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FUNDAMENTALIZM I DŻIHAD.
GROŹNA TWARZ ISLAMU?

W języku arabskim słowo „fundamentalizm” właściwie nie istnieje. Termin – usû-
liyya dopiero się zadomawia i jest bardziej próbą przetłumaczenia na ten język słowa
funkcjonującego w językach europejskich1. Usûliyya pochodzi od rzeczownika w licz-
bie mnogiej usûl i oznacza „podstawy”, „fundamenty”. Słowo to funkcjonowało jednak
wcześniej w dwóch różnych znaczeniach: oznaczało reformatorski ruch w szyizmie,
przeciwstawiający się tradycjonalizmowi achbrytów2 oraz osoby zajmujące się usûl ad-
-din – „fundamentami religii”(teolodzy) albo usûl al-fiqh (prawnicy). Kłopot z termi-
nem, a właściwie jego brakiem, wyraźnie wskazuje, że problem fundamentalizmu był
w świadomości muzułmanów inaczej zakorzeniony i miał inny charakter. W pierw-
szych wiekach islamu, to, co w Europie nazywa się fundamentalizmem, dotyczyło
dyskusji na temat „czystości” religii, wierności tradycji, powrotu do źródeł i pierwot-
nego islamu. Nikt jednak nie potrafi powiedzieć, jak pierwotny islam wyglądał (z taką
opinią zwykle nie zgadzają się muzułmanie). „Powrót do źródeł” był więc związany
z koniecznością interpretacji – głównie Koranu i hadisów. Ta zaś otwiera drogę do
dyskusji i często bardzo ostrych sporów. Każda ze szkół oraz każdy z interpretatorów
był przekonany, że to właśnie jego komentarz jest najwierniejszy tradycji. Jednak jak-
kolwiek gorące były to dyskusje, toczyły się między „swoimi”, w łonie tej samej reli-
gii. Ten rodzaj dyskusji i postawy muzułmanie określają mianem – tradycjonalizmu.
W XIII wieku pojawił się jednak nowy ton, związany z reakcją na obcych. Byli nimi
przybyli z Azji Centralnej Mongołowie. Wówczas, cytowany dzisiaj chętnie przez
muzułmańskich fundamentalistów, hanbalicki teolog Ibn Tajmijja uzasadnił moralną
                                                        

1 Termin „fundamentalizm” przyjął się w prawie wszystkich językach europejskich. Tylko w języku
francuskim na określenie tego zjawiska używa się dwóch innych terminów: „integryzm” oraz „islamizm”.
B. Etienne fundamentalizmem nazywa – powrót do Koranu, integryzm – to odrzucenie wszelkich innowa-
cji, islamizm – dążenie do rozwiązania we współczesnym świecie problemów społecznych za pomocą
religii. Por. J. Daneck i , Podstawowe wiadomości o islamie, Dialog, Warszawa 1997, t. II, s. 126.

2 Teologowie szyiccy zajmujący się tradycją imamów szyickich. W swoich badaniach posługują się
tylko Koranem, suną i tradycją imamów szyickich – achbar, a ich samodzielna inicjatywa prawnicza jest
znacznie ograniczona.
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konieczność dżihadu. Dodanie do tradycjonalizmu agresywnej ideologii dżihadu jest
tym, co go od fundamentalizmu odróżnia.

Dyskusje na temat czystości religijnej rozgorzały w IX wieku (a więc w drugim
wieku islamu) wraz z rozwojem muzułmańskiej filozofii i mistyki, a także nowymi
problemami, z którymi musiało poradzić sobie rozwijające się społeczeństwo. W dys-
kusji tej największą rolę odegrała tworząca się wówczas szkoła hanbalicka – jedna
z czterech głównych szkół prawnych islamu (to właśnie na nią najczęściej powołują się
współcześni fundamentaliści islamscy). Jej twórca Ibn Hanbal trzymał się sztywno
tekstu Koranu i tradycji, odrzucał wszelkie posługiwanie się rozumowym dialekty-
zmem (kalamem), a uzasadnianie świętych tekstów uważał za profanację. Jego zwo-
lennik, działający w X wieku Al-Barbahari, starał się narzucić poszanowanie moralno-
ści publicznej, napadając na sprzedawców wina, rozbijając instrumenty muzyczne,
zarzucając złe prowadzenie kobietom, prześladując uczonych szkoły szafickiej, win-
nych, jego zdaniem, stosowania w swym rytuale zwyczajów właściwych szyizmowi.
Działalność Al-Barbahariego zyskała popularność wśród biedniejszej ludności miast
i wsi, a jej rezultatem były nie tylko liczne demonstracje, ale i akty przemocy. Działal-
ność oraz gwałty hanbalitów tak się nasiliły, że kalif Ar-Radi w roku 935 wydał
oświadczenie, w którym potępił ich doktrynę:

