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Abstrakt: Cywilizacja islamu jest jedną z wielkich cywilizacji świata powstałą na fundamencie 
religii monoteistycznej. W procesie jej tworzenia, czerpano z dorobku kultury arabskiej, jak 
również innych cywilizacji i religii, co doprowadziło do powstania nowego rodzaju struktury 
społecznej – ummy. W rezultacie powstała siła, która w nieco ponad wiek zdołała opanować 
obszar od Półwyspu Arabskiego, aż po Półwysep Iberyjski. 
 
Słowa kluczowe: cywilizacja, kultura arabska, islam, społeczeństwo 
 
WSTĘP 
 

 Dlaczego ludzie zajmują się badaniem cywilizacji? Idąc za myślą Huntingtona, 
można rzec, iż odpowiedź na to pytanie jest warunkiem sine qua non określenia ludzkiej 
tożsamości. Samo pojęcie cywilizacja zostało zdefiniowane w XVIII wieku przez Fran-
cuzów jako przeciwieństwo barbarzyństwa, co było oczywiście określeniem pejoratyw-
nym i, co warto nadmienić, funkcjonowało jako singularia tantum, gdyż dopiero z cza-
sem terminem cywilizacja zaczęto posługiwać się w liczbie mnogiej, przyznając zara-
zem, że cywilizacja europejska nie jest jedyna2.  

  Wg Feliksa Konecznego, cywilizacje istnieją wszędzie tam, gdzie mamy do 
czynienia z życiem zbiorowym ludzi3. Huntington twierdzi, że powstanie cywilizacji 
jest odpowiedzią na wyzwania (np. ochrona przed najazdami innych ludów, koniecz-
ność kontroli – sprawowanie władzy). Jako podstawowy wyróżnik cywilizacji przyjmu-
je on religie, co oddaje stwierdzenie, że: wielkie religie są fundamentami wielkich cywi-
lizacji4. Co do liczby cywilizacji nie ma zgodności, jednakże zgodnie podkreśla się ist-
nienie odrębnej cywilizacji islamskiej5.  

                                                 
1 Student I roku stacjonarnych studiów wojskowych II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe 
2 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2008, 

s. 47. 
3 F. Koneczny, O ład historii, Londyn 1977. Również w: P. Bezat, Teoria cywilizacji Feliksa Koneczne-

go. Dom Wydawniczy "Ostoja", Krzeszowice 2004. 
4 S. Huntington, op. cit., s. 59. 
5 Ibidem, s. 54. 
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Rys.1: Cywilizacje wg podziału Huntingtona (białe zakreskowane obszary – cywiliza-

cja islamska) 
Źródło: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d5/Clash_of_Civilizations_map2.png 
[07.04.2011] 

 
 Fenomen islamu – zjednoczenie plemion koczowniczych i utworzenie narodu, 

ekspansja dokonana w niewiarygodnie szybkim tempie oraz powstanie cywilizacji, za 
sprawą której Europa mogła wejść w wiek Oświecenia, sprawiają, że początki jego po-
wstania warte są zainteresowania.  

 F. Koneczny o cywilizacji arabskiej6, którą utożsamiał z islamską, mówił jako  
o jednej z cywilizacji średniowiecznych obok łacińskiej i bizantyjskiej. Określił j ą jako 
gromadnościową, a więc taką, w której myślenie kolektywne zdecydowanie dominuje 
nad interesem jednostki7. Pomimo tego, że utożsamianie kultury arabskiej z islamską, 
uważa się za błąd8, to jednak Koneczny słusznie podkreślał, że nie można oddzielać 
cywilizacji od kultury, która może służyć określaniu odmian danej cywilizacji  
(np. w cywilizacji islamskiej istnieją kultury arabska, turecka, perska i malajska9), jak 
również zwracał uwagę na to, iż w ramach jednej cywilizacji może funkcjonować wiele 
ras ludzkich10, ponieważ tym, co faktycznie odróżnia ludzi są wierzenia, wyznawane 
wartości i struktura społeczna11, o których mowa w dalszej części pracy. O cywilizacji  
i kulturze mówi się jako o całości wszędzie poza Niemcami, gdzie uznano, że na cywi-
lizację składają się m.in. technika i czynniki materialne, natomiast kultura obejmuje 

                                                 
 6 Kultura arabska dotyczy również okresu sprzed islamu [zob. M. Dziekan, Dzieje kultury arabskiej, 

Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 14]. 
 7 F. Koneczny, op. cit., s. 27.  
 8 M. Dziekan, op. cit., s. 14. 
 9 S. Huntington, op. cit., s. 56 
10 Islam tworzy taką wielorasową społeczność, bowiem objął swym zasięgiem obszar zamieszkały za-

równo przez ludy Wschodu i Zachodu. 
11 S. Huntington, op. cit., s. 50.  
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wartości, ideały oraz kulturę wysoką12. Huntington określał kulturę jako podstawę cy-
wilizacji, bowiem składają się na nią wartości, normy, instytucje i sposoby myślenia, do 
których kolejne pokolenia danej społeczności przywiązują podstawowe znaczenie13. 
Inna definicja mówi, że cywilizacja to: szczególny zbiór, na który składa się światopo-
gląd, obyczaje, struktury i kultura (zarówno materialna, jak i wysoka), tworzące pewien 
rodzaj historycznej całości14. W związku z tym, mówiąc o powstaniu cywilizacji islam-
skiej, należy mieć na uwadze środowisko, w którym powstała, organizację społeczeń-
stwa oraz czynniki, które wywarły wpływ na jej charakter – kontakt z innymi cywiliza-
cjami możliwy poprzez ekspansję. A nade wszystko szalenie istotny jest islam, który 
wywarł wpływ na każdą sferę życia muzułmanina.  

