
 
TEMAT 1:  Dyskusja o pojęciu wartości 

Pomoce naukowo-dydaktyczne 
 

 

 
 
Mahomet (570-632) 
 
W chwili śmierci Augustyna, miasto Hippo Regius, w którym pełnił funkcję biskupa było akurat oblegane 
przez barbarzyńców. W niecałe 350 lat później Muzułmanie podbiją pas nabrzeża pomiędzy dzisiejszą 
Algierią i Tunezją i od tej pory, aż po dzień dzisiejszy, Islam będzie wywierał decydujący wpływ na warunki 
życia wszystkich północno-afrykańskich narodów.  
 
Augustyn w pewnym sensie zwrócił uwagę Chrześcijan poza określoną wspólnotę światową (civitas terrena), 
kierując ją w stronę Królestwa Bożego ( civitas Dei). Natomiast Islam wzywa Muzułmanów raczej do bycia 
twórczym i aktywnym w świecie. ( T 1/15) 
 
 
Umma (arab. Wspólnota, Świat Arabski lub Świat Islamski)  
 
Pojęcie Umma obejmuje ramy społeczne, w których odbywa się wspólne życie Muzułmanów.Zagadnienie to 
może określać zarówno plemię, imperium, państwo jak i wspólnotę religijną (taką jak np. Żydzi czy 
Chrześcijanie). Z biegiem czasu pod pojęciem tym rozumiano bardziej konkretną grupę społeczną, a 
mianowicie wspólnotę Muzułmanów (Umma Muhammadiyya albo Islamiyya). „Duchowa i kulturowa 
jedność Muzułmanów we Wspólnocie objawia się Muzułmanom jako symbol jedności bożej. Jako członek 
Wspólnoty, Muzułmanin był i jest przynależny „Dar al – Islam”(domowi Islamu). Tylko w tym może 
optymalnie wypełnić swoje religijne zobowiązania. Jedność świata arabskiego ujawnia się we wspólnym 
wyznaniu wiary i przestrzeganiu praw bożych. Zadaniem muzułmańskich przywódców politycznych jest 
utrzymanie Ummy jako sprawnie działającej wspólnoty religijnej wolnej od niezgody i herezji.”(KHOURY 
m.in.,1991, str.292f). 
 
Dyskusje nad tym, czym właściwie powinna być Umma, czy dążeniem do nowej postaci, czy też 
zrekonstruowaniem dawnego stanu, prowadzone są zawzięcie zarówno wśród badaczy jak i islamskich 
fanatyków intelektualistów i fundamentalistów. (T 1/16) 
 
Ponieważ wierzący Muzułmanie nie potrafią wyobrazić sobie świeckiej wspólnoty, egzystującej poza bożym 
prawem ( Sharia), z tym większym trudem przychodzi im prowadzić w pełni zintegrowane społecznie życie 
w państwie nie podlegającemu religii Islamu. Praktykujący Muzułmanin odbiera to jako ciągłe zagrożenie 
jego własnej tożsamości.(T 1/17) 
 
W obliczu obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej prawie wszystkich państw islamskich nasuwa się 
pytanie: „Czy Islam jako system kulturowy, który roszcząc sobie prawo do bezwzględności i wieczności i 
stając się tym samym wrogiem historii, hamuje zmiany, czy też Muzułmanie znaleźli pewien sposób na 
omijanie tej bezwzględności w codziennej praktyce, jednocześnie nie przestając w nią wierzyć.” (TIBI, 
1991, str.28) 
 
 
Europa jako dzielnica Świata Arabskiego? 
 
Prawdopodobnie duża część żyjących w Europie Muzułmanów nie traktuje niektórych stwierdzeń Koranu 
nazbyt dosłownie (zasadniczo), jednakże ci, którzy tak czynią, mają problem, że wobec społeczeństwa 
europejskiego, muszą albo zachowywać się obłudnie, albo w surowym, islamskim znaczeniu grzeszą 
przeciwko boskim poleceniom, ażeby wprowadzić Wspólnotę także dla wszystkich Europejczyków, tzn. 
aktywnie nawracać. 
 
 
 



„Odpowiednio sformułował to belgijski Islamista podczas oficjalnego spotkania na Uniwersytecie w 
niderlandzkim mieście Lejda: »My, jako Muzułmanie przestrzegamy obowiązujących praw w Europie«, 
jednak nie działamy zgodnie z ich duchem. Po tych słowach dodał jeszcze jeden zwięzły komentarz: 
„»...jednak tylko do czasu, dopóki będziemy stanowić mniejszość «”(TIBI, 2002, str.55) 
 
Założyciel i dyrektor Londyńskiego College`u Muzułmanów, Imam Zaki Badawi, na Światowym Forum 
Ekonomicznym w Davos w 2001r., przychylnie nie określił Europy Zachodniej jako ‘Domu Wojny’(Dar al –
harb), przypisując ją jednocześnie ‘Domowi Islamu’(Dar al –Islam), kierując się faktem, że żyje tam już ok. 
15 milionów Muzułmanów. Jednak nie chciał zrozumieć tego, że Europa posiada własną ( ponad 1000 lat 
starszą) tożsamość i przez parę milionów islamskich imigrantów nie zmieni jej na tożsamość islamską.(TIBI, 
2002, str.55) 
 
