
PRZEGL D ORIENTALISTYCZNY NR 1 – 2, 2016

MAGDALENA KUBAREK
Uniwersytet Miko aja Kopernika

„UMAR POJAWIA SI  W JEROZOLIMIE”. 
PAMI  HISTORYCZNA A IDEOLOGIA*

ABSTRACT: Since 1948, Pale stinian topics have been adopted by writers from different 

Arabic countries and have acted as a kind of political manifesto. By 1967 they were 

dominated by secularist views, primarily nationalist and socialist.

The defeat of the Arab armies in the war with Israel in 1967 was followed by an 

ideological crisis that, in later years, resulted in the rise of fundamentalist sentiments. 

Religion marginalised the old socialist or pan-Arabic ideas and again became an impor-

tant element of social discourse and the new Arab identity. The popularisation of the 

Islamic ideology changed the categorisation of the Palestinian conflict from secular 

into religious. The article examines – on the basis of the novel Umar yazharu fi al-

-Quds by Nagib al-Kilani – the role which literature played in the process of building 

a new historical consciousness through the dissemination of Muslim symbols, terms 

and arguments.
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Od 1948 r. tematyka palesty ska podejmowana jest przez wielu pisarzy pochodz cych 

z ró nych krajów arabskich, stanowi c rodzaj politycznego manifestu. Do 1967 r. domino-

wa y pogl dy sekularystyczne, przede wszystkim nacjonalistyczne i socjalistyczne. Kl ska 

armii arabskich w wojnie sze ciodniowej, staj c si  symbolem poni enia, doprowadzi a do 

wyczerpania si y panarabizmu i powstania pró ni ideologicznej. W wyniku tych wydarze  

od lat 70. XX w. mo na zauwa y  proces popularyzacji ideologii fundamentalistycznych, 

które zmieni y kategoryzacj  kwestii palesty skiej ze wieckiej w muzu ma sk , g o-

sz c, e droga do wyzwolenia spod okupacji izraelskiej prowadzi przez religijn  odnow  

spo ecze stwa. Centralne miejsce w nowej ideologii zaj a tak e koncepcja wi to ci 

Jerozolimy oraz ziemi palesty skiej jako wakfu1. Artyku  na przyk adzie powie ci Umar 

jazharu fi al-Kuds („Umar pojawia si  w Jerozolimie”) Nad iba al-Kajlaniego analizuje 

rol , jak  literatura odegra a w procesie budowania nowej wiadomo ci historycznej 

poprzez rozpowszechnianie muzu ma skich symboli, terminów i argumentów.

„Historia wed ug Cycerona jest „mistrzyni  ycia”. Powinna by  uprawiana bez-

stronnie, bez uprzedze , uczciwie i obiektywnie, ukazuj c przesz o  w sposób nieza-

fa szowany i ods aniaj cy istotne cechy tego, co min o – gdy  ma s u y  prawdzie”2. 

* Artyku  na podstawie referatu wyg oszonego podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Orien-

talistycznej “Pami  historyczna w kulturach krajów Azji i Afryki” zorganizowanej przez Polskie 

Towarzystwo Orientalistyczne i Wydzia  Orientalistyczny UW w dniach 18–19 kwietnia 2016 r. na 

Uniwersytecie Warszawskim.
1 Jerozolima i Palestyna zosta y zdefiniowane jako muzu ma ski wakf, czyli obszar fundacji 

religijnej. Dzi ki temu oddanie cho by pi dzi ziemi, traktowane jest jako zdrada religii, a walka 

o wyzwolenie Palestyny staje si  obowi zkiem ka dego muzu manina. Nie ma te  zgody na adne 

kompromisy w kwestii statusu Jerozolimy. 
2 Agnieszka Szarkowska, wiadomo  i pami  historyczna, w: Elwira Jolanta Kry ska (red.), 

Terror i konspiracja. M odzie  wobec indoktrynacji komunistycznej 1945–1956, Trans Humana Wydaw-

nictwo Uniwersyteckie, Bia ystok, 2004, s. 23–24.
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Jak pokazuje praktyka, historia cho  sta a si  dziedzin  nauki, a badacze zapewniaj  

o swojej neutralno ci w opisie faktów, dzieje narodów, dynastii i religii zawsze by y 

i b d  wykorzystywane przez ró ne frakcje i stronnictwa do realizowania w asnych celów 

i partykularnych interesów. Niemniej jednak nieustannie tocz cy si  spór o przesz o  

pokazuje dobitnie, jak wa n  rol  pe ni ona w kszta towaniu tera niejszo ci. Jak ujmuje 

to Agnieszka Szarkowska:

Ka da epoka, ka de pokolenie nadaje nowy sens przesz o ci. (…) Pami  historyczna 

jest tym czynnikiem, którego odrzucenie uniemo liwia trwanie narodu. Tak wi c ludzkie 

poznanie staje si  baz  wiadomo ci wspólnoty narodowej, tej wspólnoty, która uto samia 

si  z jej przesz o ci , jej tera niejszo ci  i bierze udzia  w odpowiednim formu owaniu 

przysz o ci3.

Do historii odwo uje si  tak e wspó czesny fundamentalizm muzu ma ski, przed-

stawiaj c b dnie wiele nowych koncepcji jako tradycj  historyczn . Stosunek islamu 

politycznego do historii Bassam Tibi okre la ukutym przez Erica Hobsbawma terminem 

invention of tradition. Na potrzeby ideologii fundamentali ci tworz  wyobra ania na temat 

w asnej i cudzej cywilizacji, a nast pnie w czaj  je we w asn  tradycj  podtrzymywan  

przez pami  historyczn . O ywione przez fundamentalistów tradycje nie odzwierciedlaj  

wi c przesz o ci, lecz jej wspó czesne wyobra ania4.

Palestyna, w której le y Jerozolima, ma bardzo du e znaczenie dla islamu. Pierwsi 

muzu manie kierowali si  w stron  Jerozolimy podczas modlitwy. Dopiero po ucieczce 

Mahometa (hid ra) do Medyny kierunek modlitwy zosta  zmieniony na Mekk . W swo-

jej s awnej nocnej podró y do nieba (Al-Isra), prorok uda  si  na swoim wierzchowcu 

Al-Buraku do Jerozolimy, aby tam wst pi  do nieba (Al-Mirad ). Meczet Kopu a na 

Skale znajduje si  w miejscu, gdzie – zgodnie z wierzeniami – prorok rozpocz  swoj  

niebia sk  podró  i tworzy wraz z meczetem Al-Aksa obszar Al-Haram asz-Szarif, dzi ki 

któremu Jerozolima jest trzecim wi tym miastem islamu. Obszar ten znajduje si  na 

terenie wcze niejszych wi ty  ydowskich. Równie  sam Mur Zachodni, przebiegaj cy 

na tym terenie, czyli ydowska ciana P aczu, ma znaczenie dla islamu, poniewa  do 

niego Mahomet mia  przywi za  swojego wierzchowca5.

W 643 r. Palestyna zosta a zdobyta i przy czona do wiata muzu ma skiego (Dar-as-

-salam) jako cz  Wielkiej Syrii (Bilad asz-Szam). Za panowania Umajjadów (661–750) 

tereny te by y zarz dzane z Damaszku jako jeden z okr gów wojskowych, d und Filastin. 

W 750 r. Umajjadów zast pili Abbasydzi (750–1258), a miano centrum administracyjnego 

regionu zyska a Ramla. Od 878 r. ca y region by  zarz dzany z Egiptu, najpierw przez 

autonomicznych w adców tej prowincji (Tulunidzi, 868–905, Ihszydydzi, 939–969), aby 

nast pnie dosta  si  pod panowanie szyickiej dynastii Fatymidów (909–1171)6. W okre-

sie wypraw krzy owych (XI–XIII w.) Palestyna jako cel ataków chrze cija skich na 

3 Ibidem.
4 Bassam Tibi, Islam i polityka. Islam polityczny oraz fundamentalizm muzu ma ski, „Bliski 

Wschód. Spo ecze stwo – polityka – tradycje” 2004, nr 1 (1), s. 25.
5 Thomas Philipp, Islam in ausgewählten Staaten. Israel und die Besetzten Gebiete, w: Werner 

Ende, Udo Steinbach (red.), Islam in der Gegenwart, 5. aktualisierte und erw. Aufl., C.H. Beck 