1. DŻAHILIJJA 15 – DŻAZIRAT AL-ARAB 16 PRZED ISLAMEM 

  Mówiąc o powstaniu islamu, należy najpierw przybliżyć warunki, w jakich po-
wstał, bowiem nie ulega wątpliwości, że wywarły one wpływ na jego kształt. Nie spo-
sób nie wspomnieć również o obyczajowości panującej wśród mieszkańców Półwyspu 
w okresie, gdy Mahomet prowadził swą działalność. 

 
Rys.2: Zdjęcie satelitarne Półwyspu Arabskiego 

Źródło: http://www.wikinfo.org/upload/8/86/Arabian_Peninsula_dust_SeaWiFS-2.jpg 
[07.04.2011] 

 
   Półwysep Arabski był zamieszkany głównie przez plemiona koczownicze zaj-

mujące się wypasem bydła (owce, kozy, wielbłądy), które tradycyjnie nazywa się Bedu-
inami. Na jego terenie znajdowały się również gminy żydowskie, m.in. na terenie Me-

                                                 
12 Ibidem, s. 48. 
13 Ibidem, s. 48. 
14 Ibidem, s. 48. 
15 Tym zwrotem, oznaczającym „stan niewiedzy”, określa się epokę przed 622 rokiem. Współcześnie 

termin ten jest używany przez niektóre ugrupowania islamskie na określenie całego świata nieznają-
cego islamu, czym uzasadniają potrzebę szerzenia swojej wiary [w: J. Danecki, Kultura islamu. Słow-
nik,  
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, s. 64].  

16 Terminem Dżazirat Al-Arab znaczącym „Wyspa Arabów” Arabowie określają Półwysep Arabski. 
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dyny17. Z trzech stron otoczony jest wodami, natomiast na północy znajduje się Pusty-
nia Syryjska o powierzchni blisko 1 mln kilometrów kwadratowych. Znaczna część 
Półwyspu była pokryta piaskami. Stałe źródła wody znajdowały się w oazach, wokół 
których można było uprawiać ziemię. Te trudne warunki klimatyczne, niesprzyjające 
rolnictwu, kształtowały plemiona beduińskie, zmuszając je do prowadzenia koczowni-
czego trybu życia. Jednak nie zawsze były to tereny pustynne. Ok. 7 tysięcy lat p.n.e. 
tereny te były wilgotniejsze, o czym świadczą choćby malowidła naścienne przedsta-
wiające zwierzęta leśne18.  

  

 
Rys.3: Współczesna osada beduińska na terenie Pustynii Syryjskiej 

Źródło: W zbiorach autora 
 
 Jeżeli przyjąć podział religii na plemienne, narodowe i światowe (uniwersalne), 

to wierzenia ludów zamieszkujących Półwysep przed islamem możemy zaliczyć do 
pierwszej grupy, choć wiedza na ich temat jest ograniczona, ponieważ starano się za-
trzeć ślady po pogańskich wierzeniach. Praktycznie każde plemię miało swoich bogów, 
choć byli i wspólni dla wielu plemion. Bogów utożsamiano z drzewami, czy też głaza-
mi19. Oczywiście te politeistyczne wierzenia, o silnym akcencie animistycznym, miały 
wpływ na islam, choćby dlatego że współczesne najświętsze miejsce islamu – światynia 
Al-Kaba w Mekce była pierwotnie świątynią rzekomo 360 bóstw20, a dopiero później 
powstała legenda, zgodnie z którą zbudował ją Ibrahim (Abraham)21.  

  Beduini tworzyli plemiona, które nie podporządkowywały się żadnemu przymu-
sowi22. Przed powstaniem islamu to plemię i ród były podstawowym odniesieniem  
w autoidentyfikacji i zapewniały przetrwanie, dla nich walczono i za nie umierano23.  

  Pustynia wymusiła powstanie pewnego etosu, dotyczącego mentalności, moral-
ności i sposobu postępowania, zgodnie z którym porządny członek plemienia powinien 
odznaczać się ponadprzeciętną odwagą, gościnnością, oddaniem rodzinie, dumą  
z przodków (o czym będzie jeszcze mowa), a w razie potrzeby był zobowiązany do ze-

                                                 
17 J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 

2007, s. 17. 
18 M. Dziekan, op. cit., s. 32. 
19 J. Danecki, op. cit., s. 16. 
20 M. Dziekan, op. cit., s. 98. 
21 J. Danecki, Kultura islamu…, s. 104. 
22 A. Hourani, Historia Arabów, Wydawnictwo MARABUT, Gdańsk 2003, s. 23. 
23 E. Machut – Mendecka E., Archetypy islamu, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, War-

szawa 2006, s. 17. 
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msty za przelaną krew. Takie zachowania wynikały z warunków pustynnych, jak i mili-
tarnego stylu życia24 (powszechne były zbrojne napady, podczas których brano łupy 
 i zdobywano chwałę25). Konflikty między plemionami były codziennością. 