„Atakujecie najlepszych ze wspólnoty; oskarżacie o bezbożność i zboczenie z drogi cnoty
zwolenników Muhammada; zachęcacie do przyjmowania w religii jawnych i przewrotnych dok-
tryn nieznanych Koranowi. Potępiacie odwiedzanie grobowców imamów i oskarżacie odwiedza-
jących je o innowacje, podczas gdy wy sami zbieracie się, aby odwiedzać grób jakiegoś człowie-
ka z gminu, który nie ma ani szlachectwa, ani urodzenia, ani więzi pokrewieństwa z Wysłanni-
kiem Boga, nakazując, aby odwiedzano jego grób, przypisując mu cuda proroków i nadzwyczaj-
nych czynów świętych.

Niech Bóg przeklnie szatana – tego kusiciela, który natchnął was do tych odrażających prak-
tyk! Emir Wiernych przysięga uroczyście przed Bogiem, iż jeśli nie porzucicie waszej nagannej
doktryny i waszej błędnej metody, przytłoczy was ciosami, rozpędzi was, zabije, rozkaże, aby
miecz spadł na wasze karki, a ogień – na wasze mieszkania i siedziby”3.

W 1071 roku hanbalizm został uznany przez kalifa Al-Kadira za oficjalną szkołę
prawną. Jednak pomimo umocnienia się jej w Damaszku w epoce Ajjubidów (1171–
1250) oraz popularności jej kaznodziejów (m.in. Ibn al-Dżauziego) w ostatecznej
ewolucji sunnizmu zwyciężyła bardziej racjonalna szkoła aszarycka, próbująca pogo-
dzić sprawy rozumu i wiary. Napięcie między zwolennikami tych dwóch szkół utrzy-
mywało się jednak przez wieki, a walka między nimi często była bardzo brutalna. Po
jednym z kazań Ibn al-Kuszajriego (aszaryta) hanbalici zorganizowali demonstrację.
W odpowiedzi aszaryccy studenci napadli na skupiska hanbalickie. To z kolei sprowo-
kowało hanbalitów – w akcie odwetu ukamienowali kaznodzieję przeciwników4. Lista
obfitująca w tego typu wydarzenia jest niezwykle długa, ale, co warto podkreślić, nie
jest to zjawisko charakterystyczne jedynie dla islamu. Religia, tworząc oś, serce każdej
cywilizacji, była i jest dziedziną wywołującą bardzo silne emocje i przez to jest materią
niezwykle „łatwo zapalną”. To jedna z przyczyn, dla których tak chętnie wykorzysty-
wano ją w walce o władzę. Wyznawcy porwani przez przemówienia kaznodziejów
realizowali najbardziej fantastyczne cele polityków.

                                                        
3 J.D. Sourde l , Cywilizacja islamu, PIW, Warszawa 1980, s. 178.
4 Zob. ibidem, s. 183–184.
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Chociaż dyskusje i spory (a zwłaszcza ich metody) przypominają sposoby działania
fundamentalistów, wyznawcy islamu dyskusji tych fundamentalizmem nie nazywali.
Dla nich był to raczej tradycjonalizm. Warto jeszcze zwrócić uwagę na stosunek kra-
jów muzułmańskich i w ogóle krajów Wschodu do tradycji, tego, co minione. Początek
islamu, okres działania Proroka jest punktem odniesienia, idealną epoką, która powinna
być wzorem dla wszystkiego, co wydarzy się później. Z punktu widzenia tradycjonali-
stów postęp może dokonać się tylko poprzez powrót do tego złotego czasu i nic nie jest
lepsze od tego, co już się wydarzyło.

