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ISLAM NA WYZNANIOWEJ MAPIE
REPUBLIKI PO£UDNIOWEJ AFRYKI

ISLAM ON THE RELIGION MAP
OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Wspó³czesna Republika Po³udniowej Afryki stanowi mozaikê
rasow¹, narodowo�ciow¹, etniczn¹, jêzykow¹, a tak¿e i religijn¹.
W dalszym ci¹gu ludno�æ tego pañstwa, licz¹c¹ obecnie 47,4 mln
osób1, dzieli siê na cztery grupy rasowe: Afrykanów � 37,7 mln
(89%), Bia³ych � 4,4 mln (9%), Kolorowych/Koloredów � 4,2 mln
(9%) i Hindusów/Azjatów � 1,2 mln (2%)2. Mianem Afrykanów okre-
�la siê wszystkie grupy ludów Bantu oraz lud San (Buszmeni)
i Khoikhoi (Hotentoci)3. Ludno�æ bia³¹ tworz¹ potomkowie emigran-
tów pochodzenia europejskiego. Kolorowi zwani Koloredami to �oso-
by krwi mieszanej�, pochodz¹ce g³ównie ze zwi¹zków miêdzy ludno-
�ci¹ bia³¹ a potomkami ludu San i Khoikhoi, niewolników z Afryki
i Indii Wschodnich. Azjaci, zwani te¿ Hindusami to emigranci po-

1 Dane te dotycz¹ szacunków Po³udniowoafrykañskiego Urzêdu Statystycz-
nego (Statistics South Africa) na po³owê 2006 roku. W porównaniu ze spisem
powszechnym w 2001 roku ludno�æ RPA wzros³a o 2,6 mln osób, zob. South
Africa�s population, http://www.southafrica.info/ess_info/sa_glance/demogra-
phics/population.htm.

2 Mid-year population estimates 2006, Statistics South Africa, Pretoria
2006, s. 3.

3 W okresie apartheidu te dwie ostatnie grupy zaliczane by³y do rasy kolo-
rowych.
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chodz¹cy z Azji i ich potomkowie. Znacznie bardziej z³o¿ona jest
struktura etniczna mieszkañców RPA i dotyczy ona wszystkich grup
rasowych. W opracowaniach po³udniowoafrykañskich oraz zagranicz-
nych dotycz¹cych RPA bardzo czêsto kryterium narodowo�ciowe
uto¿samiane jest z etnicznym i stosowane wymiennie. Jednak¿e
podzia³ narodowo�ciowy powinno stosowaæ siê przede wszystkim
w stosunku do ludno�ci bia³ej, a w znacznie mniejszym stopniu
Azjatów. Od 1994 roku trwaj¹ próby budowania wspólnej to¿samo�ci
narodowej wszystkich grup rasowych i etnicznych RPA, ale proces
ten jeszcze nie zakoñczy³ siê i trudno jednoznacznie wyrokowaæ kiedy
dojdzie do uformowania siê wielorasowego narodu po³udniowoafry-
kañskiego4.

Do najbardziej z³o¿onych nale¿y struktura etniczna Afrykanów.
W�ród Afrykanów wyró¿nia siê cztery g³ówne grupy etniczne: Ngu-
ni, Sotho, Shangaan-Tsonga i Venda. Najwiêksza z nich Nguni dzieli
siê na trzy podgrupy: Pó³nocnych Nguni obejmuj¹ca plemiona Zulu-
sów i Suazi (Swazi); Po³udniowych Nguni sk³adaj¹ca siê g³ównie
z plemion Khosa oraz Transwalskich Ndebele (Transvaal Ndebele),
dziel¹cych siê na pó³nocnych i po³udniowych. Nastêpna grupa et-
niczna Sotho równie¿ dzieli siê na trzy podgrupy: Pó³nocnych Sotho,
Tswana i Po³udniowych Sotho5.

W ³onie bia³ego spo³eczeñstwa po³udniowoafrykañskiego ukszta³-
towa³ siê jedyny w Afryce bia³y naród Afrykanerów (zwanych daw-
niej Burami), przy czym pozosta³e grupy rasowe nie wytworzy³y
podobnie zwartej struktury narodowej. Naród Afrykanerów nie obej-
muje jednak ca³ej bia³ej spo³eczno�ci kraju, ale oko³o po³owy6. S¹ to

4 Wed³ug badañ Future Fact People Scape z 2004 roku 53% mieszkañców
RPA okre�la siê jako Po³udniowoafrykanie, przy czym najsilniej to¿samo�æ tê
artyku³uj¹ Biali (82%), a najs³abiej Afrykanie (44%), zob. A Nation in the Ma-
king. A Discussion Document on Macro-Social Trends in South Africa, Johan-
nesburg 2006, s. 86, http://www.info.gov.za/otherdocs/2006/socioreport.pdf.

5 Dwie ostatnie grupy etniczne: Shangaan-Tsonga i Venda s¹ w zasadzie
jednorodne.

6 Na temat historii i wspó³czesnych Afrykanerów zob. H. Giliomee, The
Afrikaners: Biography of a People, Charlottesville 2003.



185Islam na wyznaniowej mapie Republiki Po³udniowej Afryki

potomkowie dawnych osadników holenderskich (40%) i niemieckich
(40%), z domieszk¹ krwi francuskiej (7,5%), angielsko-szkockiej (7,5%)
i innych nacji europejskich (5%)7. Podstawowym wyró¿nikiem Afry-
kanerów jest ich jêzyk � afrikaans oraz przynale¿no�æ do jednego
z holenderskich ko�cio³ów reformowanych.

Poza Afrykanerami bia³¹ ludno�æ tworz¹ m.in. takie grupy na-
rodowo�ciowe/etniczne jak: grupa angielskojêzyczna, Portugalczycy,
¯ydzi, Niemcy i W³osi.

Szczególn¹ uwagê nale¿y po�wiêciæ Kolorowym, gdy¿ spo�ród
nich rekrutuje siê gros wyznawców islamu. Kolorowi ukszta³towali
siê w procesie mieszania siê ró¿nych ras na przestrzeni ostatnich
ponad trzystu lat dziejów Afryki Po³udniowej. Mo¿na w�ród nich
wyró¿niæ m.in. dwie subkulturowe grupy: Griquas i Malajów z Przy-
l¹dka (Cape Malays)8. Pierwsi byli urodzeni g³ównie ze zwi¹zków
miêdzy potomkami bia³ych osadników i kobiet spo�ród ludu Kho-
ikhoi, a w du¿o mniejszym stopniu spo�ród ludu San. Obecnie za-
mieszkuj¹ oni nielicznie pó³nocno-zachodni¹ czê�æ Prowincji Pó³noc-
no-Przyl¹dkowej oraz po³udniow¹ czê�æ Prowincji Kwazulu-Natalu
zwanej dawniej Griqualand West i Griqualand East. Biali osadnicy
oraz lud Khoikhoi i San zmieszani ze sprowadzonymi z zachodniego
i wschodniego wybrze¿a Afryki, Indii Wschodnich oraz Madagaska-
ru utworzyli now¹ grupê narodowo�ciow¹ okre�lan¹ nazw¹ Koloro-
wych z Przyl¹dka (Cape Coloureds)9 i osiedlili siê na terenie obec-

7 South Africa 1988�1989. Official Yearbook of the Republic of South Afri-
ca, Cape Town 1990, s. 67.

8 South Africa 1988�1989..., s. 75. Obecnie w spo³eczno�ci muzulmañskiej
w RPA termin ten uwa¿any jest czasami za pejoratywny i zwi¹zany z okresem
apartheidu. Promuje siê okre�lenie �Cape Muslims� tzn. �Muzu³manie z Przy-
l¹dka�. Termin �Cape Malays� nie ma jednak pochodzenia politycznego, ale
jêzykowe, gdy¿ spo³eczno�æ ta do XX wieku pos³ugiwa³a siê jêzykiem malajskim,
zob. M. Haron, The Case of South Africa�s Cape Malays, http://phuakl.tri-
pod.com/eTHOUGHT/capemalays2.htm#_ftn9.