 
Nieporozumienia i konflikty pomiędzy Islamem a zachodnioeuropejskim światem 
 
Religie i przemoc 
 
Liczne przykłady użycia przemocy, traktowane jako znak boskiej władzy, pojawiają się zarówno w Biblii, 
jak i w Koranie. Jednak równie często w obu księgach występują wzmianki na temat krytyki i ograniczania 
przemocy, które zobowiązują zarówno Żydów, Chrześcijan, jak i Muzułmanów do wzajemnego pokoju, 
miłosierdzia, przebaczenia i sprawiedliwości.(MAIER, 2004, str.18ff) 
 
Historyczna pamięć narodowa 
 
W historii minionych 3000 lat miało miejsce wiele zdarzeń, które odpowiadały zasadom monoteistycznych 
religii: przejęcie ziem palestyńskich przez Żydów, rozpowszechnianie Islamu( C 1/3), walki Chrześcijan o 
wyzwolenie ziem zdobytych przez Arabów w Hiszpanii w VIII w. (Reconquista) ( C 1/4), krucjaty 
Chrześcijan przeciwko islamskiej okupacji Świętych Państw (C 1/5), oraz częściowe, gwałtowne i pełne 
przemocy nawracanie Ameryki na wiarę chrześcijańską.Możemy mieć tylko nadzieję, że także i po religijnie 
motywowanych aktach przemocy islamskich fundamentalistów ówczesnych nam czasów, nastąpi faza 
przestawienia na pokojowe ustanowienia Koranu. 
 
Postawione przed nami zadania – w obliczu tymczasowej pozycji wyjściowej – są rzeczywiście bardzo 
trudne i wymagają szczególnych starań na podłożu formowania ludzkości.  
 
Gdzie przebiega granica sporu? 
 
Sytuację, wg wyobrażenia Muzułmanów, opisuje oświadczenie z przemówienia Adela Theodora, 
wygłoszonego 8.02.2004, na międzynarodowym posiedzeniu organizacji COMCULT w Utrecht. (T 1/18) 
 
Z punktu widzenia wszystkich państw Europy i Ameryki, konieczne jest przeciwstawienie Islamowi takich 
wartości, które są niezbędne dla pokojowego współżycia na tych obszarach, nie będące z tego tytułu 
przedmiotem pertraktacji:  
 
1. Zrzeczenie się islamskiego prawa wyższości nad tak zwaną kulturą zachodu 
 
2. Uznanie równoprawnego pluralizmu religijnego. Nie powinno to być mylone z politeizmem, ponieważ w 
gruncie rzeczy te trzy, wywodzące się z rodu Abrahama, religie wyznają wiarę w tego samego boga. 
 
3. Odseparowanie religii od politycznego świata ( państwa) 
 
4. Uznanie powszechnych praw człowieka, w szczególności praw jednostki i równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn 
 
 
 
 
 



Jak doszło do różnorodnego rozwoju pomiędzy zachodnioeuropejskim a islamskim okręgiem 
kulturowym? 
 
Obie kultury, aż do XVI w. włącznie, nie różniły się zasadniczo między sobą, pomimo już znacznie 
wcześniej rozpoczętych dwóch znaczących przemian: 

• Islam całkiem odmiennie, w porównaniu z tak zwanym chrześcijańskim Zachodem, przetworzył 
spuściznę grecko – romańskiej filozofii 

• Islam nie znał dualizmu władzy światowej i duchownej. Dualizm ten rozwinął się w Europie 
Zachodniej już w Średniowieczu i od wieku XVI umożliwił  
rozpowszechnienie niezależnego od władzy i religii światopoglądu. Humanizm, renesans i 
oświecenie, jako prądy duchowe, aż do XIX w. włącznie, pozostały nieznane dla świata islamskiego. 

 
 
Tylko nieliczni tureccy uczeni czy posłowie uważali za konieczne zająć się „Światem Niewierzących”, 
jakkolwiek czyniąc to powierzchownie i niedokładnie. „ Europejczyk jest inny, ale nie, dlatego, że jest innej 
narodowości, podlega odmiennej władzy, żyje w innym kraju czy też posługuje się innym językiem. Jest on, 
dlatego inny, ponieważ poddany jest odmiennej wierze. Na skutek tej odmienności ocenia się go jako 
nieprzyjaźnie nastawioną jednostkę o gorszej wartości. Autorzy, którzy piszą na temat wiary 
chrześcijańskiej, bez wątpienia posługują się znaną metodą nowoczesnej propagandy i reklamy, wdzierając 
się do świadomości ogólnej społeczeństwa poprzez ciągłe przytaczanie wyżej wymienionych poglądów. 
Jeżeli pominąć parę wyjątków, żadna narodowość, środowisko, czy też jednostka europejska, nie została 
jeszcze wspomniana bez przypisu »niewierząca«." (LEWIS, 1983, str.177f) 
 
 
 
Podsumowanie 

 
Sens i siła Islamu to spójność i niepowtarzalność boża (tawhid). Adekwatnie do tego Umma została uznana 
wyjątkową Wspólnotą wszystkich wierzących. Ponieważ jest to bardzo ważny ustrój, na tle, którego 
wierzący Muzułmanin może dać świadectwo swojej wiary, z tym większym trudem przyjdzie mu 
prawidłowo ocenić od wewnątrz masowo zorganizowaną Wspólnotę. 

 
Skoro jednak zachodnie demokracje opierają się wyłącznie na nieprzymuszonej zgodzie ludzi (jednostek), 
którzy sami ustanawiają sobie prawa, Muzułmanin odbiera to albo jako bezprawie, co niejako wzbudza 
niesmak, albo wezwanie do zmian, do wysiłku, szczególnie różnych wymiarów Dżihadu. 
 
 