Verlag, München 2005, s. 498.
6 Moshe Gil, A History of Palestine, 634–1099, Cambridge University Press, Cambridge 1997, 

s. 47, 306–329.
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samo j dro islamu nabra a nowego znaczenia religijnego. Wprawdzie ostatecznie w adcy 

mameluccy (1250–1517) po o yli kres obecno ci chrze cija skiej w Palestynie, a tym 

samym muzu manie odzyskali polityczn  i militarn  kontrol  nad tym obszarem, jed-

nak historyczne do wiadczenie wojen krzy owych sta o si  istotnym odniesieniem do 

wspó czesnej sytuacji politycznej w tym regionie. Po podboju Syrii w 1516 r. przez 

Imperium Osma skie (1299–1922) tereny Palestyny zosta y podzielone administracyjnie 

mi dzy prowincje (wilaje) Damaszku i Sydonu (pó niej Bejrutu). Dodatkowo wydzielono 

dystrykt Jerozolimy, który podlega  bezpo rednio su tanowi7.

Podczas okupacji brytyjskiej, wraz z utworzeniem pod koniec I wojny wiatowej 

wojskowego dystryktu „Palestyny”, obszar ten zosta  wyodr bniony terytorialnie oraz na 

mocy traktatów ustanowiony mandatem brytyjskim. W nast pnych latach rozwój regionu 

determinowa a programowa dzia alno  ruchu syjonistycznego, d cego do za o enia 

w Palestynie pa stwa ydowskiego, oraz arabsko-palesty ski sprzeciw wobec syjonistycz-

nych planów8. Podzia  Palestyny pomi dzy Egipt, Jordani  i nowoutworzone pa stwo 

Izrael w 1948 r. oznacza  ca kowite rozproszenie ruchu narodowego. W po owie lat 60. 

pojawi y si  pocz tki nowego, palesty skiego nacjonalizmu, natomiast nie rozwin y si  

jeszcze charakterystyczne jedynie dla tego obszaru formy islamu9. Po rozpadzie Zjed-

noczonej Republiki Arabskiej w 1961 r. i kl sce arabskiej w 1967 r. panarabizm straci  

popularno  i zdewaluowa  si  jako instrument rozwi zania konfliktu palesty skiego, 

zmieni a si  te  ca kowicie sytuacja polityczna w Palestynie, poniewa  wszystkie cz ci 

wcze niejszego terytorium mandatowego znalaz y si  pod zwierzchnictwem izraelskim. 

Od czasu powstania Izraela w 1948 r. konflikt o Palestyn , która znalaz a si  pod 

okupacj , niew tpliwie wywar  najwi kszy wp yw na literatur  arabsk . Motywy i w tki 

powi zane z Palestyn  pojawiaj  si  w twórczo ci wielu pisarzy i poetów arabskich, któ-

rzy niezale nie od ideologicznej opcji daj  wyraz swoim pogl dom i emocjom, nadaj c 

im form  artystycznej ekspresji.

Z kolei pora ka armii krajów arabskich w roku 1967 stanowi a rodzaj cezury we 

wspó czesnej literaturze oraz „g bok  ran , która wywiera ogromny wp yw na twórczo  

poetyck  i prozatorsk ”10. Kryzys palesty ski sta  si  dla arabskich twórców symbolem 

poni enia w wymiarze ideologicznym, spo ecznym, politycznym i militarnym11. Przyczyn 

kl sk oraz zacofania wiata arabskiego upatrywano w odej ciu wspó czesnych spo e-

cze stw od tradycyjnych warto ci i na ladowaniu Zachodu. Coraz g o niej zacz y docho-

dzi  do g osu g ówne postulaty fundamentalizmu muzu ma skiego, takie jak konieczno  

obrony warto ci islamu przed ingerencj  ekonomiczn , polityczn  i ideologiczn  Zachodu. 