Jednym z teologów, dla których powrót do przeszłości stanowił wartość podstawo-
wą, był hanbalicki teolog i prawnik – Ibn Tajmijja5 (1263–1328). To właśnie on ode-
grał ważną rolę w kształtowaniu się muzułmańskiego fundamentalizmu. Na jego dzie-
łach i fatwie (opinii rozstrzygającej) opierały się muzułmańskie nurty tradycjonalistów
i z jego ideologii czerpały powstałe kilka wieków później ugrupowania fundamentali-
styczne – przede wszystkim wahabici i Bracia Muzułmanie.

Do tej pory walka o czystość religii toczyła się wewnątrz samego islamu. Ibn Taj-
mijja podjął się także udowodnienia konieczności walki o islam – stał się głównym
ideologiem „świętej wojny” – dżihadu. Cytowane przez niego i odpowiednio w duchu
dżihadu interpretowane sury Koranu oraz hadisy należą do kanonu, którym posługują
współcześni muzułmańscy fundamentaliści.

Chociaż Ibn Tajmijja nie godził się na interpretację Koranu i niezwykle krytycznie
wyrażał się o filozofach, uważając ich za heretyków godnych kary śmierci, to przecież
sam interpretował Koran. Bo czymże innym, jak nie interpretacją, jest komentowanie
poszczególnych sur. Omawiając je w duchu dżihadu, Ibn Tamijja bez skrupułów mani-
pulował świętym tekstem. Przytoczył na przykład fragment sury 8:39

„Zwalczajcie ich
Aż nie będzie już buntu
i religia w całości będzie należała do Boga”6

oraz podobne zdania z sury 2:193

„I zwalczajcie ich,
Aż ustaną prześladowania
I religia będzie należeć do Boga”7

i komentował to w sposób, który wyraźnie uzasadnia konieczność walki z niewierny-
mi. Jego rozumowanie jest następujące. Każdy, kto usłyszał wezwanie Wysłannika
Allaha, ale nie odpowiedział na nie, jest nieposłusznym i niewiernym. Nieposłuszny
i niewierny – to wróg Allaha i jego Wysłannika. Wróg Boga zasługuje na karę. Tą karą
jest dżihad, czyli walka, „aż ustaną prześladowania / I religia będzie należeć do Bo-
ga”8. Tymczasem wystarczy zacytować nieco większy fragmentu sury 2, aby zauwa-
żyć, że interpretacja wcale nie jest tak jednoznaczna:

„Zwalczajcie na drodze Boga
tych, którzy was zwalczają

                                                        
5 W swoich pismach krytykował upadek prawa i teologii islamu za panowania Mongołów i Mamelu-

ków. Wzywał do powrotu ku tradycyjnemu islamowi czasów Proroka i pierwszych kalifów. Za źródło
postępowania uważał jedynie Koran i hadisy, filozofów arabskich i uczonych traktował jak heretyków.

6 Koran, 8:39, PIW, Warszawa 1986, tłum. J. Bielawski.
7 Ibidem, 2:193.
8 Ibidem, 2:190.
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lecz nie bądźcie najeźdźcami,
Zaprawdę Bóg nie miłuje najeźdźców!
I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie
i wypędźcie ich,
skąd oni was wypędzili
Prześladowanie jest gorsze niż zabicie.
I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie,
dopóki oni nie będą was zwalczać.
Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijcie ich!
– Taka jest odpłata niewiernym!
Ale jeśli oni się powstrzymają…
zaprawdę Bóg jest litościwy!
I zwalczajcie ich
aż ustanie prześladowanie
i religia będzie należeć do Boga.
A jeśli oni się powstrzymają
to wyrzeknijcie się wrogości”9.

Ibn Tajmijja  gloryfikował świętą wojnę, uważał, że jest lepszym uczynkiem niż
hadżdż, umra, modlitwa i post w ramadanie, przytacza różne sury Koranu, (m.in. surę
49:15), przede wszystkim jednak cytował i komentował hadisy. Tymczasem zawierają
one argumenty i na tak, i na nie, bardzo często są z sobą sprzeczne i nawzajem się
wykluczają. Każdy fundamentalista jednak przyjmuje wygodny dla siebie zbiór fun-
damentów i posługuje się nim, jako pewnikiem niepodlegającym dyskusji, a tradycje
przeciwstawne uznaje za słabe i niepewne.

Czy to znaczy, że w Koranie nie znajdziemy zdań zachęcających do udziału
w świętej wojnie? Oczywiście nie, ale oprócz zachęty, znajdziemy także wersy na
temat tolerancji. W surze 9:29 przeczytamy:

„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą
W Boga i w dzień Ostatni”.