 Waśnie międzyplemienne wynikały również z obowiązku zemsty, zwanego sar, 
który można było spełnić, zabijając sprawcę morderstwa lub członka jego plemienia. 
Obowiązek wendetty mógł się rozciągać na trzy, a nawet na pięć pokoleń. Jednak istnia-
ło prawo silniejsze od prawa zemsty – prawo gościnności. Gospodarz był zobowiązany 
dbać o bezpieczeństwo gości, chronić ich przed mścicielami, a w przypadku gdyby gość 
zginął w jego domu, był zobowiązany do zemsty26. To prawo gościnności przetrwało do 
dziś, czego wyrazem może być choćby odmowa mułły27 Omara w sprawie wydania 
Osamy bin Ladina w 2004 roku, wynikające z faktu, że  lepiej narazić swoje życie niż 
splamić honor28. Takie rozumienie powinności „człowieka honoru” eksponowane jest 
zarówno w Biblii (Księga Rodzaju), wśród ludów Kaukazu, jak i w Pasztunwalli -  
niepisanym kodeksie Pasztulów. 

  Ze względu na styl życia Beduinów możemy domyślać się, że w społeczeń-
stwach istniała wyraźna nadwyżka kobiet nad mężczyznami29. Z tego zapewne wywo-
dzi się przyzwolenie na wielożeństwo.  

  W kulturze arabskiej kwestia pochodzenia, zwana nasab, odgrywała (i nadal od-
grywa) bardzo ważną rolę30, co znajduje również swoje uzasadnienie w rzekomej wy-
powiedzi Mahometa: Pamiętajcie swoje nasaby i nazwiska swoich przodków!31. Dla 
Arabów, nazwisko było skróconą genealogią. Każdy starał się sięgać swoim rodowo-
dem jak najdalej wstecz, a po powstaniu islamu, największym zaszczytem było doszu-
kanie się swoich korzeni sięgających Mahometa. O znaczeniu genealogii może świad-
czyć również fakt, że w okresie największego rozkwitu islamu, przypadającego na okres 
średniowiecza, genealogia była jedną z najważniejszych dziedzin historii. Warto w tym 
miejscu wspomnieć o nazwiskach arabskich funkcjonujących po dziś dzień (nazwiska 
na wzór zachodni przyjmują się bardzo powoli). Typowe nazwisko arabskie składa się  
z trzech członów32:  

1. Ismię (ism), np. Ahmad; 
2. Kunja, mająca dwie odmiany: pierwsza wskazuje na syna lub córkę (w przypad-

ku mężczyzn np. Abu Ali – Ojciec Alego) lub druga odmiana patronimiczna (np. 
Ibn Ahmad – Syn Ahmada); 

3. Nisba, która wskazuje np. na grupę etniczną lub miasto pochodzenia (np. Al-
Baghdadi – Z Bagdadu).  

2. POWSTANIE ISLAMU 

                                                 
24 M. Dziekan, op. cit., s. 21. 
25 E. Machut – Mendecka, op. cit., s. 21. 
26 M. Dziekan, op. cit., s. 90. 
27 Z arabskiego: pan. Jest to jedno z określeń, jakim tytułuje się muzułmańskich teologów lub prawników, 

używane szczególnie w Iranie i Azji Środkowej na określenie niższych rangą urzędników religijnych 
obsługujących meczety [w:] J. Danecki, op. cit., s. 143.  

28 E. Machut – Mendecka, op. cit., s. 143. 
29 M. Dziekan, op. cit., s. 86. 
30 Ibidem, s. 36.  
31 Ibidem, s. 37. 
32 Ibidem, s. 36. 
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  Parafrazując znane powiedzenie o królu Kazimierzu Wielkim, można powie-
dzieć, że Mahomet zastał Półwysep zamieszkany przez masę nieustannie toczących 
między sobą walki plemion czczących niezliczonych bożków, a umierając zostawił na-
ród. Na miejscu plemion powstała grupa o teoretycznie nieograniczonym zasięgu.  
Powstanie islamu określa się mianem oświecenia, przełomem w wymiarze kulturowym, 
społecznym i religijnym, które radykalanie zmieniło sposób życia na Półwyspie, a póź-
niej w sporej części świata33.  

  O ile o wierzeniach pierwotnych plemion arabskich można powiedzieć, że pod-
kreślały odrębność plemienną, to o islamie można powiedzieć, że od samego początku 
był religią ponadplemienną, a z czasem stał się religią światową34. 

  Mahomet pochodził z ubogiego rodu Haszymidów z plemienia Kurajszytów. Je-
go ród miał utrzymywać kontakty handlowe m.in. z Bizancjum, Persją i Etiopią oraz  
z ludnością koczowniczą. Wg legendy urodził się około roku 570, zwanego Rokiem 
Słonia. Wówczas to władca jemeński miał na słoniu sprowadzonym z Afryki dokonać 
nieudanego najazdu na Mekkę. Mahomet we wczesnym dzieciństwie został osierocony, 
pod swoją opiekę wziął go stryj Abu Talib. Stryj trudnił się handlem, więc Mahomet 
musiał ciężko pracować przy karawanach kupieckich35, co pozwoliło mu poznać kawa-
łek świata, jak również różne religie, które miały wpływ na wiele aspektów islamu,  
o czym mowa będzie później. Przełom nastąpił, gdy poślubił bogatą wdowę Hadidżę. 
Bycie współwaścicielem „firmy spedycyjnej”, pozwoliło mu oddać się całkowicie roz-
myślaniom36, co zaowocowało serią objawień w roku 610. Mahomet miał wówczas 
około 40 lat. Początkowo cieszył się powodzeniem tylko wśród najbliższych, a z cza-
sem zaczął zyskiwać coraz więcej zwolenników, co zaczęło zagrażać status quo  
w Mekce (zaczął głosić równość wszystkich ludzi, zyskiwał coraz większe wpływy)37. 
W roku 622 miała miejsce hidżra - emigracja Mahometa i pierwszych muzułmanów38 
do Medyny. Datę tę przyjmuje się jako symboliczny koniec czasów pogańskich39.  
W Medynie sytuacja radykalnie się zmieniła, Mahomet zyskiwał coraz większe popar-
cie. Udało mu się stworzyć ummę – społeczność wszystkich muzułmanów. Podstawą 
więzów łączących ludzi była wiara w jednego Boga (choć więzi plemienne były i nadal 
są bardzo silne).  

