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Islam na obszarze Azji Centralnej rzadko bywa przedmiotem analiz socjologicz-
no-politologicznych, dost pnych szerokiemu gronu czytelników, co wynika przede 
wszystkim ze specy ki tematu, interesuj cego nielicznych uczonych. Jednak e za-
gadnienie to jest bardzo wa ne, a jego konsekwencje mog  mie  znaczenie nie tyl-
ko dla pa stw azjatyckich. Dobrze zatem si  sta o, e Fundacja Na Rzecz Nauki Pol-
skiej razem z Uniwersytetem Wroc awskim wyda a ksi k  profesora Stanis awa 
Zapa nika.

Stanis aw Zapa nik od szeregu lat bada Azj  Centraln , co stawia go w ród g ów-
nych specjalistów zajmuj cych si  tym regionem. Wiele te  na ten temat pisa  m.in. 
jako pracownik O rodka Studiów Wschodnich. Spod jego pióra wysz y dwa raporty, 
na które zreszt  powo uje si  w recenzowanej ksi ce1.

Praca zosta a oparta na szerokiej bazie ród owej. W jej zakres wchodz  pub-
likacje w j zyku rosyjskim, angielskim i polskim, z przewag  dwóch pierwszych. 
Autor przeanalizowa  równie  publikacje internetowe i artyku y prasowe. Wa nym 
uzupe nieniem tych lektur by y badania terenowe prowadzone przez niego od wie-

1 By y to: Kazachstan. Problemy wewn trzne a kierunki polityki zagranicznej z 1993 oraz Wojna 
w Afganistanie a interesy Rosji w Azji rodkowej z 1998. W pracy zbiorowej Azja Wschodnia na prze-
omie XX i XXI wieku. Stosunki mi dzynarodowe i gospodarcze (ISP PAN, TRIO, Warszawa 2004) uka-

za  si  jego artyku : Stosunki Chin z republikami Azji Centralnej.



lu lat. Ich efektem by y wywiady przeprowadzone z przedstawicielami miejscowych 
w adz i spo ecze stwa. Szkoda tylko, e tak ma o miejsca po wi ci  Autor na omó-
wienie tych bada . Mo emy si  tylko domy la , e ze wzgl du na specy k  obszaru 
nie by y to typowe badania terenowe, do których jeste my przyzwyczajeni, przegl -
daj c literatur  antropologiczn .

Ksi ka ma przejrzysty uk ad. Sk ada si  ze wst pu, czterech rozdzia ów, zako -
czenia, aneksu, bibliogra i, streszczenia w j zyku angielskim i indeksu nazwisk.

We Wst pie omawia autor fazy zainteresowania i zaniepokojenia Zachodu isla-
mem w Azji Centralnej. S usznie zauwa a, e cz sto postrzeganie islamu (nie tylko 
zreszt  w tej cz ci wiata) oparte jest na nieznajomo ci tematu, wzgl dnie na wi-
dzeniu spraw poprzez pryzmat warto ci wiata zachodniego, które traktowane s  
jako swoisty punkt odniesienia do formu owania ocen. W zwi zku z tym, jak powia-
da autor, pojawi y si  dwa stereotypy, powtarzane stale w debatach na temat islami-
zacji Azji Centralnej (s. 13). Pierwszy z nich g osi, e Azja Centralna jest obszarem 
szczególnie zagro onym przez fundamentalizm, drugi za , e terroryzm jest ze swej 
istoty zjawiskiem wynikaj cym z fundamentalizmu muzu ma skiego. Takie podej-
cie implikuje stosunek w adz republik Centralnej Azji do organizacji fundamentali-

stycznych. Wiemy, e temat terroryzmu jest szczególnie dra liwy z punktu widzenia 
wiata zachodniego, a ci, którzy z nim walcz , mog  uzyska  szczególn  pomoc ze 

strony tego wiata. Wykorzystuj  to, rzecz jasna, re imy rodkowoazjatyckie, czemu 
autor po wi ca wiele uwagi. Niemniej istotna jest relacja mi dzy demokracj  a isla-
mem. Z tymi zagadnieniami wi e si  inne, szczególnie wa ne dla autora, mianowi-
cie stosowalno ci poj cia religii do opisywanych zjawisk.