Albo w surze 9:22 czytamy:

„Nie są równi ci z wiernych, którzy siedzą u siebie… Bóg o jeden stopień wyróżnia wojowni-
ków wojny świętej ponad wiernych, którzy pozostają w domu”.

Ale sura 2:256 mówi:

„Nie ma przymusu w religii
Prawość wyróżnia się od nieprawości.
I ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa,
a wierzy w Boga,
uchwycił za najważniejszy uchwyt…”10.

Słowo dżihad, a właściwie czasownik dżahada – „robić wysiłek” (występuje w su-
rze 61:10–13, w której mówi się o tych, którzy „dokładają starań na drodze Boga”),
wywodzi się z tego samego rdzenia, co idżtihad – „wysiłek rozumowy” i nie było uży-
wane jedynie w kontekście wojny. Oznaczało walkę z samym sobą i dokładanie starań
w jakiejkolwiek dziedzinie. Wraz z nastaniem islamu pod tym pojęciem rozumiano
nakłanianie do przyjęcia religii Proroka tych, którzy nie wierzyli w religie objawione.

                                                        
9 Ibidem, 2:190–193.
10 Ibidem, 2:256.
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Dżihad odnosił się więc wyłącznie do „pogańskich” Arabów, nie zaś do chrześcijan
i wyznawców judaizmu, którzy mieli swoje religie objawione. Od dżihadu odróżniano
walkę zbrojną (kital) na rzecz islamu. W późniejszym islamie oba terminy się zlały
i dżihadem zaczęto określać działalność na rzecz islamu, w tym walkę z „niewierny-
mi”, którymi od czasu wojen krzyżowych stali się również chrześcijanie11. Reguły
prowadzenia wojny można streścić w sposób następujący:

1. Wojnę można prowadzić jedynie w obronie „sprawy Bożej”, a nie dla celów
egoistycznych, czy ekonomicznych. „Zwalczajcie na drodze Boga / tych, którzy was
zwalczają” (Koran, 2:190).

2. Powinna być podjęta jedynie w obronie własnej i prowadzona w obrębie wła-
snych granic, „lecz nie bądźcie najeźdźcami / Bóg nie miłuje najeźdźców!” (Koran,
2:190).

3. Wojsko może walczyć tylko przeciw regularnej armii i nie powinno czynić szko-
dy ludności cywilnej.

4. Nie wolno napadać na miejsca kultu religijnego, wyrządzać w ich obrębie szkód,
ani toczyć walki w ich sąsiedztwie:. „i nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie”.
Chyba że wróg traktuje miejsce kultu jako bazę wypadową: „i nie zwalczajcie ich przy
świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was zwalczać” (Koran, 2:191).

5. Walka może być kontynuowana tak długo, jak długo zagrożona jest religia:
„I zwalczajcie ich / aż ustanie prześladowanie / i religia będzie należeć do Boga” (Ko-
ran, 2:195). Oczywiście, ten wers daje duże możliwości interpretacyjne tym, którzy
szukają uzasadnienia dla dżihadu.

U podstaw współczesnego muzułmańskiego fundamentalizmu leży z jednej strony
sama religia – w której sprawy świeckie nie są oddzielone od religijnych, oraz – z dru-
giej strony – postępująca od końca XVIII wieku ingerencja Zachodu nie tylko w poli-
tykę, lecz w różne sfery życia mieszkańców państw islamu. Ten rodzaj fundamentali-
zmu zaczął kształtować się w wieku XVIII, rozwijał w wieku XIX, nawiązując do
modernistycznego nurtu salafiyya (salafiyya – oddanie szacunku ideom przodków).
Jednym z wybitnych przedstawicieli tego ruchu był Muhammad Raszid Rida (1865–
1935), uczeń Muhammada Abduha (1849–1905) – wybitnego egipskiego reformatora,
który próbował pogodzić koncepcję nowoczesnego państwa z tradycjami islamu. Obu
reformatorów dzieliła jednak przepaść. Podczas gdy Abduh zreformował uniwersytet
Al-Azhar w Kairze i był zwolennikiem unowocześnienia islamu, Rida dążył do
oczyszczenia religii z wszelkich „nowinek” – bid’a oraz bezwarunkowego powrotu do
Koranu. Zabiegał o odtworzenie kalifatu i stworzenie państwa arabskiego, które dzia-
łałoby, opierając się na szariacie. Nurty powstałe na bazie jego ideologii nazywane są
neosalafijją i właśnie z niej wywodzą się różne ideologie współczesnego muzułmań-
skiego fundamentalizmu. Charakteryzują je:

• powrót do źródeł (należy odrzucić reformy i wrócić do pierwotnego kształtu reli-
gii);

• duma z przeszłości i apoteoza dawnych wartości, przywoływania momentów
chwały, mocnych kart historii;

• upolitycznienie religii (o co w islamie nie jest trudno, bo jest to religia państwa
i prawa);

                                                        
11 Por. J. Daneck i , Podstawowe wiadomości…, op.cit., s. 251–258, i dem, Kultura islamu. Słownik,

Warszawa 1997.
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• nastawienie przeciw cywilizacji Zachodu, której synonimem jest przede wszyst-
kim Ameryka. Teoretykami „antyeuropejskości” są Abd al-Maududi, Sayyid Qutb,
Mustafa as Siba’i.

Ponadto cechą charakterystyczną fundamentalizmu XX wieku jest organizowanie
się. W latach dwudziestych XX wieku powstają pierwsze ugrupowania fundamentalne
o charakterze partii politycznych, oparte na prawie islamu. Pierwszym z nich było
Stowarzyszenie Braci Muzułmanów, założone w Egipcie w latach dwudziestych XX
przez Hasana Al-Bannę. Ideologia Braci Muzułmanów stała się szczególnie popularna
po II wojnie światowej, kiedy kraje islamu, poszukując dróg własnego rozwoju, sprze-
ciwiały się politycznej, gospodarczej i ideologicznej ekspansji Zachodu. Idee Braci
Muzułmanów znalazły oddźwięk prawie we wszystkich krajach muzułmańskich. Za-
częły powstawać najróżniejsze ugrupowania nawiązujące do ich ideologii. Organizacje
te cieszą się w świecie islamu sporym poparciem. Paradoksalnie, siły dodaje im niele-
galność. Władza miejscowa widzi w nich konkurencję dla swoich rządów, a Zachód
(zwłaszcza USA) potencjalne zagrożenie.

Ideologię fundamentalizmu tworzyli często ludzie wykształceni na europejskich
uniwersytetach, dostrzegający potrzebę zmian, nierzadko związani z ruchem muzuł-
mańskich modernistów. Kraje arabskie, które przeżywały okres wspaniałego rozwoju
i rozkwitu między IX a XVI wiekiem, nagle zaczęły pozostawać wyraźnie w tyle.
W XVI wieku Europa gwałtownie przyspieszyła – zaczęła rozwijać się zarówno eko-
nomicznie, jak i naukowo, pojawiły się nowe teorie polityczne. W XIX wieku słaby,
pogrążający się w coraz większym chaosie politycznym i ekonomicznym Wschód
uległ jej niemal całkowicie. Miejscowe elity widziały sukces państw Zachodu i zda-
wały sobie sprawę z konieczności zmian. Zachodnia ekspansja oprócz wielu zjawisk
negatywnych spowodowała jednak podwyższenie poziomu edukacyjnego muzułmań-
skiego społeczeństwa. Powstawały szkoły podstawowe i średnie, powoli rodziła się
własna klasa fachowców. Rosnący stale poziom wykształcenia społeczeństwa utorował
drogę modernizacji państw islamu. Wraz z umocnieniem ekonomii rosła też pewność
siebie i przekonanie o wyższości własnej kultury. Stawała się ona na powrót atrakcyj-
na.

„Miarą sukcesu jakiejś ideologii jest bowiem jej sukces ekonomiczny. Bo o atrakcyjności
kultury i ideologii stanowi sukces materialny i wpływowy. Wraz z umocnieniem ekonomii i potę-
gi militarnej rośnie pewność siebie, arogancja i przekonanie o wyższości kultury. Staje się ona
atrakcyjna dla innych. W miarę jak społeczeństwa niezachodnie umacniają swój potencjał gospo-
darczy, militarny i polityczny, zaczynają wychwalać zalety rodzimych wartości, instytucji i kultu-
ry”12.