 Mahomet miał możliwość zapoznania się się z wielkimi religiami monoteistycz-
nymi swoich czasów. Można mówić o wpływie judaizmu, chrześcijaństwa, zoroastry-
zmu40 i wierzeń plemion arabskich. Wpływy te przejawiają się w doktrynie islamu jak  
i w jego obrzędach41.  

                                                 
33 Islamic Enlightenment 

http://www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?TaxonomyTypeID=19&TaxonomySubTypeID=-
1&TaxonomyThirdLevelID=-1&ArticleID=544, [dostęp: 31.03.2011]. 

34 J. Danecki, op. cit., s. 16. 
35 M. Dziekan, op. cit., s. 137. 
36 Ibidem, s. 137. 
37 J. Danecki, op.cit., s. 28. 
38 Słowo muzułmanin oznacza osobę „poddającą się Bogu”. 
39 Od tego roku muzułmanie liczą lata naszej ery. Czas liczy się wg kalendarza księżycowego. Zatem rok 

2011 jest dla muzułmanów rokiem 1432. 
40 Zoroastryzm – religia starożytnego Iranu. Wyznawców tej religii popularnie nazywano wśród muzuł-

manów madżusi, czyli magowie [w: J. Danecki, Kultura islamu..., s. 203]. 
41 J. Danecki, Podstawowe wiadomości…, s. 20. 
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  Spośród wierzeń Beduinów zachowały się dżiny (męskie) i ghule (żeńskie) – 
trzecie obok ludzi i aniołów kategorie istot rozumnych42. Również świątynia Al-Kaba 
jest dowodem na zaadaptowanie miejsca kultu do nowych potrzeb. Genealogia zyskała 
nowe znaczenie – nowymi przodkami Arabów stali się Ibrahim i Isma`il (Abraham  
i Izmael)43. „Islam zachował swój staroarabski rdzeń (…). Kultura arabska zmieniając 
się z pogańskiej w muzułmańską, pozostała sobą” 44. Wojowniczy Beduini wnieśli do 
islamu swoją waleczność i odwagę45.  

  Należy zauważyć, że muzułmanie, w swoim rozumieniu, w żadnym wypadku 
nie negują wierzeń chrześcijan i Żydów, bowiem uważają się za kontynuatorów tych 
wielkich religii monoteistycznych, a jedynie naprawiają popełnione wcześnie błędy46. 
Żydzi licznie zamieszkiwali Półwysep Arabski, ich gminy znajdowały się również  
w Medynie47. Z judaizmu wywodzi się m.in. koncepcja składania zwierząt w ofierze, 
czy też obrzezanie i jałmużna48, zwana po arabsku zakat49. Niewykluczone, że po kon-
flicie z Żydami w Medynie (po 622 roku), Mahomet zmienił pewne elementy, które 
wskazywałyby na związek z judaizmem, np. zmiana kierunku modlitwy z Jerozolimy na 
Mekke, czy też wprowadzenie obowiązku modlitwy pięć razy dziennie zamiast trzech50. 

  Do sukcesu Mahometa przyczyniło się to, że głoszona przez niego religia nie by-
ła niczym obcym na Bliskim Wschodzie. Ponadto zyskiwał poparcie wśród Arabów 
jako jeden z nich.  

3. EKSPANSJA 

  Po śmierci Mahometa (632 rok) powstał kalifat51. Terminem tym określa się 
państwo muzułmańskie, na czele którego stoi kalif52. Kalif53 miał zwierzchnictwo nad 
wszystkimi muzułmanami. Po powstaniu kalifatu rozpoczęła się ekspansja muzułma-
nów zarówno w kierunku zachodnim, jak i wschodnim. 

  Wśród przyczyn ekspansji można wyróżnić naturalną skłonność mieszkańców 
Półwyspu do przemieszczania się w tereny dogodniejsze do życia oraz sposób życia 
beduinów – regularne toczenie walk z innymi plemionami. Arabowie byli przyzwycza-

                                                 
42 Ibidem, s. 110. 
43 E. Machut – Mendecka, op. cit., s. 19. 
44 M. Dziekan, op. cit., s. 134. 
45 E. Machut – Mendecka, op. cit., s. 19.  
46 Np. Jezus w tradycji muzułmańskiej jest szczególnie cenionym prorokiem zwanym Isa. W islamie jest 

zwykłym człowiekiem, ostatnim prorokiem przed Mahometem. W przekonaniu muzułmanów nie zo-
stał ukrzyżowany, ukrzyżowano Jego sobowtóra. Ważne jest rozróżnienie pomiędzy często mylonymi 
pojęciami rasul (wysłannik) a nabi (prorok). Otóż różnica polega na tym, że rasul został wysłany 
przez Boga do ludzi, by nawracał ich na islam, zatem został wysłany do Arabów.  