Rozdzia  I po wi ci  autor analizie islamu w Azji Centralnej. Zwraca uwag  na 
brak jednolito ci religijnej jego wyznawców. Inny islam panuje w ród osiad ej lud-
no ci, a inny w ród koczowników, chocia  oba znajdowa y si  pod wp ywem wie-
rze  i kultów przedislamskich. Zreszt  nie mo e to zaskakiwa , skoro dominuj c  
szko  prawa muzu ma skiego na tym obszarze jest szko a hana cka, znana ze swej 
tolerancji (nawiasem mówi c do niej te  przyznaj  si  polscy Tatarzy). Zasadnicz  
kwesti  jest rozró nienie mi dzy islamem o cjalnym a tzw. ludowym. Ten pierw-
szy dominowa  w ród ludno ci miejskiej i mia  charakter islamu wysokiego, który 
uto samiano z post pem. Jego wprowadzaniem zajmowali si  d adidzi, którzy prag-
n li upowszechnia  �prawdziw �, �czyst � wiedz  o islamie. Drugi za  dominowa  
w ród ludu, który nie zna  ani Koranu, ani j zyka arabskiego, i dla którego central-
nym symbolem islamu by a pielgrzymka do mazar � wi tego miejsca. Przy czytaniu 
tych rozwa a  si  rzeczy nasuwa si  analogia do katolicyzmu polskiego. Ju  swego 
czasu Józef Boche ski zwraca  uwag  na jego podzia  na tzw. katolicyzm statycz-
ny i katolicyzm dynamiczny. W pierwszym z nich, ludowym, wyznawcy nie znaj  
tak naprawd  tego, co w ich wierze jest istotne, za  religia dla nich to zbiór zakazów 
moralnych i nakazów obrz dowych (rytua ów). Ten katolicyzm wyznaje lud i pewna 
cz  inteligencji (która zreszt  w wi kszo ci jest zlaicyzowana). Katolicyzm dyna-



miczny natomiast jest zwartym wiatopogl dem i systemem religijnym, przedstawia-
j cym cz owiekowi pewien idea  yciowy, zawieraj cy rozwini t  my l  lozo czn . 
Ten katolicyzm ma o wiele mniejsze wp ywy ni  statyczny2. Wydaje si , e podob-
nie jest z islamem centralnoazjatyckim.

Oczywi cie istniej  bardzo powa ne ró nice, które wp ywaj  na specy k  isla-
mu w tym rejonie. Autor sumiennie rozwa a wzajemne relacje miedzy jednostk , 
to samo ci  grupow , a religi . Szczególnie istotna jest konstatacja, e w kulturach 
Azji Centralnej, w odró nieniu od Zachodu, jednostka nie mo e pomy le  o sobie 
jako bycie niezale nym ontycznie od grupy (s. 44). Nie mo na zatem mówi  o indy-
widualizmie, który jest tak wa ny w my li zachodniej. Islam w Azji Centralnej jest 
religi  wspólnot, a nie prze y  indywidualnych, co niesie istotne konsekwencje dla 
rozumienia religii w obu kulturach. S dz  jednak, e wiadczy to równie  o swoi-
sto ci islamu w Azji Centralnej w stosunku do tego, który narodzi  si  na Pó wyspie 
Arabskim. Poj cie duszy by o tam bowiem tematem gor cych dyskusji, zreszt  tak e 
pod wp ywem  lozo i greckiej. Warto przypomnie , e element duchowy cz owieka 
okre lany jest w Koranie przez nafsun (dusza, istota yj ca, cz owiek, cz owiecze -
stwo) oraz qalbun (serce, pier , tzn. wn trze cz owieka) jako siedlisko wiadomo-
ci, uczucia i woli. Wed ug najwi kszego teologa islamu Al-Ghazalego (1058�1111) 

serce interpretowane jest jako organ, który w ada pojmowaniem prawdy. Zgodnie 
z Koranem dusza, czyli wiadomo  i sumienie, ponosi odpowiedzialno  za czyny 
cz owieka, a wi c za to, czy kroczy on, czy te  nie, po �drodze Boga�3. A je li tak, 
nadawa oby mu to charakter jednostkowy, indywidualny. Trzeba tak e przypomnie , 
e islam klasyczny by  kontynuacj  judaizmu i chrze cija stwa, a zatem religii le -

cych u podstaw cywilizacji zachodniej. Wydaje si  wi c, e ró nice istniej  nie tylko 
w rozumieniu religii (religijno ci) pomi dzy cz owiekiem Zachodu a mieszka cem 
Azji Centralnej, lecz równie  pomi dzy muzu maninem klasycznego islamu a wy-
znawc  islamu zadomowionego na obszarze centralnoazjatyckim. 