9 O czêstych kontaktach seksualnych miêdzy bia³ymi osadnikami a kobie-
tami-niewolnicami �wiadczy fakt, ¿e w latach 1652�1672 75% dzieci poczêtych
przez te kobiety mia³o europejskich ojców, por. L. Marquard, The Peoples and
Policies of South Africa, London � Oxford � New York 1969, s. 68.
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nego Kapsztadu i okolic. Tam te¿ ¿yj¹ Malajowie z Przyl¹dka, któ-
rzy m.in. posiadaj¹ w³asn¹ dzielnicê w Kapsztadzie � Malay Quar-
ter (Bo-Kaap). S¹ to potomkowie muzu³mañskich niewolników (Cej-
loñczyków, Chiñczyków, Indonezyjczyków, Hindusów i Malgaszów)
sprowadzanych przez holendersk¹ Zjednoczon¹ Kompaniê Wschod-
nioindyjsk¹ w okresie od 1652 do 1749 roku10. Do Kolorowych za-
licza siê równie¿ cz³onków niewielkich jednostek etnicznych: Dun-
nów, Nunnów, Finnów, Oppermanów i Carolus-Baatjies11.

Azjaci pod wzglêdem narodowo�ciowym i etnicznym stanowi¹
do�æ jednorodn¹ grupê, w�ród której dominuj¹ g³ównie Hindusi
sprowadzeni do Natalu po 1860 roku z Indii do pracy na tamtej-
szych plantacjach trzciny cukrowej oraz w niewielka liczebnie spo-
³eczno�æ chiñska.

Niezwykle bogato przedstawia siê mapa jêzykowa RPA. Od 1994
roku w RPA oficjalnie obowi¹zuje 11 jêzyków urzêdowych (zapis
oryginalny w konstytucji: Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshi-
venda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa i isiZu-
lu)12 . W ka¿dej prowincji oficjalnie g³ównym jêzykiem jest jeden
z jêzyków afrykañskich plus jêzyk angielski i afrikaans, przy czym
jêzyk angielski jest najbardziej rozpowszechniony. W okresie apar-
theidu w³adze preferowa³y zdecydowanie jêzyk afrikaans. Ponadto
obecnie co najmniej kilka jêzyków, mimo nieoficjalnego statusu, jest
do�æ rozpowszechnionych. Najpopularniejszym jest fanagalo linga
franca RPA stosowany przede wszystkim w po³udniowoafrykañskich
kopalniach. W�ród Afrykanów z lokacji (townshipów) popularnym jest

10 Cape Malays, w: A Mosaic of People, Bureau of Information, Cape Town
1989; Badacz problemów Afryki Po³udniowej Tadeusz £êtocha pisa³ o Malajach
z Przyl¹dka, m.in.: ��ci�le rzecz bior¹c, nie stanowi¹ oni odrêbnej jednostki
etnicznej, poniewa¿ sami s¹ mieszanin¹ Arabów, Hindusów, Cejloñczyków,
Chiñczyków i Malgaszów�, zob. T. £êtocha, Republika Po³udniowej Afryki � kraj
apartheidu, Warszawa 1967, s. 13.

11 M. Malinowski, Bia³e mocarstwo Czarnego L¹du, Warszawa 1986, s. 61�62.
12 Constitution of the Republic of South Africa 1996, http://www.poli-

ty.org.za/html/govdocs/constitution/saconst.html?rebookmark=1.
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isicamtho, zwany te¿ camtho, iscamtho, a historycznie jako tsotsitaal.
Zgodnie z Konstytucj¹ z 1996 roku (art. 6) utworzona Panpo³u-

dniowoafrykañska Rada Jêzyków (Pan South African Language
Board) ma promowaæ jêzyki najstarszych mieszkañców tej czê�ci
kontynentu afrykañskiego: khoi, nama i san; jêzyki powszechnie
u¿ywane przez grupy narodowo�ciowe i etniczne: grecki, gujarati,
hindi, niemiecki, portugalski, tamil, telegu i urdu; jêzyki u¿ywane
w celach religijnych: arabski, hebrajski, sanskryt i inne jêzyki litur-
giczne. Wy¿ej wymienione jêzyki odgrywaj¹ pewn¹ rolê w mediach
i edukacji RPA.

* * *

Wspó³czesna RPA nale¿y do tych pañstw, w których religia od-
grywa wa¿n¹ rolê13. Konstytucja w�ród praw fundamentalnych (Bill
of Rights) gwarantuj¹cych prawa i wolno�ci obywatelskie wymienia
wolno�æ religii, przekonañ i opinii. Obywatele nie mog¹ byæ dyskry-
minowani ze wzglêdów religijnych i zwraca siê uwagê na zagwaran-
towanie praw mniejszo�ciom religijnym. Na mocy konstytucji powo-
³ano do ¿ycia niezale¿n¹ Komisjê Propagowania i Ochrony Praw
Mniejszo�ci Kulturowych, Religijnych i Jêzykowych (Commission for
the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious
and Linguistic Communities), której zadaniem jest umacnianie �kon-
stytucyjnej demokracji� w kraju, w tym odgrywanie znacz¹cej roli
w ochronie podstawowych praw obywatela, w tym religijnych14. Kon-
stytucja nie reguluje stosunku miêdzy pañstwem a Ko�cio³ami, ze-
zwala jednak na urz¹dzanie uroczysto�ci religijnych w instytucjach
pañstwowych na zasadzie równo�ci religii i dobrowolno�ci15. Mimo

13 Wed³ug badañ South African Institute of Race Relations z 2000 roku
oko³o 50% mieszkañców RPA bierze udzia³ w spotkaniach religijnych przynaj-
mniej raz w tygodniu.

14 A. ¯ukowski, Parlament Republiki Po³udniowej Afryki, Warszawa 2002,
s. 41�42.

15 A. ¯ukowski, System konstytucyjny Republiki Po³udniowej Afryki, War-
szawa 2003, s. 28.
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znacz¹cej religijno�ci obywateli RPA ustawodawca zrezygnowa³
z wprowadzenia do preambu³y konstytucji fragmentów stwierdzaj¹-
cych supremacjê prawa boskiego nad stanowionym przez ludzi.
Formu³ê �W uni¿onym pos³uszeñstwie wobec Wszechmocnego Boga�
(�In humble submission to Almighty God�), ostatecznie odrzucono16.

W�ród mieszkañców RPA zdecydowanie przewa¿aj¹ chrze�cija-
nie (75-80%), którzy dziel¹ siê na wiele wyznañ. Liczba cz³onków
poszczególnych wyznañ w zale¿no�ci od �róde³ jest ró¿na17.

Wed³ug ostatniego spisu powszechnego z 2001 roku najwiêk-
szym ko�cio³em chrze�cijañskim pod wzglêdem liczby wyznawców
jest chrze�cijañski ko�ció³ Syjonu 4 971 931 (11% ogó³u mieszkañ-
ców), a dalej kolejno: ko�ció³ charyzmatyczny/zielono�wi¹tkowców
3 695 211 (8,2%), ko�ció³ rzymskokatolicki 3 181 332 (7,1%), ko�cio³y
metodystyczne 3 035 719 (6,8%), holenderskie ko�cio³y reformowane
3 005 697 (6,7%), ko�cio³y anglikañskie 1 722 076 (3,8%), ko�cio³y
etiopskie 1 150 102 (2,6%), ko�cio³y luterañskie 1 130 983 (2,5%),
ko�ció³ prezbiteriañski 832 497 (1,9%), ko�cio³y baptystów 691 235
(1,5%), ko�cio³y kongregacyjne 508 826 (1,1%), ko�ció³ Bandla Lama
Nazaretha 248 825 (0,5%), ko�ció³ misyjnego apostolatu wiary 246 193
(0,5%) i ko�cio³y ortodoksyjne 42 253 (0,1%)18.

Znacz¹cy odsetek mieszkañców RPA nale¿y do innych ko�cio³ów
chrze�cijañskich sklasyfikowanych w spisie jako: inne ko�cio³y apo-
stolatu (apostolskie) 5 627 320 osób (12,6%), inne ko�cio³y chrze�ci-
jañskie 2 890 151 (6,4%), inne ko�cio³y Syjonu 1 887 147 (4,2%), inne

16 Zapis takiej tre�ci znajdowa³ siê w Tymczasowej Konstytucji z 1994 roku.
17 Wed³ug South African Christian Handbook 1999/2000 szacunki doty-

cz¹ce wyznawców poszczególnych religii chrze�cijañskich kszta³towa³y siê na-
stêpuj¹co: chrze�cijañski ko�ció³ Syjonu 4 181 tys. wyznawców (9,71%), holen-
derskie ko�cio³y reformowane 3 810 tys. (8,85%), ko�ció³ rzymskokatolicki 3 703
tys. (8,60%), ko�ció³ metodystyczny 3 035 tys. (7.05%), ko�ció³ charyzmatyczny/
zielono�wi¹tkowców 2 381 tys. (5,53%), ko�ció³ anglikañski 1 731 tys. (4,02%),
por. South African Christian Handbook 1999/2000, Welkom 2000.