47 Znaleźli się tam po zburzeniu drugiej świątyni [w:] J. Danecki, Kultura islamu…, s. 97. 
48 J. Danecki, Podstawowe wiadomości…, s. 20.  
49 Słowo pochodzenia aramejskiego, oznacza „oczyszczenie”. Jest to obok wyznania wiary, modlitwy, 

postu i pielgrzymki jeden z pięciu filarów islamu [w:] J. Danecki, Kultura islamu..., s. 201. 
50 J. Danecki, Podstawowe wiadomości…, s. 20. 
51 Kalifat zniesiono w 1924 roku. 
52 Z. Lewandowski, Świat arabski. Leksykon, Książka i Wiedza, Warszawa 2008, s. 108. 
53 Kalif – początkowo kalifa uważano za następce proroka (chalifat rasul Allah – następca wysłannika 

Boga), a później kalifowie uważali się za następców Boga na ziemi (chalifat Allah). Pierwszych czte-
rech kalifów (zwanych sprawiedliwymi) wybierano spośród najwybitniejszych muzułmanów, a od 
661 roku władza kalifa pozosttawała w rękach wybitnych rodów (Umajjadzi, Abbasydzi) [w: J. Da-
necki, Kultura islamu…, s. 109]. 
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jeni do pokonywania dużych odległości. Omijali jednak góry, które zapewne kojarzyły 
im się z terenami niesprzyjającymi egzystencji. Dzięki ekspansji, toczeniu walk z są-
siednimi państwami, można było zapobiec rozpadowi kalifatu, unikano sporów ple-
miennych54. Twierdzenie, że muzułmanie wyruszyli w świat, by nawracać „ogniem  
i mieczem” jest nieprawdą. Arabów do podbojów zachęcały zyski55, a duchowo - kwe-
stia pośmiertnego wynagrodzenia w raju. 

  Przyczyną tak gwałtownej ekspansji (gwałtownej, bo trwającej około 100 lat,  
w ciągu których opanowali obszar od rzeki Indus po północno – wschodnie krańce 
Hiszpani) mogła być potrzeba posiadania wrogów, bo jak pisał Huntington: „dla ludów 
poszukujących swej tożsamości i na nowo odkrywających więź etniczną, posiadanie 
wrogów jest sprawą zasadniczą, a potencjalnie najgroźniejsze wrogości rodzą się na 
granicach między głównymi cywilizacjami świata”56.  

  Do sukcesu ekspansji przyczyniła się także sytuacja zewnętrzna. Świat śród-
ziemnomorski był wyniszczony wojnami, których skutki pogarszały panujące epide-
mie57, inwazje barbarzyńców i niska wydajność rolnictwa58. W związku z tym muzuł-
manie nie napotykali, poza Bizancjum, siły, która byłaby w stanie stawić im opór. Poza 
perspektywą zysków z wypraw wojennych, wojsko otrzymywało żołd, którego wyso-
kość wzrastała wraz z wysługą lat59. Mówiąc o wojsku, należy wspomnieć, że wbrew 
powszechnym opiniom, podboje dokonywane przez Arabów nie były najazdem dzikich 
hord na wzór mongolski, ale zorganizowanym działaniem armii60, o czym świadczy 
choćby fakt, że nie dopuszczano do tego, by wojsko stacjonowało w zdobytych mia-
stach. Zakładano specjalne obozy z podziałem dla poszczególnych plemion, co znacznie 
ułatwiało sprawowanie nad nimi kontroli61. Kolejnym mitem, stworzonym w okresie 
wypraw krzyżowych, jest rzekome zniszczenie Biblioteki Aleksandryjskiej przez Ara-
bów, która de facto nie istniała już przed przybyciem Arabów62.  

 

                                                 
54 J. Danecki, Podstawowe wiadomości…, s. 32. 
55 Dozwolone było odebranie własności politeistom, a także wyznawcom religi objawionych, jeżeli nie 

chceli poddać się Arabom [w: Ibidem, s. 36].  
56 S. Huntington, op. cit., s. 15. 
57 J. Danecki, op. cit., s. 35. 
58 A. Hourani, op. cit., s. 36. 
59 J. Danecki, op. cit., s. 36. 
60 A. Hourani, op. cit., s. 50. 
61 J. Danecki, op. cit., s. 39.  
62 Ibidem, s. 41., M. Dziekan, op. cit., s. 180. 
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Rys.4: Ekspansja islamu 

Źródło: http://diavolineri.net/immagini/islam/islam_spread.JPG [07.04.2011] 
 
  Podczas podbojów, zdobywano chwałę, wyłaniali się także najwybitniejsi wo-

jownicy, których imiona przeszły do historii63. Mahomet również był wybitnym wo-
jownikiem (brał udział w 27 walkach, m.in. przeciw Mekkańczykom64), a nazwa jego 
miecza zdobytego w boju, a ofiarowanego później Alemu (zięć Mahometa, późniejszy 
Kalif), była ryta przez całe wieki na orężu: nie ma miecza nad Zu-al-Fakr i nie ma wo-
jownika nad Alego65.  

  Arabowie nie napotykali również specjalnego oporu ze strony ludności wiejskiej 
podbijanych terenów, która nawet była zadowolona z nadejścia przybyszów ze wscho-
du66. Nie miało znaczenia, kto rządzi, ważne było, że zaistniała szansa na prowadzenie 
spokojnego, pozbawionego niesutannych wojen, życia oraz na rozsądne podatki67.  