W rozdziale II autor rozpatruje islam w niepodleg ych pa stwach regionu i na-
rodziny w nich opozycji muzu ma skiej. Autor omawia dwa okresy. W pierwszym 
okresie (1991�1992) w reakcji na rz dy sowieckie odradza si  islam. Budowane s  
meczety i powstaj  szko y koraniczne. Jednocze nie islam postrzegany jest jako pe-
wien idea , wa ny dla zbudowania spo ecze stwa, kieruj cego si  zasadami równo ci 
i sprawiedliwo ci. Odrodzenie islamskie mia o zreszt  na celu bardziej budow  naro-
dów w asnej grupy etnicznej ni  umm  wszystkich wiernych. Pa stwa tego regionu 
okre la y si  jednak jako wieckie. W drugim okresie (1993�1998) nast puje nasile-
nie kontroli pa stwa i próba ograniczenia wp ywu islamu wysokiego, z którym wi -
e si  opozycja, okre lona mianem fundamentalistycznej. Autor nakre la wzajemne 

2 Zob. Józef Boche ski, Problem katolicyzmu w Polsce, (w): Sens ycia i inne eseje, Philed, Kra-
ków 1993.

3 Szerzej na ten temat Jerzy Nosowski: Przepisy prawne Koranu. Wyk ad systematyczny, Warsza-
wa 1971 oraz Teologia Koranu. Wyk ad systematyczny, Warszawa 1971.



relacje mi dzy w adz , która czuje si  zagro ona, a opozycj , która odwo uje si  do 
islamu jako ideologii. Islam staje si  wówczas ideologi  protestu spo ecznego, wal-
cz cym islamem Azji Centralnej.

Temu ostatniemu zagadnieniu po wi cony jest trzeci, najd u szy rozdzia  ksi ki. 
Autor omawia najwa niejsze nowe islamskie ruchy opozycyjne, takie jak Islamski 
Ruch Uzbekistanu i Hizb ut-Tahrir (Islamska Partia Wolno ci). Oba ruchy postawi-
y sobie za cel ustanowienie kalifatu, d c do stworzenia islamskiej ummy z praw-

dziwego zdarzenia, a zatem kieruj cej si  szariatem. Obie organizacje pragn y do-
kona  tego na drodze rewolucji (og aszaj c d ihad), wrogiej nie tylko demokracji, 
ale, co oczywiste, równie  miejscowym re imom. Autor sugestywnie kre li polityk  
w adz, które za pomoc  m.in. propagandy próbuj  zdyskredytowa  opozycj . Oskar-
enie za  wspomnianych organizacji o terroryzm, szczególnie po 11 wrze nia 2001 

r., musia o zyska  sympati  Zachodu.
Szczególnie dok adnie zosta a omówiona druga z organizacji, wywodz ca si  z Pa-

lestyny, która w 1990 roku rozpocz a dzia alno  w Uzbekistanie, a pó niej w in-
nych pa stwach regionu. W tej cz ci rozwa a  autor ukazuje, jak partia nawo uj ca 
do odrodzenia islamskiego stylu ycia zyska a popularno  w rozmaitych grupach et-
nicznych. Co ciekawe, w regionie tym dominuje islam ludowy, a nie wysoki. Okazu-
je si  jednak, e to nie konfesja odgrywa zasadnicz  rol . Z dok adnej analizy cz on-
ków organizacji, któr  przeprowadza autor na stronach 133�138, wynika e wi kszo  
z nich stanowi  ludzie ze rednim i wy szym wykszta ceniem � ludzie, którzy nie 
s  zwi zani ze szko ami koranicznymi, a reprezentuj  raczej rodz c  si  klas  red-
ni . Prze o yli oni wnioski nad w asn  sytuacj  ekonomiczn  na postulaty politycz-
ne (s. 138). Okazuje si  jednak, e znaczn  cz  cz onków stanowi  równie  bezro-
botni (s. 152), oczekuj cy sprawiedliwo ci spo ecznej, której re imy postsowieckie 
nie mog  zapewni . Prze ladowania przez w adze cz onków Hizb ut-Tahrir wzbu-
dzaj  sympati  spo eczn  dla tego ruchu. Oto powody popularno ci opozycji islam-
skiej. Tylko jaka jest w tym rola islamu? Otó  islam jako religia wspólnoty wpisuje 
si  w mit powrotu w adzy kalifów, sprawiedliwych w adców, którzy b d  kierowa  
si  bratersk  mi o ci . Dlaczego ruch przyci gn  inteligentów? Ano dlatego, e ka-
lifat wybawi klas  redni  od korupcji i bezprawia w adzy, e podkre la on istotne 
znaczenie nowoczesnej technologii i nauki (s. 155). W ten sposób islam staje si  poli-
tycznym ruchem kontestacji. Rodz  si  jednak pewne w tpliwo ci. Czy islam, o któ-
rym czytamy w kontek cie ruchów spo ecznych, jest islamem ludowym czy islamem 
wysokim? Islam ludowy oparty na rytua ach jest przecie  dominuj c  religi  na tym 
obszarze. To on czerpa  bardzo du o z tradycji przedislamskich. Co w a ciwie jego 
wyznawcy wiedzieli o idei kalifatu i warto ciach klasycznego islamu? Islam wysoki 
uto samiany by  z post pem i wiedz  opart  na czystym, klasycznym islamie. W a -
nie ten drugi islam mia  le e  u podstaw nowych ruchów opozycyjnych. Problemem 
jest stosunek ich cz onków do religijno ci. Czytamy bowiem, e o atrakcyjno ci par-
tii nie decyduj  tre ci teologiczne obecne w jej programie (s. 138), jednak czytamy 