18 Census 2001, Released July 2003, Statistics South Africa, Pretoria,
http://www.statssa.gov.za.
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niezale¿ne ko�cio³y afrykañskie 656 644 (1,5%) oraz inne ko�cio³y
reformowane 226 499 (0,5%).

Powa¿na czê�æ chrze�cijan (powy¿ej 26%) w swoich praktykach
religijnych stosuje obrzêdy afrykañskie. Oko³o 12% nale¿y do chary-
zmatycznych ko�cio³ów chrze�cijañskich. Najwiêcej wyznawców maj¹
afrykañskie ko�cio³y niezale¿ne, zwane afrykañskimi ko�cio³ami
krajowymi (m.in. syjonistyczne, etiopskie, apostolskie).

W�ród religii niechrze�cijañskich najliczniejszy jest islam �
654 064 wyznawców (1,5%) i hinduizm � 551 668 wyznawców (1,2%).
Maleje liczba wyznawców judaizmu � 75 549 (0,2%)19. W tradycyjne
religie afrykañskie wierzy zaledwie 125 898 osób (0,3%). Wiernych
pozosta³ych innych wyznañ chrze�cijañskich i niechrze�cijañskich
jest 283 815 osób (0,6%). Do�æ zastanawiaj¹cy jest fakt, i¿ a¿ 15,1%
procent mieszkañców RPA (6 767 165 osób) twierdzi, ¿e nie jest cz³on-
kiem ¿adnej religii, a 1,4% (610 974) zosta³o okre�lonych w spisie
jako �niezdecydowani�.

* * *

Islam uwa¿any jest za najbardziej dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê
religiê w RPA. W 1970 roku islam mia³ w RPA 269 915 wyznawców
(Kolorowi � 134 087, Azjaci � 125 987, Afrykanie � 8896, Biali
� 945). Dziesiêæ lat pó�niej 328 440 wyznawców (Kolorowi � 163 700,
Azjaci � 154 300, Afrykanie � 8260, Biali � 2180). Wed³ug spisu
powszechnego z 1996 roku liczba ta wzros³a do 553 585 osób, w tym
272 337 mê¿czyzn i 281 248 kobiet (Kolorowi � 246 433, Azjaci
� 236 315, Afrykanie � 43 253, Biali � 3741, inni � 23 843)20. Dane

19 Liczba wyznawców judaizmu podana w spisie powszechnym by³a kwe-
stionowana przez centralna organizacjê ¿ydowsk¹ w RPA � South African Je-
wish Board of Deputies � gdy¿ judaizm jako swoj¹ religiê wskaza³o 11 978
Afrykanów.

20 Census 2001. Primary tables South Africa. Census �96 and 2001 compa-
red, Report No. 03-02-04/2001, Statistics South Africa, Pretoria 2004, s. 25.
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z ostatniego spisu powszechnego z 2001 roku przedstawiaj¹ siê na-
stêpuj¹co: wyznawcy islamu 654 064 osób, w tym 329 452 mê¿czyzn
i 324 613 kobiet (Kolorowi � 296 021, Azjaci � 274 932, Afrykanie
� 74 701, Biali � 8410)21. Dane o liczbie wyznawców z tego spisu
powszechnego s¹ jednak podwa¿ane przez tamtejsze organizacje
muzu³mañskie oraz badaczy. Przyk³adowo Goolam Vahed, badacz
islamu w RPA z University of KwaZulu-Natal, szacuje liczebno�æ
muzu³manów w tym kraju na oko³o 1 mln wyznawców22 lub nawet
prawie 2 mln23. Inne dane stwierdzaj¹ liczebno�æ muzu³manów
w RPA na oko³o 800 tys. wyznawców24.

Liczebno�æ tej spo³eczno�ci wzrasta nie tylko poprzez przyrost
naturalny w obrêbie dotychczasowych wyznawców islamu, ale tak¿e
w wyniku przechodzenia na islam przedstawicieli wszystkich grup
rasowych i etnicznych w RPA, a zw³aszcza Afrykanów25. Ponadto po
1994 roku spo³eczno�æ muzu³mañsk¹ w RPA zasilili te¿ emigranci
z Azji Po³udniowej i Afryki Pó³nocnej oraz uchod�cy z Burundi,
Kenii, Rwandy, Angoli i Malawi.

Spo³eczno�æ ta jest silnie zurbanizowana i zamieszkuje zwarte
tereny. Najwiêksze jej skupiska to: Kapsztad i okolice, potem Dur-
ban. Pozostali mieszkaj¹ w aglomeracji Johannesburga, Port Eliza-
beth, East London, Kimberley i Pretorii.

Podobnie jak ca³e spo³eczeñstwo po³udniowoafrykañskie w�ród
tamtejszych muzu³manów wystêpuj¹ g³êbokie podzia³y ze wzglêdów
rasowych, etnicznych, jêzykowych, klasowych, wykszta³cenia, polity-
ki oraz wiary.

21 Ibidem, s. 27.
22 G. Vahed, Muslims in Post-Apartheid South Africa. A Model of Integra-

tion?, �Views & Analyses�, 23 March 2006, http://www.islamonline.net/English/
Views/2006/03/article08.shtml.

23 http://www.radio786.co.za/about/history/.
24 Islam in South Africa, http://www.onelang.com/encyclopedia/index.php/

Islam_in_South_Africa.
25 N. Itano, In South Africa many Blacks convert to Islam, �The Christian

Science Monitor� January 2002.
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Wspó³cze�ni wyznawcy islamu s¹ w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci
potomkami Malajów, a tak¿e Azjatów z kontynentu26. Ma³¹ grupê
stanowi¹ Pakistañczycy oraz niewielka czê�æ Kolorowych z Przyl¹d-
ka (Cape Coloured). W latach 90. XX wieku, a zw³aszcza w obecnej
dekadzie coraz czê�ciej wyznawcami islamu staj¹ siê Afrykanie (tzw.
czarny islam)27. Znacz¹cy wzrost wyznawców islamu notuje siê w�ród
Bia³ych, ale liczebnie stanowi¹ oni marginaln¹ grupê28.

Przyjmuje siê, ¿e geneza islamu w Afryce Po³udniowej siêga lat
80. XVII wieku, kiedy to z Batawii (dzisiejsza Indonezja, przede
wszystkim z wyspy Jawa i Bali) do Kraju Przyl¹dkowego Zjednoczo-
na Kompania Wschodnioindyjska (VOC) deportowa³a muzu³mañskich
przywódców religijnych, którzy wraz z wcze�niej sprowadzonymi tam
muzu³mañskimi niewolnikami utworzyli spo³eczno�æ, tzw. Cape
Malays29. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e cezura ta zbie¿na jest z pocz¹tkami
bia³ej kolonizacji tej czê�ci Afryki, a nawet podaje siê ¿e w 1652
roku razem z Holendrem Janem van Riebeeckiem przyby³o kilku
Malajów z Batawii30. Pocz¹tkowo w³adze holenderskiej kolonii spro-
wadzi³y tam do pracy z Indii Wschodnich i Malajów setki robotni-
ków i s³u¿¹cych zwanych mardyckers31. Wkrótce zaczêli do Kraju
Przyl¹dkowego przybywaæ muzu³mañscy duchowni, którzy krzewili
wiarê w�ród niewolników.

26 Studium porównawcze tych dwóch spo³eczno�ci muzu³mañskich przed-
stawia m.in. badacz islamu na Po³udniu Afryki Ephraim C. Mandivenga, zob.
E. C. Mandivenga, The Cape Muslims and the Indian Muslims of South Africa:
A Comparative Analysis, �Journal of Muslim Minority Affairs� Vol. 20, No. 2,
October 1, 2000, s. 347�352.

27 Wed³ug danych oficjalnych w dalszym ci¹gu w�ród Afrykanów muzu³ma-
nie stanowi¹ marginaln¹ grupê (0,2%).

28 Od 1970 roku liczba wyznawców islamu w�ród Bia³ych w RPA wzros³a
prawie 10-krotnie, ale podobnie jak w�ród Afrykanów stanowi¹ znikomy odse-
tek w tej grupie (0,2%).