Pojawi a si  te  potrzeba wypracowania odpowiednich narz dzi s u cych propagowaniu 

 7 T. Philipp, op. cit., s. 498.
 8 Odno nie do formu owania si  to samo ci arabskiej w tym okresie zobacz: Rashid Khalidi, 

Palestinian Identity. The Construction of Modern National Consciousness, Columbia University Press, 

New York, 2010. 
 9 T. Philipp, op. cit., s. 498–502.
10 Hassouna Mosbahi, Die rebellischen Töchters Sheherezades. Arabische Schriftstellerinnen der 

Gegenwart, Verlag C.H. Beck, München 1997, s. 52.
11 Zob. Magdalena Kubarek, Motyw mierci w twórczo ci wspó czesnych poetek arabskich, ibidem, 

ód  2009, s. 72 oraz Barbara Michalak-Pikulska, Poeci emiraccy a sprawa palesty ska, w: Adnan 

Abbas, Adrianna Ma ko (red.), W kr gu zagadnie  wiata arabskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza, Pozna  2015, s. 83.
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nowych idei. Bior c pod uwag  tradycyjne zaanga owanie s owa w kulturze arabskiej, 

nie dziwi fakt, e wielu intelektualistów i twórców si gn o po literatur .

Popularyzacja literatury zaanga owanej religijnie wi e si  z dzia alno ci  Braci 

Muzu manów, organizacji za o onej przez Hasana al-Bann  w 1928 r. w Egipcie12. Ju  

na pocz tku XX w. Al-Banna przeformu owa  tradycyjne pojmowanie misji (ad-dawa): 

„Pocz wszy od dzia alno ci Al-Banny (…) termin nabra  znaczenia aktywnej dzia alno ci 

misjonarskiej, polegaj cej na propagandzie”13. Pó niejszy przywódcy tego ruchu, na czele 

z osob  g ównego ideologa Sajjida Kutba (1906–1966)14 oraz jego brata Muhammada 

(ur. 1919 r.) zacz li propagowa  ide  wykorzystania sztuki, a tym samym literatury, jako 

skutecznego narz dzia dzia alno ci misjonarskiej. Jednak dopiero od lat 80. ubieg ego 

wieku mamy do czynienia z popularyzacj  literatury okre lanej jako muzu ma ska (al-

-adab al-islami)15. Termin ten obejmuje obecnie poezj , proz  i dramat, ale najwi kszym 

zainteresowaniem czytelników cieszy si  proza reprezentowana przez powie  (riwaja) 

i opowiadanie (kissa) czyli gatunki, które zosta y zaadoptowane z Europy Zachodniej 

na prze omie XIX i XX w.16.

Za ojca powie ci muzu ma skiej uwa any jest Nad ib al-Kajlani (1931–1995), który 

jako pierwszy zacz  tworzy  powie ci muzu ma skie oraz sformu owa  za o enia teo-

retyczne dla nowego nurtu. Niew tpliwie jego teorie kszta towa y si  pod wp ywem 

pogl dów braci Sajjida i Muhammada Kutbów. Swoje koncepcje Al-Kajlani zawar  

w nast puj cych rozprawach: „Charakter muzu ma ski i szko y literackie” (Al-Islamijja 

wa-al-mazahib al-adabijja), „Wst p do literatury muzu ma skiej” (Madchal ila al-adab 

al-islami) „Ikbal, poeta rewolucyjny” (Iqbal asz-sza‘ir as-sa‘ir), „Horyzont literatury 

muzu ma skiej” (Afak al-adab al-islami)17.

Dwadzie cia lat po mierci Al-Kajlani, jako autor ponad trzydziestu utworów, pozostaje 

wzorem dla kolejnych pokole  twórców i najlepiej rozpoznawalnym przedstawicielem 

prozy muzu ma skiej. O popularno ci jego ksi ek wiadczy fakt, e niektóre z nich 

12 Zob. Anna Mrozek-Dumanowska, Islam i jego odnowa, Na przyk adzie krajów arabskich, 

Turcji i Iranu, Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2010, s. 62 oraz Wojciech Grabowski, 

Fundamentalizm muzu ma ski na Bliskim Wschodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 

2013, s. 32–38.
13 A. Mrozek-Dumanowska, op. cit., s. 60.
14 Nak adem Ligii Muzu ma skiej w j zyku polskim ukaza y si  dwie pozycje autorstwa Sajji-

da Kutba: Islam oraz Islam religi  przysz o ci. Obie zosta y wycofane, rzekomo z powodu b dów 

w tek cie. Zob. Rafa  Berger, Islam w Polsce, Stowarzyszenie Jedno ci Muzu ma skiej. Instytut 