  Z czasem doszło jednak do kryzysu, ponieważ podboje nabierały rozmachu,  
a zasoby ludzkie nie były nieograniczone. Problemowi temu próbowano zaradzić po-
przez uzbrojenie buntowników68, co stanowiło jednak zagrożenie dla młodego, tworzą-
cego się państwa. Nie przeszkodziło to jednak w tym, by wkrótce opanować Afrykę 
Północną, a stamtąd około roku 710 wyruszyć w stronę Półwyspu Iberyjskiego. Trium-

                                                 
63 E. Machut – Mendecka E., op. cit., s. 23. 
64 Aboul – Enein Y., Zuhur S., Islamic Rulings on Warfare, Strategic Studies Institute, 2004, 

htttp://www.carlisle.army.mil/ssi, [2010]. 
65 E. Machut – Mendecka E., op. cit., s. 23. 
66 M. Dziekan, op. cit., s. 180.  
67 A. Hourani, op. cit., s. 36. 
68 Część plemion arabskich, po śmierci Mahometa wypowiedziała posłuszeństwo pierwszemu kalifowi – 

Abu Bakrowi, ponieważ, jak twierdzili, przymierze zawarli z Mahometem. Abu Bakr zapobiegł jed-
nak rozpadowi i odnowił przymierze [w:] J. Danecki, op. cit., s. 37. 
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falny marsz armii pod zielonym sztandarem69 został zatrzymany dopiero przez Karola 
Młota w roku 732. Pod rządami muzułmanów Hiszpania w mniej niż pół wieku osią-
gnęła postęp cywilizacyjny, którego Włochy nie osiągnęły w setki lat70. W Kordobie, 
późniejszej stolicy jednego z dwóch kalifatów, utworzono słynny uniwersytet, do które-
go ciągnęły rzesze studentów z całej Europy71. Rozwój kultury europejskiej między  
XI a XIII wiekiem był możliwy dzięki zachłannemu i systematycznemu przywłaszczaniu 
sobie odpowiednich elementów z wyżej stojących cywilizacji islamu i Bizancjum, czemu 
towarzyszyła adaptacja tego dziedzictwa do warunków i interesów Zachodu72.  

  Sam proces podbojów przebiegał dwuetapowo. Najpierw następowała arabiza-
cja, a następnie islamizacja zdobytych obszarów73. Arabizacja miała miejsce za czasów 
dynastii Umajjadów (lata 661 – 750). Pod ich rządami dokonała się ekspansja teryto-
rialna oraz tworzenie się podwalin nowego państwa, tym samym narzucono władzę 
Arabów oraz rozpoczęto wprowadzanie języka arabskiego74. Natomiast islamizacja od-
bywała się za czasów dynastii Abbasydów (lata 750 – 1258). Był to proces zgoła od-
mienny od poprzedniego, ponieważ skupiono się nie na zdobywaniu nowych teryto-
riów, lecz na budowaniu nowej cywilizacji, tworzeniu kultury muzułmańskiej. Muzuł-
manie zręcznie wkomponowali elementy zapożyczone z podbitych ziem, uznając, że nie 
są one obce islamowi, a nawet, że wywodzą się one z arabskiej przeszłości kulturowej75. 
Dowodem tego dwuetapowego procesu może być fakt, iż w połowie drugiego wieku 
islamu, zaledwie 10% ludności Iranu, Syrii, Iraku i Egiptu przeszło na islam. Zmieniło 
się to pod koniec czwartego wieku, być może ze względu na ukształtowanie się do tego 
czasu doktryn, rytuałów i prawa, zrodziło się poczucie tożsamości religijnej76.  

  Za kalifatu Abbasydów prężnie rozwijała się nauka, Arabowie przyswajali sobie 
dorobek naukowy i kulturowy podbitych ludów77. To Arabom Europa zawdzięcza obo-
wiązujący po dziś dzień system zapisu liczb i liczenia78. Z dorobku nauki arabskiej ko-
rzystał również Mikołaj Kopernik. Powstała olbrzymia ilość literatury, której upo-
wszechnianie znacznie ułatwiło sprowadzenie z Chin techniki wyrobu papieru. Arabo-
wie przejęli od Chińczyków również proch strzelniczy, znacznie wcześniej niż Europej-
czycy. Warto pamiętać o tym, gdy mówimy o zacofaniu świata islamu. 

 
 
 

                                                 
69 Jest to typowy kolor w islamie. Dominuje on w barwach wielu flag krajów muzułmańskich. Rzekomo 

był to ulubiony kolor Mahometa. 
70 The awakening of the muslim mind, 

http://www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?TaxonomyTypeID=19&TaxonomySubTypeID=-
1&TaxonomyThirdLevelID=-1&ArticleID=310, [31.03.2011]. 

71 M. Dziekan, op. cit., s. 188. 
72 S. Huntington, op. cit., s. 63. 
73 J. Danecki, op. cit., s. 41., M. Dziekan, op. cit., s. 181. 
74 Język arabski był i jest elementem spajającym świat arabski, pomimo tego, że w mowie potocznej 

istnieją jego liczne dialekty. 
75 J. Danecki, op. cit., s. 42. 
76 A. Hourani, op. cit., s. 58. 
77 M. Dziekan, op. cit., s. 188. 
78 Arabowie przejęli dwa rodzaje systemu zapisu cyfr z Indii, dlatego o cyfrach używanych na Zachodzie 

mówią hindi, sami zaś używają innego systemu zapisu cyfr. Europejczycy „byli oporni” na nowy spo-
sób liczenia, przyjęli go dopiero po kilkuset latach [w: M. Dziekan, op. cit., s. 246]. 
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4. SPOŁECZEŃSTWO 

  W Medynie Mahomet skupił się na organizacji społeczności wiernych. Tam też 
powstała koncepcja ummy79, zgodnie z którą to wiara w jednego Boga80 jest główym 
elementem spajającym społeczeństwo. Udało się rozwiązać problem wojujących ze so-
bą plemion, bo islam zapewniał poczucie wspólnoty ponadplemiennej.  