29 Pierwsza grupa muzu³manów przyby³a do Kraju Przyl¹dkowego w 1667
roku. Jednak¿e czêsto uznaje siê, ¿e dzieje islamu w Afryce Po³udniowej zaczy-
naj¹ siê od przybycia tam malajskiego szejka Abdurahman Matebe Shah
z Sumatry w 1668 roku. Jego grobowiec (kramat) w Constantii pod Kapsztadem
jest miejscem kultu religijnego.
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Wspó³cze�nie tzw. Cape Malays oraz Cape Coloureds, dla któ-
rych islam jest wyznawan¹ religi¹, stanowi¹ oko³o 7% ogólnej liczeb-
no�ci Kolorowych w RPA32.

Druga grupa wyznawców islamu rekrutuje siê spo�ród potom-
ków bogatych Azjatów, tzw. �pasa¿erów�, którzy przybywali do bry-
tyjskiego Natalu w Afryce Po³udniowej w II po³owie XIX wieku33.
W przeciwieñstwie do �zakontraktowanych� (biednych robotników
przeznaczonych do pracy na plantacjach trzciny cukrowej), posiadali
w³asny kapita³ oraz pochodzili z pó³nocnych i zachodnich czê�ci Indii.
Za ojca islamu w Natalu (obecnie Kwazulu-Natal) uwa¿a siê szejka
Ahmada, który dotar³ tam wraz z robotnikami hinduskimi w latach
60. XVIII wieku. Najbardziej czczony jest jednak mistyk Sufi Saheb
bractwa religijnego Czisztija, który dotar³ do Durbanu w 1895 roku,
aby krzewiæ wiarê w�ród Azjatów, m.in. poprzez tworzenie szkó³,
ochronek dla dzieci, budowê meczetów, organizowanie festiwali re-
ligijno-kulturalnych oraz ró¿ne formy dzia³alno�ci charytatywnej34.

Wspó³cze�nie grupa ta stanowi oko³o 25% populacji Azjatów.
W�ród tej grupy jêzyk angielski jest jêzykiem podstawowym (pierw-
szy jêzyk dla 90%), chocia¿ przedstawiciele tej grupy pos³uguj¹ siê
tak¿e jêzykami urudu i gujarati.

Zdecydowana wiêkszo�æ muzu³manów w RPA to sunnici. Nie-
wielk¹ grupê stanowi¹ muzu³manie, którzy przeszli na szyizm.

30 J. S. Mayson, The Malays of Cape Town, Manchester 1865, s. 7.
31 Pierwsi mardyckers pochodzili z wyspy Amboyna na po³udniowych Mo-

lukach i przybyli do nowo tworz¹cej siê morskiej bazy zaopatrzeniowej w Kapsz-
tadzie ju¿ w 1658 roku, zob. D. Achmat, The Mosques of Bo-Kaap, Athlone 1980,
s. 35�36.

32 Census 2001. Primary tables South Africa. Census �96 and 2001 compa-
red�, s. 28.

33 R. Pallavi, From South Asia to South Africa: Locating Other Post-colonial
Diasporas, �MFS Modern Fiction Studies� Vol. 51, No. 3, Fall 2005, s. 536�560.

34 Hazrat Soofie Saheb (R.A.), http://www.badsha.peer.org.za/HA-
ZRAT%20SOOFIE%20SAHEB/Hazrath%20Soofie%20Saheb%20R.htm, zob. te¿
oficjalna stronê internetow¹ tego przywódcy muzu³mañskiego, http://www.so-
ofie.saheb.org.za.
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Wed³ug Islamskiej Rady Afryki Po³udniowej (Islamic Council of
South Africa) oko³o 20% muzu³manów jest zaanga¿owanych w han-
del, 40% pracuje jako wykwalifikowani rzemie�lnicy, 25% jako nie
w pe³ni wykwalifikowani robotnicy i 15% jako biznesmeni i pracow-
nicy umys³owi35.

Wspó³czesna spo³eczno�æ islamska w RPA jest bardzo dobrze
zorganizowana. Posiada obecnie setki w³asnych instytucji religij-
nych i spo³ecznych, a tak¿e politycznych.

Nawet w Polsce, chocia¿ bardzo sporadycznie, zauwa¿a siê roz-
wój i dynamikê wspó³czesnego islamu w RPA: �465 muzu³mañskich
organizacji spo³ecznych, 455 islamskich college�ów, instytutów
i medres. Egipt, Pakistan, Arabia Saudyjska? Nie. RPA [�] to w³a-
�nie RPA staje siê powoli intelektualnym centrum �wiata muzu³-
mañskiego. Takim Przyl¹dkiem Dobrej Nadziei islamu�36. Muzu³ma-
nie odkupuj¹ od Bia³ych chrze�cijañskie ko�cio³y i synagogi, które
zmieniaj¹ w meczety. Przede wszystkim jednak buduje siê nowe
meczety, których koszty budowy finansowane s¹ przez donatorów
z Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Iranu, Kuwejtu, Malezji, Pakistanu
i szejkanatów nad Zatok¹ Persk¹. Dziêki pomocy zagranicznej, g³ów-
nie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w Durbanie aktywnie
dzia³a Miêdzynarodowe Centrum Propagowania Islamu (Islamic
Propagation Centre International). W kwietniu 1995 roku w Kapsz-
tadzie mia³a miejsce pierwsza konferencja islamska Po³udnia Afry-
ki, a jej tematem przewodnim by³a kwestia przechodzenia ludno�ci
tego regionu Afryki na wiarê muzu³mañsk¹.

Spo³eczno�æ ta ma bardzo rozbudowan¹ sieæ organizacji chary-
tatywnych. Gros donacji na ich rzecz pochodzi z zagranicy. W sferze
pomocy socjalnej w�ród mieszkañców lokacji Kapsztadu szczególnie
znana jest Fundacja Mustadafin37 oraz organizacja Gift of the Gi-

35 ICSA, Meet the Muslims of South Africa, Durban 1984, s. 21.
36 J. Rohoziñski, Przyl¹dek Dobrej Nadziei islamu, 21.10.2003, http://

www.polskieradio.pl/spoleczenstwo/temattygodnia/default.asp?id=328&md=0.
37 http://www.mustadafin.com/.
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vers, znana pod arabsk¹ nazw¹ Waqf al-Waqifin, która prowadzi
niezwykle szerok¹ aktywno�æ spo³eczn¹ nie tylko w RPA, ale
w innych krajach Afryki (klêska g³odu w Somali) oraz dla wielu
spo³eczno�ci muzu³mañskich na ca³ym �wiecie (np. pomoc dla ofiar
trzêsienia ziemi w Indonezji w maju 2006 roku)38.

W 1994 roku bardzo uroczy�cie obchodzono w Afryce Po³udnio-
wej 300-lecie islamu. Rocznica ta ustanowiona zosta³a na pami¹tkê
przybycia tam w 1694 roku jako banity szejka Jusufa z Makassaru,
uwa¿anego za potomka Proroka Mahometa, wraz z 12 imamami.
W Kraju Przyl¹dkowym za³o¿y³ szko³ê koraniczn¹ i krzewi³ islam
w�ród niewolników przyby³ych z Azji Po³udniowo-Wschodniej. Zmar³
w opinii �wiêtego, a jego grób sta³ siê miejscem pielgrzymek, i sta-
nowi cezurê praktykowania islamu w Afryce Po³udniowej.

Transformacja ustrojowa dokonuj¹ca siê na pocz¹tku lat 90. XX
wieku, a której cezur¹ by³y pierwsze demokratyczne wybory
w kwietniu 1994 roku, mia³a istotny wp³yw na postawy spo³eczno�ci
muzu³mañskiej w RPA. Nie wszyscy jednak popierali budowê wie-
lorasowej demokracji opartej na standardach zachodnich. Nie ak-
ceptowano czy te¿ przeciwstawiano siê przede wszystkim legalizacji
aborcji, prostytucji, pornografii czy zniesieniu kary �mierci. Z niepo-
kojem obserwowano negatywne zjawiska spo³eczne i ekonomiczne
towarzysz¹ce transformacji, m.in. wzrost przestêpczo�ci, bezrobocie,
bezdomno�æ, nêdzê i inne negatywne zjawiska spo³eczne.