Modernizacja nie oznaczała jednak westernizacji13. Wprost przeciwnie, im bardziej
państwa islamu się modernizowały, tym ostrzej przeciwstawiały się westernizacji i tym
mocniej podkreślały wartości własne kultury. W zacietrzewieniu fundamentalistów jest
wiele kompleksów i urazów, warto jednak zdać sobie sprawę, że ich przyczyną jest

                                                        
12 S.P. Hung t ing ton , Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., War-

szawa 2000, s. 60.
13 Można przyjąć trzy modele reakcji na kontakt z Zachodem: (a) odrzucenie modernizacji i westerni-

zacji – przykładem może być XVI-wieczna Japonia, (b) akceptacja modernizacji i westernizacji – Turcja,
(c) odrzucenie westernizacji, ale zachowanie modernizacji – współczesna Japonia.
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jednak wiele błędów popełnionych przez państwa zachodnie. Fundamentalizm muzuł-
mański jest reakcją na nie najlepszy przez ostatnie ponad sto lat kontakt świata islamu
z Zachodem.

Dzięki gwałtownemu rozwojowi myśli technicznej i wynalazkom ułatwiającym
prowadzenie wojny Zachód zaczął coraz agresywniej podporządkowywać sobie świat.
Od XVI wieku potęga Zachodu rosła, wreszcie w latach dwudziestych XX wieku stała
się dominująca. U szczytu terytorialnej ekspansji w 1920 roku Zachód sprawował bez-
pośrednią władzę nad połową lądów świata, także od połowy XIX wieku udział Za-
chodu w światowej produkcji zaczął bardzo szybko rosnąć, osiągając szczyt w 1928
roku, kiedy to kraje zachodnie produkowały 84,2% gotowych wyrobów.

„Zachód nie podbił świata dzięki wyższości ideałów, wartości czy religii (na którą nawróciło
się niewielu przedstawicieli innych cywilizacji), lecz dzięki przewadze w stosowaniu zorganizo-
wanej przemocy. Ludzie Zachodu często o tym zapominają, ludzie spoza kręgu tej cywilizacji –
nigdy”14.

Wraz z umocnieniem ekonomii i potęgi militarnej rosła pewność siebie i arogancja
Zachodu oraz jego absolutne przeświadczenie o wyższości kultury. Ten stosunek wyż-
szości widać w ówczesnej polityce i obiegowych przekonaniach. Edward W. Said
w swojej książce Orientalizm pisze:

„(…) cały Zachód – przynajmniej w XIX i XX wieku – bezkrytycznie przyjmował założenie, że
Orient i wszystko, co orientalne, jeśli nawet nie jest jawnie gorsze od tego, co zachodnie, wymaga
diagnozy i korekty ze strony Zachodu. Na Orient patrzono przez pryzmat klasy szkolnej, sądu
kryminalnego, więzienia, ilustrowanego podręcznika”15.

Lord Cromer, konsul generalny brytyjskiego imperium w Egipcie, w swoich wy-
powiedziach politycznych traktuje mieszkańców tego kraju jak dzieci, które bez doro-
słego, mądrego opiekuna zginą. Dla niego są to po prostu ludzie gorszej kategorii:

„Europejczyk rozumuje ściśle; jego wypowiedź jest z natury logiczna, nawet jeśli nigdy logi-
ki się nie uczył; jest też z natury sceptyczny i żąda dowodów, zanim uzna jakieś twierdzenie za
prawdziwe; jego inteligencja, jeśli wyszkolona, przypomina sprawny mechanizm. Natomiast
umysł orientalczyka, podobnie jak malownicze uliczki orientalnych miast, cierpi na brak symetrii.
Jego rozumowanie jest przeważnie tylko niedbałym opisem. Jakkolwiek dawni Arabowie przy-
swoili sobie w stosunkowo wysokim stopieniu naukę dialektyki, ich potomkowie są osobliwie
pozbawieni wszelkich zdolności logicznych. Często nie potrafią oni wyprowadzić najprostszych
wniosków z przesłanek – nawet takich, które sami uznają za prawdziwe. Spróbujcie wydobyć
z przeciętnego Egipcjanina prosty opis faktów; jego wyjaśnienie będzie długie i niejasne. Zapew-
ne zanim dojdzie do końca relacji, zaprzeczy sam sobie sześć razy. I nieraz załamuje się już we
wstępnym ogniu krzyżowym pytań”16.