  Nie można jednak stwierdzić, że poczucie przynależności do plemienia zaniknę-
ło81. Więź plemienna nadal istniała, ale była już ona podrzędna w stosunku do ummy. 
Tym samym, można było być członkiem plemienia, nie będąc muzułmanem, jednak 
bycie politeistą nie było już akceptowane. Natomiast droga do islamu wiodła przez 
plemię. Trzeba było najpierw podporządkować się prawu plemiennemu82. Obserwatorzy 
Bliskiego Wschodu często zwracają uwagę na dychotomię lojalności plemiennej i po-
winności wobec państwa jako istotnego dylematu obywateli tych państw. 

  W Medynie powstała Konstytucja Medyńska, która regulowała relacje między 
grupami wyznaniowymi. Jej główną zasadą było poszanowanie dla wszystkich wy-
znawców religi objawionych. Jednakże to islam był religą dominującą, co przejawiało 
się choćby tym, że w przypadku sporu między wyznawcami islamu a innej religii, to 
ostatnie zdanie należy do Allaha lub też Mahometa83. Niemuzłmanie znaleźli się, jako 
ludzie księgi, pod specjalną ochroną. Płacili wyższe podatki (specjalny podatek zwany 
dżizją), ale wynikało to z faktu, iż nie służyli w armii złożonej z muzułmanów, a także 
(w przypadku żydów) z ich poprzedniej kolaboracji z przeciwnikami Mahometa84. Po-
nadto, żydzi i chrześcijanie mieli obowiązek noszenia wyróżniających ich znaków oraz 
mieli zakaz używania koloru zielonego (kolor związany z islamem). Restrykcje dotyka-
ły ich także pod innym względem. Nie mogli jeździć konno, ani posiadać broni. Pomi-
mo tych ograniczeń, zajmowali oni bardzo wysokie stanowiska (np. w służbie zdrowia), 
a w przypadku nawrócenia na islam mogli zrobić karierę (np. zostać ministrem i mieć 
realną władzę w państwie)85.  

  Inny podział społeczeństwa muzułmańskiego, który wykształcił się w czasie 
ekspansji, opierał się na posiadanym majątku i hierarchii społecznej. Zgodnie z nim 
ludzi można było podzielić na niewolników i ludzi wolnych, muzułmanów i niemuzuł-
manów oraz mężczyzn i kobiety. Co ciekawe, niewolnictwo różniło się od tego prakty-
kowanego w czasach późniejszych na Zachodzie. Niewolnicy byli niemuzułmanami 
zdobytymi w trakcie wojny lub też dziećmi niewolników. Prawo nakazywało, by byli 
traktowani łagodnie, a za szczególną zasługę uchodziło danie niewolnikowi wolności. 
Co więcej, relacje między panem a niewolnikiem były bardzo bliskie. Twierdzi się na-

                                                 
79 Zgodnie z koncepcją ummy, wspólnotą byli wszyscy muzułmanie. 
80 Allah to po arabsku Bóg. 
81 E. Machut – Mendecka, op. cit., s. 143. 
82 J. Danecki, op. cit., s. 34. 
83 Ibidem, s. 30. 
84 Islamic Enlightenment, 

http://www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?TaxonomyTypeID=19&TaxonomySubTypeID=-
1&TaxonomyThirdLevelID=-1&ArticleID=544, [dostep: 31.03.2011] również w: Aboul – Enein Y., 
Zuhur S., Islamic Rulings on Warfare, Strategic Studies Institute, 2004, 
htttp://www.carlisle.army.mil/ssi, [2010]. 

85 A. Hourani, op. cit., s. 124. 
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wet, że niewolnik mógł poślubić córkę swego pana86. Z niewolników powstała dynastia 
Mameluków87, sprawująca władzę w Egipcie i Syrii (1250 – 1517).  

  Należałoby również wspomnieć o roli i miejscu kobiet we wczesnym okresie 
powstawania cywilizacji islamskiej. Otóż islam w porównaniu do okresu dżahilijji  dał 
kobiecie wiele praw (jak np. prawo do dziedziczenia, posiadania majątku, czy też od-
rzucenia propozycji małżeństwa)88. Wielożeństwo, które wynikało z potrzeby zapew-
nienia kobietom i dzieciom opieki po śmierci męża i ojca (o co, wziąwszy pod uwagę 
wojowniczy tryb życia beduinów i wojny prowadzone podczas ekspansji, nie było trud-
no), zostało ograniczone do maksymalnie czterech żon. Jednak rola kobiety w społe-
czeństwie nadal była ograniczona, co w dużej mierze wynikało z kultury głęboko zako-
rzenionej na Półwyspie89. Bogate rodziny izolowały swoje kobiety w części domu zwa-
nej harim90. Jedynie kobiety pochodzące z biednych rodzin otwarcie podejmowały się 
różnych prac91. Harim istniał, ponieważ szlachetne pochodzenie (o czym była mowa 
wcześniej) wynikało również z „nienagannej postawy moralnej matek”92.  

5. ZAKO ŃCZENIE 

  Każdemu, kto zada sobie trud bliższego wniknięcia w kulturę islamu, nasunie się 
na myśl, prędzej czy później, refleksja związana z ogromną dysproporcją pomiędzy 
tym, czym był ten świat kiedyś a tym, co oferuje dzisiaj. Gdy słyszymy o  islamie, my-
ślimy w pierwszym odruchu o fundamentalizmie mułłów, fatwach ajatollahów, o dżiha-
dzie, szahidach wysadzających się w autobusach pełnych ludzi, o brodatych mudżahe-
dinach podrzynających gardła niewiernym i o nienawiści do „krzyżowców”.  