Z drugiej strony, transformacja ustrojowa da³a asumpt do po-
szukiwania w�ród po³udniowoafrykañskich muzu³manów swoich
�korzeni�. W Prowincji Zachodnio-Przyl¹dkowej przybra³o to formê
zjawiska okre�lanego jako �malajonizacji�, tzn. budowania to¿samo-
�ci w oparciu o wzorce krajów Azji Po³udniowo-Wschodniej. Dla wielu
muzu³manów nowa rzeczywisto�æ spo³eczno-polityczna i ekonomicz-
na oznacza³a tzw. powrót do �róde³ (turning to the core). Przejawia³
siê on zapocz¹tkowaniem noszenia w ¿yciu codziennym tradycyj-

38 http://www.giftofthegivers.org/index.php.
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nych strojów muzu³mañskich przez mê¿czyzn i kobiety; przestrzega-
nia nakazów religijnych przy spo¿ywaniu ¿ywno�ci; golenia w¹sów,
noszenia krótkich w³osów i d³ugich bród. Wielu muzu³manów, na
pocz¹tku transformacji, gdy nie by³o jeszcze rozwiniêtych i rozbudo-
wanych mediów muzu³mañskich, �wyrzuci³o� telewizory ze swoich
domów. Muzu³manie rezygnowali z dotychczasowych ubezpieczeñ
spo³ecznych i zdrowotnych na rzecz organizacji muzu³mañskich. �Jak
grzyby po deszczu� pojawia³y siê szko³y islamskie oraz instytuty
teologiczne, a tak¿e banki. W krótkim okresie czasu rozpoczê³y dzia-
³alno�æ li tylko w spo³eczno�ci muzu³mañskiej media (prasa, radio,
telewizja, Internet)39 . Notowany by³ gwa³towny wzrost liczby piel-
grzymek po³udniowoafrykañskich muzu³manów do Mekki. Nast¹pi-
³a do�æ powszechna �dewesternizacja� tamtejszych muzu³manów.

Lobby muzu³mañskie w RPA jest coraz silniejsze i wp³ywowe.
Na przyk³ad w 1999 roku wymusi³o na rz¹dzie powo³anie komisji do
opracowania ustawy o ma³¿eñstwach muzu³manów, której przewod-
niczy³ sêdzia S¹du Najwy¿szego muzu³manin Mohamed Navsa40.

* * *

W okresie apartheidu w kwestiach politycznych spo³eczno�æ
muzu³mañska nie przeciwstawi³a siê zdecydowanie ówczesnym w³a-
dzom. Tym niemniej wielu muzu³manów czynnie w³¹czy³o siê
w walkê przeciwko apartheidowi w kraju i za granic¹. Za symbol tej
walki uwa¿any jest imam Abdull ah Haron z Kapsztadu, który

39 W�ród prywatnych rozg³o�ni muzu³mañskich mo¿na wymieniæ: Al-Zahe-
er Radio Station w Fordsburgu; Azaania Broadcasting w Durbanie; Institute for
Islamic Services; Radio Pretoria; Islamic Broadcasting Services International
w Mayfair; Radio 786 w Kapsztadzie; The Voice Radio Station w Mayfair i The
Voice of the Cape Town w Kapsztadzie. W�ród tytu³ów prasowych najwa¿niej-
szymi s¹: The Muslim Digest, Al-Akhbar (Kapsztad), Al-Rasheed (Frodsburg),
Muslim Views (Kapsztad), Palastine Times (Fordsbug), The Majlis (Port Eliza-
beth), The Message (Johannesburg) and Al-Balaagh (Johannesburg).

40 South African Law Reform Commission Project 106 Islamic Marriages
and Related Matters Report July 2003.
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przyp³aci³ j¹ ¿yciem w 1969 roku41. Inni, pochodz¹cy z rodzin mu-
zu³mañskich, zaanga¿owali siê przede wszystkim w dzia³alno�æ po-
lityczn¹ w kraju i na emigracji, skierowan¹ przeciwko bia³ym w³a-
dzom w Pretorii.

Przemiany ustrojowe w RPA znacznie zaktywizowa³y politycznie
tê spo³eczno�æ. W tworz¹cej siê demokracji po³udniowoafrykañskiej
zaczê³y powstawaæ nowe ruchy spo³eczne oraz ugrupowania poli-
tyczne42. Nie mia³y one jednak charakteru masowego.

W sumie, po 1994 roku, mo¿na wyró¿niæ trzy postawy organi-
zacji muzu³mañskich wobec nowej rzeczywisto�ci spo³eczno-politycznej
w RPA oraz rz¹dz¹cego Afrykañskiego Kongresu Narodowego (African
National Congress � ANC): postawa popieraj¹ca, neutralna i wroga.
Przyk³adem tej ostatniej postawy by³a organizacja Majlisul Ulama of
South Africa, która wyra�nie odradza³a muzu³manom uczestnictwo
w demokratycznych wyborach oraz udzia³ w strukturach w³adzy.

W pierwszych demokratycznych wyborach parlamentarnych
w 1994 roku wziê³y udzia³ dwie partie muzu³mañskie: Partia Islam-
ska (Islamic Party) i Muzu³mañska Partia Afryki (Africa Muslim
Party), które jednak nie uzyska³y szerszego poparcia tej spo³eczno-
�ci43. W kolejnych wyborach parlamentarnych w 1999 roku starto-
wa³a tylko ta ostatnia partia44 i zarejestrowa³a listê wyborcz¹ tylko

41 Imam Abdullah Haron 1924�1969, http://www.sahistory.org.za/pages/
people/Imam-ah.htm.

42 A. Tayob, Muslim Political Space in South Africa. Imagining a Local
�Ummach�, http://www.uct.ac.za/.

43 Muzu³mañska Partia Afryki, za³o¿ona w Durbanie, maj¹ca siedzibê
w Pietermaritzburgu w Prowincji Kwazulu-Natal, w wyborach do Zgromadzenia
Narodowego (zarejestrowa³a 60 kandydatów) otrzyma³a 34 466 g³osów, a w wy-
borach do Senatu (zarejestrowa³a 25 kandydatów) � 51 773 g³osów. Prawie po³o-
wê g³osów partia ta otrzyma³a w Prowincji Zachodnio-Przyl¹dkowej (15 655
g³osów). Islamska Partia, za³o¿ona w Kapsztadzie, nie startowa³a w wyborach
do izby pierwszej parlamentu, natomiast w wyborach do Senatu zag³osowa³o na
ni¹ 16 762 wyborców. Zob. Elections �94 South Africa. The Campaigns, Results
and Future Prospects, red. A. Reynolds, Cape Town 1994.

44 Po przegranych wyborach w 1994 roku czê�æ cz³onków Partii Islamskiej
przyst¹pi³a do Muzu³mañskiej Partii Afryki.
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w Prowincji Zachodnio-Przyl¹dkowej, na któr¹ pad³o zaledwie 9513
g³osów. W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2004 roku Mu-
zu³mañska Partia Afryki zdoby³a 11 019 g³osów (0,07% ogó³u g³o-
sów)45. W wyborach tych startowa³a te¿ Partia Pokoju i Sprawiedli-
wo�ci (Peace and Justice Party), która by³a zdominowana przez mu-
zu³mañskich fundamentalistów, w tym czê�æ zwolenników nieistnie-
j¹cej ju¿ Partii Islamskiej. Partia ta (zarejestrowana jako Kongres
Pokoju i Sprawiedliwo�ci) otrzyma³a w wyborach do Zgromadzenia
Narodowego poparcie 15 187 wyborców (0,1%). Sukces wyborczy, ale
bez znacz¹cych rezultatów chcia³a te¿ odnie�æ Partia Moralno�ci
Afryki (Africa Moral Party), która stara³a siê byæ reprezentantem
interesów spo³eczno�ci muzu³mañskiej46.

Z pewno�ci¹ czê�æ elektoratu muzu³mañskiego, zgodnie z ape-
lem Jamiat-ul-Ulama, Stowarzyszenia Teologów Muzu³mañskich
(Association of Muslim Theologians) oraz Muzu³mañskiej Rady S¹-
downiczej (Muslim Judicial Council), g³osowa³a w tych wyborach na
ANC (na listach wyborczych tej partii byli przedstawiciele spo³ecz-
no�ci muzu³mañskiej).