Muzu ma ski, Warszawa 2011, s. 64.
15 Do rozpowszechnienia w wiecie arabskim i muzu ma skim nowej literatury przyczyni a si  

dzia alno  wiatowej Ligi Literatury Muzu ma skiej (Rabitat al-Adab al-Islami al-Alamijja, Interna-

tional League of Islamic Literature). Organizacja ta powsta a w 1984 r. Pocz tkowo jej siedziba mie ci a 

si  w indyjskim mie cie Lucknow, ale pó niej zosta a przeniesiona do stolicy Arabii Saudyjskiej. 
16 Wi cej na ten temat: Marek M. Dziekan, Die islamische Literathurteorie und –kritik von Im d 

ad-D n Hal l. Ein Vergleichendes Studium, „Rocznik Orientalistyczny” 2009, t. LXII, z. 2, s. 15–25 

oraz Magdalena Kubarek, Wspó czesna literatura muzu ma ska w krajach arabskich, „Litteraria Coper-

nicana: Arabia. Sta e i zmienne w literaturze arabskiej” 2014, nr 13, z. 2, s. 39–53.
17 Zob. Magdalena Kubarek, Muzu ma ska perspektywa w twórczo ci Na ba al-Kayl n ego, 

w: Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.), Orient w literaturze – lite-

ratura w Oriencie. Spotkania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika, Toru  

2014, s. 170–172.
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doczeka y si  dziesi ciu wyda . Oprócz powie ci ma na swoim koncie tak e kilka zbio-

rów opowiada , dywanów poetyckich oraz sztuk teatralnych.

Al-Kajlani wspomina w swojej autobiografii18, e tworz c pierwsze powie ci nie zna  

teorii literatury muzu ma skiej. Pisa  po prostu z punktu widzenia prostego cz owieka 

przywi zanego do tradycyjnych warto ci islamu. Du y wp yw na twórczo  Al-Kajlaniego 

wywar o jego wiejskie pochodzenie19. Akcja powie ci, które ukaza y si  przed 1970 r., 

cz sto rozgrywa si  w pierwszej po owie XX w. na egipskiej prowincji. Poprzez histo-

ri  wiejskich rodzin Al-Kajlani ukazuje trzy g ówne problemy nurtuj ce spo ecze stwo 

egipskie: ciemnot , bied  i choroby20. 

Z czasem perspektywa nacjonalistyczna coraz wyra niej ust puje perspektywie muzu -

ma skiej. Al-Kajlani przestaje zajmowa  si  problemami Egiptu. W centrum jego zainte-

resowa  znajduj  si  problemy wspólnoty muzu ma skiej – ummy. Realizuj c za o enia 

ad-dawy, si ga on po tak wypróbowan  form  jak powie  historyczna. Powstaj  utwory, 

które podejmuj  aktualn  tematyk  przez pryzmat minionych dziejów od czasów powstania 

islamu: „Zabójca Hamzy” (Katil Hamza)21, oraz „ wiat o Boga” (Nur Allah)22, poprzez 

epok  wypraw krzy owych i dynastii Mameluków: „Dzie  obiecany” (Al-Jaum al-mawu-

d)23, wypraw  Napoleona do Egiptu: „Parady wolnych ludzi” (Mawakib al-ahrar)24, po 

wiek XX. Powie ci, których akcja rozgrywa si  w XX w. w ró nych krajach arabskich 

i muzu ma skich s  najliczniejsze. Podejmuj  one tematyk  ummy, która znajduj  si  

w sytuacji granicznej, musi bohatersko stawi  czo a zagro eniu reprezentowanemu przez 

wrogie ideologie: imperializm, komunizm, syjonizm. Nale  do nich mi dzy innymi: 

„Wieczne wezwanie” (An-Nida al-chalid)25 – rewolucja 1919 r. w Egipcie, „W mroku” 

(Fi az-zulam)26 – Egipt tu  przed rewolucj  1952 r., „Podró  do Boga” (Rihla ila Alla-

h)27 – historia powstania ruchu Braci Muzu manów ze szczególnym naciskiem na prze-

ladowania, których doznali, „Noce Tukiestanu” (Lajali Turkistan)28 – Turkiestan pod 

rz dami komunistów po 1918 r., „Dziewica D akarty” (Azra D akarta)29 – przewrót 

komunistyczny w Indonezji w 1965 r., czy „Olbrzymy pó nocy” (Amalikat asz-Szamal)30 

– Nigeria w latach przewrotu 1965–70. Czasem Al-Kajlani si ga po mniej znane wyda-

rzenia, jak na przyk ad w powie ci: „Czarny cie ” (Az-Zill al-aswad)31, której bohaterem 

czyni Lyd a Ijasu panuj cego w Etiopii w latach 1913–1916 i odsuni tego od w adzy 

za sprzyjanie muzu manom.