te , e cz onkowie akceptuj  przeobra enia polityczne dokonywane na podstawach 
czystego islamu (s. 160). Je eli nie odgrywaj  roli kwestie teologiczne (czysty is-
lam), lecz kwestie wspólnotowe oparte na rytuale (islam ludowy), to znaczy, e nowe 
ruchy opozycyjne wpisuj  si  raczej w islam ludowy ni  wysoki, wzgl dnie jest to 
jaka  fuzja obu tych form islamu! Czysty islam przejawia by si  wy cznie poprzez 
jego upolitycznienie, ludowy za  w yciu codziennym poprzez miejscow  tradycj  
(trzeba jednak pami ta  o zlaicyzowanej inteligencji). I tylko z takiej perspektywy 
nazywanie przez autora tych ruchów fundamentalistycznymi mia oby racj  bytu. Pi-
sze on bowiem na stronie 166: ograniczy em jego zakres znaczeniowy, u ywaj c go 
jako okre lenia tylko tych ugrupowa , które w nawi zaniu do �czystego islamu� po-
stuluj  zniesienie rozdzia u polityki i religii, albo inaczej mówi c, reprezentuj  zja-
wisko zwane w nauce repolityzacj  islamu. Wynika st d zatem konstatacja, e dla 
cz onków tych ruchów odrodzenie islamskiego stylu ycia by oby chyba drugorz d-
ne. Z punktu widzenia jednak klasycznego islamu polityka i religia s  nierozdzielne. 
Religia to ca y porz dek spo eczny, a zatem równie  islamski styl ycia. Ta kwestia 
nie jest, moim zdaniem, jasno wyt umaczona. Rzeczywisto  spo eczna okazuje si  
bardziej z o ona i zdaje si  wymyka  analizie socjologiczno-politologicznej.

Z perspektywy upolitycznionego islamu s uszna wydaje si  konkluzja autora, e 
w krajach tego regionu nie jest mo liwe zaprowadzenie demokracji. Mo na by t  opi-
ni  zreszt  odnie  generalnie do relacji mi dzy islamem a demokracj . Podobnego 
zdania jest wielu uczonych4.

Ksi ka prof. Zapa nika zas uguje na uwag . Dotyczy ona odleg ego rejonu geo-
gra cznego, lecz problemy w niej poruszane s  wa ne równie  dla Europy. Analiza 
i zrozumienie islamu s  istotne dla przebiegu relacji mi dzy cywilizacjami, zw asz-
cza, e dominuje pogl d o wrogo ci mi dzy Zachodem a islamem. Mimo trudnego 
tematu ksi k  czyta si  bardzo dobrze. Jej wag  podnosi stosowanie kilku perspek-
tyw � socjologicznej, antropologicznej,  lozo cznej i politologicznej. A to zapewni 
ksi ce wa ne miejsce w tak skromnej przecie  polskiej literaturze przedmiotu.

4 Przypomn  tu tylko ksi k  Islam a demokracja pod redakcj  Anny Mrozek-Dumanowskiej, 
Askon, Warszawa 1999.