Znacznie wiêksze sukcesy partie muzu³mañskie zanotowa³y
w wyborach lokalnych, zw³aszcza do 200-osobowej Rady Miejskiej
Kapsztadu. W 2000 roku Muzu³mañskiej Partii Afryki uda³o siê
uzyskaæ 2 mandaty, a w kolejnych wyborach w 2006 roku 3 mandaty
i sta³a siê ona cz³onkiem rz¹dz¹cej koalicji47. W ostatnich latach
partia ta by³a oskar¿ana o g³oszenie hase³ rasistowskich i antyse-
mickich, w szczególno�ci w stosunku do lidera Sojuszu Demokra-
tycznego (Democratic Alliance) Tony�ego Leona48.

45 Podobnie jak w wyborach w 1999 roku partia ta zarejestrowa³a kandy-
datów do Rady Narodowej Prowincji tylko w Prowincji Zachodnio-Przyl¹dkowej.

46 Partia ta zosta³a za³o¿ona w 1998 roku.
47 W 2000 roku na te partiê pad³o 14 540 g³osów (0,6% ogó³u g³osów),

a w wyborach w 2006 roku 19 318 g³osów.
48 Ch. Roper, Africa Muslim Party �full of hate�, �News 24� 15.02.2006,
http://www.news24.com/News24/Columnists/Chris_Roper/0,,2-1630-

1649_1881502,00.html; A. Powell, Muslim party slams �racist� pamphlet, �Cape
Times� 05.06.2006.
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Po 1994 roku co najmniej kilku muzu³manów piastowa³o b¹d�
sprawuje wysokie urzêdy w pañstwie. Ministrem sprawiedliwo�ci
w rz¹dzie prezydenta Nelsona Mandeli by³ prawnik i dzia³acz anty-
apartheidowy Dullah Omar, natomiast w rz¹dzie Thabo Mbekiego
piastowa³ stanowisko ministra transportu (od 1999 roku do �mierci
w 2004 roku). Jako minister sprawiedliwo�ci mia³ du¿y wk³ad
w uchwalenie demokratycznej konstytucji i reformê sytemu spra-
wiedliwo�ci49. W latach 1994�1999 ministrem ds. gospodarki wodnej
i le�nictwa oraz w latach 1999�2004 ministrem edukacji by³ dzia³acz
antyapartheidowy Kader Asmal50. Parlamentarzyst¹ oraz wicemini-
strem spraw zagranicznych nieprzerwanie od 1994 roku jest Aziz
Pahad, równie¿ wcze�niej zaanga¿owany w dzia³alno�æ antyaparthe-
idow¹51. Z kolei Mohammed Valli Moosa, podobnie jak ww. politycy
by³ dzia³aczem antyapartheidowym, w latach 1994�1999 piastowa³
urz¹d ministra ds. prowincji i konstytucji, a w okresie lat 1999�2004
by³ ministrem ds. ochrony �rodowiska i turystyki52.

Po wyborach w 2004 roku ministrem edukacji zosta³a Afrykan-
ka Naledi Pandor53. Równie¿ jej zastêpc¹ zosta³ muzu³manin Mo-
hammed Denver Surty54. Z kolei w Kancelarii Prezydenta w randze
ministra bez teki jest Essop Pahad, brat Aziza Pahada55.

Muzu³manie s¹ cz³onkami po³udniowoafrykañskiego parlamen-
tu, zarówno Zgromadzenia Narodowego, jak i Narodowej Rady

49 G. Shaw, Dullah Omar. Anti-apartheid activist and key minister in the
new South Africa, �The Guardian� 16 March 2004.

50 Kader Asmal, http://www.anc.org.za/people/asmal.html.
51 Profile: Mr. Aziz Pahad, Deputy Minister, http://www.dfa.gov.za/depart-

ment/profile_pahad.html. W przypadku Azisa Pahada i jego brata Essopa twier-
dzi siê, ¿e nie w pe³ni identyfikuj¹ siê z islamem.

52 Mohammed Valli Moosa, http://www.anc.org.za/people/moosa.html;
http://www.sahistory.org.za/pages/people/moosa-mv.htm.

53 Grace Naledi Mandisa Pandor, http://www.info.gov.za/leaders/ministers/
education.htm.

54 Mohammed Denver Surty, http://www.info.gov.za/leaders/depmin/educa-
tion.htm.

55 Essop Goolam Pahad, http://www.info.gov.za/leaders/ministers/presiden-
cy.htm.
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Prowincji. Ponadto premierem Prowincji Zachodnio-Przyl¹dkowej jest
dzia³acz ANC, a wcze�niej opozycyjnego wobec w³adz Bia³ych Zjed-
noczonego Frontu Demokratycznego Ebrahim Rasool56. Natomiast
Ismail Mohammed zosta³ wiceprezesem Trybuna³u Konstytucyjne-
go, a w 1998 roku wybrano go na sêdziego najwy¿szego Afryki
Po³udniowej (Chief Justice of South Africa)57.

Zdecydowana wiêkszo�æ muzu³mañskich parlamentarzystów na
poziomie ogólnokrajowym i prowincji, radnych oraz urzêdników s³u¿by
cywilnej jest b¹d� cz³onkami ANC b¹d� przez tê partiê popieranych.
Nieliczni s¹ cz³onkami partii opozycyjnych. Zwolennicy Konwencji
Jedno�ci Islamskiej (Islamic Unity Convention) uwa¿ali, ¿e nale¿y
odrzuciæ nowy system polityczny RPA, wed³ug nich: pe³en korupcji,
elityzmu, system który odwraca siê od obywateli, uzale¿niony od
finansjery miêdzynarodowej i propaguj¹cy �mieræ. Przed wyborami
w 1999 roku organizacja ta o�wiadczy³a, ¿e jej cz³onkowie wyra¿a-
j¹ brak zaufania do partii politycznych, ale nie bêd¹ bojkotowaæ
wyborów.

* * *

Mimo braku powszechnego poparcia w�ród spo³eczno�ci muzu³-
mañskiej w RPA w przekazie medialnym, zw³aszcza po zamachach
11 wrze�nia 2001 roku stosunkowo du¿y rozg³os zyska³y organizacje,
które szerz¹ bardzo radykalne pogl¹dy, a czasami nawo³uj¹ nawet
do dzia³añ zbrojnych.

Jedn¹ z najstarszych i najbardziej znanych radykalnych organi-
zacji islamskich w RPA, za³o¿on¹ na prze³omie lat 70. i 80 XX wieku
w Kapsztadzie, jest organizacja o nazwie Qibla, tzn. kierunek,

56 Indian origin leader is provincial PM in South Africa, �The Hindu� 23
April 2004.

57 Appointment of Chief Justice-Ismail Mohammed, http://www.anc.org.za/
ancdocs/pr/1996/pr1024.html; http://www.omnipelagos.com/entry?n=chief_Justi-
ce_of_South_Africa.
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w którym modli siê do Allaha58. Wzoruj¹c siê na do�wiadczeniach
rewolucji islamskiej w Iranie programowo d¹¿y ona do przekszta³-
cenia RPA zgodnie z has³em �Jedno rozwi¹zanie, rewolucja islam-
ska� (One Solution, Islamic Revolution)59. Qibla jest propagatorem
fundamentalizmu szyickiego.

W wymiarze wewnêtrznym w Nowej Afryce Po³udniowej Qibla
d¹¿y³a, aby odgrywaæ kluczow¹ rolê w�ród innych po³udniowoafry-
kañskich organizacji muzu³mañskich. W tym celu w marcu 1994
roku zwo³a³a Konwencjê Jedno�ci Islamskiej, która mia³a reprezen-
towaæ wówczas 254 organizacje muzu³mañskie i pe³niæ rolê central-
nego organu muzu³manów w RPA. Zjednoczenie siê muzu³manów
mia³o byæ preludium przed rozpoczêciem islamskiej rewolucji w RPA.
Ponadto Qibla d¹¿y³a do lokowania swoich cz³onków w islamskich
organizacjach paramilitarnych, a zw³aszcza w G-Force oraz przejê-
cia wp³ywu nad mediami muzu³mañskimi, zw³aszcza dotyczy³o to
kontroli nad utworzonym w 1995 roku radykalnym radiem Radio
786 z Kapsztadu. Radio 786 sta³o siê bardzo u¿yteczne do radyka-
lizacji postaw, szczególnie m³odego pokolenia, m.in. wzywa³o m³o-
dzie¿ do walki o ostateczne wyzwolenie i wolno�æ.