W pierwszej połowie lat dwudziestych XX wieku lord Cromer, Balfour i ludzie je-
go pokroju mogli wypowiadać sądy tego typu, ponieważ Zachód zarządzał większą
częścią powierzchni Ziemi. Trudno się więc dziwić, że kiedy kraje islamu odzyskały
niepodległość, nie miały powodów, by lubić Zachód. Najcięższym jego grzechem
w stosunku do krajów islamu był oczywiście kolonializm. Ale nie był to grzech jedyny.
Muzułmanie wytykają Zachodowi agresywność – ideologiczną, kulturową, przede

                                                        
14 S.P. Hung t ing ton , op.cit., s. 60.
15 E.W. Sa id , Orientalizm, PIW, Warszawa 1991, s. 74.
16 Ibidem, s.71.
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wszystkim jednak militarną. Podkreślają, że państwa Europy, a zwłaszcza Stany Zjed-
noczone, starają się zachować militarną przewagę. Wytykają Zachodowi hipokryzję
i mierzenie rzeczy podwójną miarą – demokracja wspierana jest tylko tam, gdzie nie są
zagrożone interesy Zachodu, a o prawach człowieka mówi się, kiedy chodzi o Chiny,
Kubę, ale milczy, gdy w grę wchodzi Arabia Saudyjska. Razi arbitralność Zachodu
i przekonanie o słuszności głoszonych idei. Muzułmanie postrzegają zachodnią kulturę
jako dekadencką i materialistyczną, a jednocześnie łatwą i uwodzicielską. Zarzucają,
że Zachód, mając lepsze niż reszta świata środki, dokonuje inwazji kulturowej za po-
mocą importowanych produktów: filmów, seriali, gier itd. Zachód krytykowany jest za
kult pieniądza, materializm, indywidualizm i egoizm, przede wszystkim jednak za
niewyznawanie religii. Najbardziej radykalne nurty islamu przeciwstawiają się więc
wszystkiemu, co zachodnie, uważają, że w islamie można znaleźć odpowiedź na
wszystkie nurtujące współczesny świat pytania. Sięgają do ideologii charydżytów
i widzą konieczność walki zbrojnej przeciw światu zamieszkanemu przez ludzi żyją-
cych bez wiary w Boga. Ten rodzaj radykalizmu znajduje wyraz w zamachach terrory-
stycznych.

Czy więc islam jest zagrożeniem dla współczesnego świata? Moim zdaniem, to nie
islam jest zagrożeniem, ale ludzie, którzy posługują się nim jako instrumentem walki
ideologicznej. Religia może być narzędziem szczególnie niebezpiecznym – stanowi
centrum każdej kultury i cywilizacji, jest osią wokół, której wszystko się obraca. Jest
także częścią tradycji, ma więc wpływ na ludzi, którzy do religii mają stosunek obojęt-
ny. Wpływa na światopogląd, zwyczaje, stereotypy i codzienne zachowania. Dyskusje
dotyczące religii rozpalają namiętności, ponieważ każdego dotykają jakoś osobiście.
Trudno uwolnić się w nich od emocji i stereotypów i chociaż powinny być prowadzone
w tonie jak najmniej konkurencyjnym, często trudno wyzbyć się w nich tonu wyższo-
ści jednej religii nad drugą.

FUNDAMENTALISM AND JIHAD. SINISTER FACE OF ISLAM?

Summary

A problem of fundamentalism in Islam has been rooted in a different way, then in European ter-
minology. The word usûl meant – “movement of reforms in shism”, it meant also theologians and
lawyers – people who worked upon usûl ad-din – “the fundament of religion”, and usûl al-fiqh – “the
fundament of laws”. In the first centuries of Islam the word was connected with the purity of religion
and it rather had not a political meaning. However it was very difficult, to tell what “pure” Islam
meant, and looked like. In consequence it caused development of different schools and attitudes
towards Islam. Among them growing popularity earned ideology of jihad of XIII century theologian –
ibn Taymijja. His glorification of “sacred war”, as he called jihad, became popular in XIX century
and is popular today among a certain group of people.

The reasons of development of Islamic fundamentalism we may find in Islam itself (there is not
separation sacred from profanum). It is also reaction for “strangers” (since XIII century). But, I would
like to stress, that in many ways, it has been caused by the arrogance of the West. Islam is not dan-
gerous, as religion, but truly dangerous are people who use it as an instrument of war ideology.