  Nie ulega wątpliwości, że groźba siłowej konfrontacji naszego z ich światem nie 
jest wizją pozbawioną podstaw. Jeśli dodać do tego uproszczony obraz świata ferowany 
przez mass media, brak rzetelnej wiedzy na temat religii oraz powszechny w świecie 
Zachodu strach przed przyszłością, nie należy się dziwić takim a nie innym stereoty-
pom, z pewnością nieułatwiającym dialogu. Z drugiej strony musimy pamiętać, iż  
w muzułmańskim kalendarzu mamy rok 1432 i że nie jest to tylko problem punktu od-
niesienia. Wskutek splotu różnorodnych okoliczności świat islamu en masse tkwi men-
talnie w średniowieczu. Znacznie łatwiej jest, bowiem opanować skomplikowaną tech-
nikę, obsługę komputera czy pojąć zasady funkcjonowania skomplikowanych procedur 
finansowych niż przeorać świadomość człowieka. Z pewnością, gdyby jakimś cudem 
udało się przenieść w nasze czasy czternastowiecznego wojownika z Niemiec, Francji 
czy Polski, to po krótkim szoku, doszedłszy do siebie, dość szybko nauczyłby się odpa-
lać stingera, podkładać improwizowane ładunki wybuchowe, a nawet ulepszać dostępne 
mu środki niszczenia siły żywej przeciwnika. Przykład afgańskich górali czy bojowni-
ków Hezzbollahu jest na to widomym dowodem. Dziś Zachód, którego i my jesteśmy 
integralną częścią, ma miażdżącą przewagę techniczną, ale warto pamiętać, że nie bę-

                                                 
86 Ibidem, s. 123. 
87 Mameluk – z arabskiego mamluk, co oznacza „niewolnik”. Byli to wojownicy wywodzący się z nie-

wolników tureckich i kaukaskich, których w niewoli nawracano na islam [w:] J. Danecki, Kultura is-
lamu…, s. 130.  

88 E. Machut – Mendecka, op. cit., s. 89. 
89 A. Hourani, op. cit., s. 127. 
90 Harim oznacza święte, niedostępne miejsce [w:] E. Machut – Mendecka, op. cit., s. 90. 
91 A. Hourani, op. cit., s. 126. 
92 E. Machut – Mendecka, op. cit., s. 91. 
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dzie ona wieczna. Jak prognozują niektórzy, np. Huntington, już za życia naszego poko-
lenia ta przewaga może zostać utracona. Warto zauważyć, że w świecie islamskim mło-
de pokolenie jest znacznie lepiej wykształcone niż pokolenie ojców, a jednocześnie 
znacznie bardziej radykalne religijnie i politycznie. Na naszych oczach Turcja Attaturka 
przechodzi do podręczników historii, upadają po kolei dyktatury, jakkolwiek skorum-
powane i brutalne w stosunku do swoich obywateli, to jednak na ogół przewidywalne  
i skłonne do obopólnie korzystnej koegzystencji z niewiernymi. 

  Carl von Clausewitz zdefiniował wojnę jako: kontynuację polityki środkami 
przemocy, co ma swoje daleko idące implikacje. Tam, gdzie mamy do czynienia z eska-
lacją konfliktu interesów, wojna już trwa. Można ją prowadzić na różne sposoby, można 
strzelać z armat, ale można też ograniczać dostawy ropy czy gazu, podrywać zaufanie 
do waluty, spekulować na giełdzie, próbować zmieniać władzę i wpływać na rząd dusz 
poprzez środki masowej informacji. Nie należy zapominać, że religie coraz częściej 
stosuje się instrumentalnie. Służą one jako narzędzia do realizacji celów politycznych. 
Za ich pomocą możemy legitymizować swoje działania, wzbudzać strach przed ideolo-
gią innej, wrogiej, demonizowanej cywilizacji. 

  Jeden z przywódców świata islamskiego miał kiedyś powiedzieć, że najskutecz-
niejszą bronią Arabów są brzuchy ich kobiet. Obserwując eksplozję demograficzną  
w tym obszarze kulturowym, nie sposób nie przyznać mu racji. Warto uwzględnić te 
uwarunkowania, gdy obserwujemy gwałtowne przemiany na Bliskim Wschodzie. Ide-
ologiczna poprawność każe nam patrzeć życzliwie na demonstrantów z placu Tahir  
i libijskich przeciwników Kadaffiego, natomiast troska o zachowanie standardu życia  
i własne bezpieczeństwo nasuwa natrętne pytanie: co potem?  

  Przywykliśmy patrzeć na religię muzułmańską przez analogię z naszym rozu-
mieniem spraw wiary. Nic bardziej błędnego. Islam to nie tylko sprawa wiary. To zasa-
da porządkująca każdą sferę życia, tak osobistego, jak i politycznego czy gospodarcze-
go. Islam nigdy nie przeżył oświecenia i nikomu nie przyjdzie do głowy w tym kręgu 
kulturowym mówić o religii jako o sprawie osobistej. 

  Dobry polityk myśli w perspektywie wielu lat, mąż stanu bierze pod uwagę per-
spektywę wielu pokoleń. Pesymiści twierdzą, że konflikt cywilizacji jest nieuchronny, 
optymiści mówią o możliwości dialogu i wypracowaniu modus vivendi. Historycy po 
czasie przyznają rację jednym, bądź drugim. Naszym zadaniem jest przygotowanie się 
na każdy scenariusz, a wstępem do tego jest dogłębne zrozumienie problemu. Intencją 
autora tej pracy jest właśnie próba zrozumienia fenomenu islamu i kultury islamskiej - 
istotnego elementu równania z wieloma niewiadomymi.  
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