Qibla ma niezmiennie negatywny stosunek do sprawuj¹cego
w³adzê w RPA od 1994 roku ANC, a wrêcz nie uznaje jego rz¹dów.
Uwa¿a, ¿e partia ta kontrolowana jest i dzia³a zgodnie z interesami
zachodniego kapita³u, Qibla zarzuca ANC, ¿e nie przeprowadzi³ do
koñca demonta¿u apartheidu (m.in. redystrybucja ziemi i bogactw).
W latach 90. XX wieku Qibla wspó³pracowa³a z radykalnymi ugru-
powaniami politycznymi takimi jak Pan-Afrykañski Kongres (Pan-
Africanist Congress, PAC) i Organizacj¹ Ludu Azanii (Azanian Pe-
oples Organisation, AZAPO), które mia³y jednak marginalne znacz-
nie na po³udniowoafrykañskiej scenie politycznej.

58 Por. C. J. B. le Roux, H. W. Nel, Radical Islamic Fundamentalism in
South Africa. An Exploratory Study, �Journal for Contemporary History� 1998,
No. 2, s. 6�8. Liczbê cz³onków Qibli szacuje sie na 250.

59 N. Jeenah, PAGAD. Fighting fire with fire, �Impact International�,
Vol. 26, No. 9, 1996, s. 9.
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Ju¿ od pocz¹tków lat 90., a w szczególno�ci po utworzeniu
Konwencji Jedno�ci Islamskiej Qibla próbowa³a wp³ywaæ na kszta³t
polityki wewnêtrznej i zagranicznej RPA. W 1994 roku Konwencja
wystosowa³a petycjê do nowych w³adz o uznanie praw islamu,
w szczególno�ci Muslim Personal Law60 oraz uwzglêdnienia tych
praw przy tworzeniu nowej konstytucji. Natomiast w 1996 roku
wystosowano petycjê o wydalenie z RPA ambasadora Izraela.

W wymiarze zewnêtrznym Qibla zajmuje stanowisko skrajnie
antyamerykañskie i antyizraelskie. Niezmiennie udziela poparcia
dla radykalnych ugrupowañ palestyñskich oraz tych pañstw Bliskie-
go Wschodu, które otwarcie sprzeciwiaj¹ siê polityce Stanów Zjed-
noczonych i Izraela w tym regionie61. Organizuje demonstracje czê-
sto przed placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi Stanów Zjed-
noczonych i Izraela w miastach po³udniowoafrykañskich62.

Qibla udziela otwartego i pe³nego poparcia dla D¿ihadu, który
ma byæ �prawdziwym� obroñc¹ warto�ci islamskich w dekadenckim
zorientowanym na Zachód spo³eczeñstwie po³udniowoafrykañskim.
Cz³onkowie paramilitarnych oddzia³ów przechodzili przeszkolenie
w Libii, Iranie i Sudanie.

Przywódcy Qibli twierdz¹, ¿e sprawiedliwo�æ spo³eczn¹ mo¿na
jedynie osi¹gn¹æ poprzez rewolucjê islamsk¹63. Swojego duchowego
i politycznego przewodnika widzi w Iranie.

60 E. Moosa, The Fate of Muslim Personal Law, http://www.uct.ac.za/.
61 Np. udzielanie moralnego, politycznego i militarnego poparcia dla przy-

wódcy Iraku Saddama Husejna w czasie wojny w Zatoce Perskiej (oferta wys³a-
nia 10 tys. bojowników islamskich z RPA) czy te¿ deklaracja wys³ania bojowni-
ków islamskich z RPA do Afganistanu po obaleniu tam rz¹dów talibów.

62 Demonstracje te nie maj¹ charakteru masowego, ale w kwietniu 2004
roku w demonstracji w Kapsztadzie zorganizowanej na znak protestu przeciwko
zabiciu przez armiê izraelsk¹ przywódcy Hamasu szejka Yassina wziê³o udzia³
oko³o 5000 osób, zob. South Africa. International Religious Freedom Report
2004. Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S.
Department of State, http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35383.htm.

63 Zob. A. Cassiem, Quest for Unity, Cape Town 1992, passim.
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W RPA aktywny jest te¿ Islamski Ruch Oporu � Hamas (Islamic
Resistance Movement). Wed³ug informacji po³udniowoafrykañskich
i izraelskich s³u¿b specjalnych Hamas w RPA zbiera fundusze i pro-
wadzi rekrutacjê bojowników do walki przeciwko Izraelowi na Bli-
skim Wschodzie64.

Pewne oznaki aktywno�ci w latach 90. XX wieku wykazywa³
Islamski Ruch Wyzwolenia Azanii (Islamic Liberation Movement of
Azania). Oprócz celów politycznych dzia³alno�æ obejmowa³a tak¿e
sferê religijn¹ i pomocy spo³ecznej (rozdawanie ¿ywno�ci dla bied-
nych i bezrobotnych) oraz wydawnicz¹. Po wyborach w 1994 roku
wielu rozgoryczonych m³odych bojowników PAC, w zwi¹zku z pora¿-
k¹ tego ugrupowania, próbowa³a zasiliæ Hezbollach.

Organizacj¹ skupiaj¹c¹ czarnych radykalnych islamistów jest
Al-Murabitun, posiadaj¹ca �cis³e kontakty z PAC i AZAPO. W�ród
innych organizacji radykalnych fundamentalistów islamskich w RPA
wymienia siê: Al-Jihad, The Mujlisul Ulama of South Africa, The
Jihad Movement of South Africa.

Oddzielnego omówienia wymaga organizacja powi¹zana z Qibl¹,
a mianowicie utworzona w grudniu 1995 roku � Ludzie (Lud) prze-
ciwko Gangsteryzmowi i Narkotykom (People Against Gangsterism
and Drugs, PAGAD)65. By³a ona odpowiedzi¹ na zastraszaj¹c¹ falê
przemocy i morderstw, jaka opanowa³a RPA, w tym aglomeracjê
Kapsztadu. Dzia³a³o tam ponad 130 gangów, z 30�80 tys. cz³onków.
Najbardziej na przemoc nara¿eni byli mieszkañcy najbiedniejszych
dzielnic (townshipów).

Pocz¹tkowo w organizacji tej �ciera³y siê trzy nurty: umiarko-
wanie populistyczny, nastawiony na obywateli; ekstremistycznie is-
lamski, powi¹zany z Qibl¹ oraz maj¹cy chroniæ interesy gangów
narkotykowych.

64 http://cryptome.org/za-hamas.htm.
65 Por. C. J. B. le Roux, People Against Gangsterism and Drugs (PAGAD),

�Journal for Contemporary History� 1997, No. 1, s. 51-80.
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PAGAD uwa¿a³ siê za tzw. Trzeci¹ Si³ê, której nadrzêdnym celem
jest prowadziæ ��wiêta wojnê� przeciwko przestêpczo�ci (w�ród cz³on-
ków i sympatyków byli zarówno muzu³manie jak i chrze�cijanie).
Oficjalnie celem PAGAD-u by³o zwrócenie uwagi rz¹dowi na pro-
blem przemocy i narkotyków w RPA � zg³asza³ wiêc petycje, orga-
nizowa³ demonstracje i stosowa³ te¿ znacznie radykalniejsze formy
dzia³ania, jak np. egzekucje dealerów narkotykowych przez tajne
oddzia³y (bojówki) paramilitarne zwane G-Force66. D¹¿y³ przy tym
do legitymizowania swoich paramilitarnych akcji. Ponadto PAGAD
stosowa³ gro�by skierowane do przedstawicieli rz¹du, policji oraz
mediów, którzy krytycznie wypowiadali siê o PAGADZIE67. Niejed-
nokrotnie stosowa³ przemoc fizyczn¹ (w tym u¿ycie broni) wobec
przeciwników politycznych czy te¿ przedstawicieli w³adz i policji.
Czêsto �wiadomie d¹¿y do otwartej konfrontacji z oddzia³ami policji
organizuj¹c nielegalne demonstracje. Cz³onkowie PAGAD-u niejed-
nokrotnie podczas demonstracji byli zamaskowani i ostentacyjnie
nosili broñ. Dokonywano te¿ zamachów bombowych, których obiek-
tami by³y firmy i instytucje kojarzone ze Stanami Zjednoczonymi
czy te¿ konsulat USA w Kapsztadzie. Skala aktów przemocy PA-
GAD-u w drugiej po³owie lat 90. XX wieku by³a znacz¹ca68.

