co jest tak naprawdę celem terrorystów? To są 
pytania, na które należy sobie odpowiedzieć w kontekście rozważań nad wadami i za-
letami globalizacji. Nie stała się ona panaceum na problemy tego świata, a zwłaszcza 
na jego podział na bogatą Północ i biedne Południe. Ataki terrorystyczne w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii pokazały, że nie jest możliwe zamknię-
cie się Zachodu przed zagrożeniem fundamentalistycznym. Nawet pewne sukcesy 
służb specjalnych państw (jak udaremnienie przeprowadzenia zamachów w Szkocji 
w 2007 roku) są jedynie leczeniem objawów, nie zaś zwalczaniem przyczyny. Znajdu-
jąca się po tzw. drugim przejściu demograficznym Europa jest zmuszona na otwieranie 
swych granic dla imigrantów, z których część z pewnością stanowić będą sympatycy 
fundamentalizmu. Dlatego Huntingtonowska koncepcja „zderzenia cywilizacji” nie do 
końca oddaje empiryczną rzeczywistość. Dziś trudno jest wykreślić linię tego „zderze-
nia”, gdyż przebiega ona przez większość państw islamskich, ale również i zachodnich. 
Jedyną receptą wydaje się więc dialog z przedstawicielami modernizmu, połączony 
z umiejętnym i nienastawionym na doraźne korzyści ekonomiczne inwestowaniem 
kapitału w krajach islamskich. Konieczna jest też zmiana postrzegania świata islamu 
z „wrogów” na „sąsiadów”, którzy czasem są uciążliwi, ale z którymi musimy umieć 
współistnieć.

 38 http://www.nytimes.com/2007/07/01/world/europe/01britain.html?_r=1&oref=slogin.