Dzia³alno�æ PAGAD-u spotyka³a siê z poparciem czê�ci spo³ecz-
no�ci muzu³mañskiej i innych spo³eczno�ci w RPA, jak równie¿ ob-
serwowana by³a z zaniepokojeniem, tak¿e ze strony �umiarkowa-
nych�, czy �postêpowych� organizacji muzu³mañskich (np. Muslim
Youth Movement, Islamic Council of South Africa, Muslim Women�s
Federation of Southern Africa).

66 A. Tayob, Jihad in the Streets of Cape Town, �Social Dynamics� 1996,
No. 22, s. 23-29. Zabójstw dokonywa³y nie tylko bojówki PAGAD-u. W 1996 roku
t³um zwolenników PAGAD-u dokona³ samos¹du na miejscowym narkotykowym
bossie Rashaadzie Staggie�m.

67 S. Jeppie, The Struggle over Gangs and Drugs in 1998, http://www.uct.
ac.za/.

68 Tylko w 1998 roku PAGAD dokona³ 180 zamachów bombowych i 18
innych aktów przemocy.
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W wyniku zdecydowanych dzia³añ po³udniowoafrykañskiej poli-
cji (m.in. aresztowanie i skazanie przywódców PAGAD-u) dzia³al-
no�æ tej organizacji uleg³a znacznemu ograniczeniu69.

Trudno o jednoznaczn¹ ocenê PAGAD-u. By³ i jest on zarówno
pewn¹ grup¹ nacisku, ruchem protestu, grup¹ samoobrony. Mo¿na
go traktowaæ tak¿e jako paramilitarn¹ przybudówkê radykalnych
fundamentalistów muzu³mañskich z Qibla. Mia³ tak¿e znamiona gan-
gu, a przez Zachód, w szczególno�ci Stany Zjednoczone PAGAD trak-
towany jest jako organizacja terrorystyczna70. Sam PAGAD uwa¿a
siê za organizacjê non-violence, ukierunkowan¹ na dzia³anie prze-
ciwko wszystkim formom przestêpczo�ci i dzia³alno�ci przestêpczej
takich jak: narkotyki, aborcja, homoseksualizm, pornografia i ha-
zard.

Aktywno�æ PAGAD-u da³a asumpt do powstania innych ruchów
protestu o zasiêgu ogólnokrajowym takich jak: Lud (Ludzie) prze-
ciwko Prostytucji i Sadomasochistom (People Against Prostitutes and
Sodomites), Muzu³manie przeciwko Uciskowi Globalizacji (Muslims
Against Global Oppression) i Muzu³manie przeciwko Bezprawnie
Wybranym Przywódcom (Muslims Against Illegitimate Leaders)71.
Natomiast w prowincji Kwazulu-Natal, na wzór PAGAD-u powsta³y
nowe organizacje maj¹ce za cel samoobronê obywateli przeciwko
przemocy72.

69 Aktywno�æ m.in. specjalnej jednostki policji Serious Crimes Unit. Od
listopada 2002 roku nie zanotowano aktów przemocy, w tym zamachów bombo-
wych, o które pos¹dzony by³by PAGAD.

70 W II po³owie lat 90. XX wieku w mediach pojawia³y siê informacje
o przenikaniu do struktur PAGAD-u bojowników D¿ihadu z the Islamic Jihad
i Jihad Movement of South Africa.

71 A. Botha, PAGAD. A Case Study of Radical Islam in South Africa, �Ter-
rorism Monitor� Vol. 3 (17) September 2005.

72 W Kwazulu-Natal powsta³y m.in. takie muzu³mañskie grupy samoobro-
ny jak: The Universal Soldier, The Brick Road Destroyers, The Soldiers of
Islam.
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* * *

W latach 90. fundamentali�ci rozpoczêli walkê o wp³ywy w spo-
³eczno�ci muzu³mañskiej w RPA73. Po opanowaniu Konwencji Islam-
skiej Jedno�ci d¹¿yli i d¹¿¹ do zdobycia wp³ywów w innych, bardziej
masowych i umiarkowanych organizacjach muzu³mañskich, a nawet
organizuj¹ protesty przeciwko tym organizacjom (np. przeciwko
Muslim Judicial Council).

Radykalizm islamski w RPA widoczny jest równie¿ poprzez
popularno�æ idei amerykañskiego przywódcy muzu³mañskiego Mal-
coma X oraz tworzenie w RPA oddzia³ów amerykañskiej organizacji
Naród Islamu (Nation of Islam) programowo nastawionej przeciwko
Bia³ym i ¯ydom.

Spo³eczno�æ muzu³mañska w RPA, mimo ww. przejawów rady-
kalnego fundamentalizmu, czy wrêcz terroryzmu, stanowi wspólno-
tê nastawion¹ raczej na krzewienie tzw. nowego konserwatyzmu ni¿
budowê w tym kraju republiki islamskiej, nawet drog¹ zbrojn¹.
Zdecydowana wiêkszo�æ muzu³manów ceni sobie standardy wielora-
sowej i wieloetnicznej demokracji w RPA, zw³aszcza w zakresie
swobód religijnych, i aktywnie w³¹cza siê w jej kszta³towanie. Dy-
namicznie rozwija siê ¿ycie religijne tej spo³eczno�ci. Sukcesy osi¹gane
s¹ na polu edukacji, kultury i nauki. Kwitnie te¿ dzia³alno�æ chary-
tatywna.

W wymiarze miêdzynarodowym zdecydowana wiêkszo�æ organi-
zacji muzu³mañskich w RPA potêpia³a zamachy z 11 wrze�nia 2001
roku w Stanach Zjednoczonych. Przeciwna jest jakimkolwiek atakom
samobójczym, zw³aszcza tam gdzie ofiarami jest ludno�æ cywilna. Tym
niemniej do�æ czêsto wyj¹tek w tym wzglêdzie stanowi dzia³alno�æ
cz³onków organizacji palestyñskich. W ostatnich latach w najwiêk-
szych miastach po³udniowoafrykañskich mia³y miejsce masowe de-
monstracje przeciwko interwencji amerykañskiej w Afganistanie

73 A. Tayob, Charting Institutions on Expanding Frontiers, http://www.uct.
ac.za/.
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i Iraku, czy te¿ przeciwko karykaturom Proroka Mahometa opubliko-
wanych w duñskiej gazecie �Jyllands Posten�. Organizacje muzu³mañ-
skie wraz z partiami politycznymi, zwi¹zkami zawodowymi i organi-
zacjami pozarz¹dowymi (m.in. z Komitetem Solidarno�ci z Palesty-
n¹ <Palestinian Solidarity Committee>) organizuje prawie ¿e cy-
klicznie wiece poparcia dla walki Palestyñczyków o w³asne pañstwo.
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ISLAM ON THE RELIGION MAP
OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SUMMARY

In contemporary Republic of South Africa (RSA) religion plays
very important role for citizens. Christianity is predominantly reli-
gion (about 75-80 per cent) but Islam is regarded as the fastest and
the most expanding religion. The official figures of about 650.000
Muslims are neglected and it is estimated that Muslim community
is estimated for two million. The number of converts especially
among Africans are growing rapidly. Most of contemporary Muslims
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in the RSA are descendents of Malays and Asians.
The socio-political and economic transition since 1994 seriously

impacted the community in negative sense (unemployment, high
crime rate, homeless, poverty etc.) but also gave incentive to �tur-
ning to the core� of Islam. Muslim organizations protested against
abortion, prostitution and pornography and developed their own
institutions.

Contemporary Muslim community in the RSA is very well orga-
nized. They posses a network of hundreds of religion, social and
political institutions. With foreign aid new mosques are built or old
churches and synagogues are adopted to new faith. They have their
own schools, theological institutes, mass media (press, radio, televi-
sion, Internet), insurance companies and banks. The community is
becoming an intellectual center of Muslim world.

In political sphere, the Muslim community is not so active.
Some Muslim political parties contested in the election on parlia-
mentary, provincial and local levels but with no significant results
(except participation of Africa Muslim Party in an election to the
Cape Metropolitan Council). Since 1994 in every South African
government persons from Muslim community, sometimes without
link to faith, participated. Muslims are members of the Parliament
and provincial and local governments. In the 90�s particular activity
showed radical Muslim organizations, some of them even denied the
democratic elected authority or called for armed Islamic Revolution
and carried out bomb attacks (e.g. PAGAD Fundamentalists did not
gain support from the Muslim community). Unquestionable majority
of Muslims in the RSA respect highly the values of democracy which
gave them possibility to develop religion life of the community.