Beletrystyka historyczna ma bogat  tradycj  w literaturze arabskiej zapocz tkowan  

przez chrze cijan, pionierów wspó czesnej powie ci takich jak cho by D urd i Zajdan 

18 Nad ib al-Kajlani, Lamhat hajati, Al-D uz al-awwal, Mu‘assasat ar-Risala, Bajrut 1975.
19 Muhammad Hasan Barighisz, Dirasat fi al-kissa al-islamijja al-mu’asira, Mu’assasat al-Risala, 

Bajrut 1994, s. 38.
20 M. Kubarek, Muzu ma ska perspektywa, op. cit., s. 173.
21 Nad ib al-Kajlani, Katil Hamza, Mu’assasat ar-Risala, Bajrut 1977.
22 Nad ib al- Kajlani, Nur Allah, Mu’assasat ar-Risala, Bajrut 1979.
23 Nad ib al-Kajlani, Al-Yaum al-Mawud, Wizarat al-Tarbijja wa-at-Talim, Al-Kahira 1961.
24 Nad ib al-Kajlani, Mawakib al-ahrar, Mu’assasat ar-Risala, Bajrut 1980.
25 Nad ib al- Kajlani, An-Nida al-chalid, Mu’assat al-Risala, Bajrut 1978.
26 Nad ib al-Kajlani, Fi az-zulam, Mu’assat al-Risala, Bajrut, 1980.
27 Nad ib al-Kajlani, Rihla ila Allah, Dar al-Muchtar al-Islami, Al-Kahira 1978.
28 Nad ib al-Kajlani, Lajali Turkiestan, Dar an-Nafa’is, Bajrut 1974.
29 Nad ib al-Kajlani, Azra D akarta, Dar an-Nafa’is, Bajrut 1974.
30 Nad ib al-Kajlani, Amalika asz-Szamal, Dar an-Nafa’is, Bajrut 1979.
31 Nad ib Al-Kajlani, Az-Zill al-aswad, Dar an-Nafa’is, Bajrut 1982.
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(1861–1914), autor 22 dwóch powie ci historycznych od czasów d ahilijji do czasów 

Mameluków, czy Farah Antun (1974–1922). Obaj autorzy g osili w czasach rz dów 

kolonialnych na Bliskim Wschodzie pogl dy nacjonalistyczne, wykorzystuj c postaci 

legendarnych bohaterów do wzmacniania poczucia jedno ci Arabów32. Natomiast celem 

powie ci Al-Kajlaniego jest propagowanie idei panislamskich oraz budowanie i wzmac-

nianie poczucia jedno ci ummy. Umieszczanie akcji utworów w ró nych krajach muzu -

ma skich: Chinach, Etiopii, Nigerii, Bo ni i Hercegowinie, Indonezji, czyni przes anie 

autora uniwersalnym. Przywo ywanie chwalebnych momentów z dziejów islamu z jednej 

strony s u y budowie przestrzeni wspólnej pami ci, z której wyrasta poczucie to samo ci 

wspó czesnego muzu manina, z drugiej strony kreowaniu wzorców po danych zachowa  

i postaw.

Za najlepsze dzie o Al-Kajlaniego oraz przyk ad doskona ej powie ci muzu ma skiej 

krytycy muzu ma scy uznaj  wspomniany utwór „Olbrzymy pó nocy” (Amalikat asz-

-szamal), której akcja rozgrywa si  w Nigerii w latach 1965–1970. Autor nie relacjonuje 

w niej faktów historycznych, ale wykorzystuje kilka najwa niejszych wydarze  jako kanw  

opowie ci o walce dobra, reprezentowanego przez nigeryjskich muzu manów patriotów 

ze z em, uosabianym przez kolonializm.

Z kolei w programie telewizyjnym zatytu owanym „Nasza historia na wadze” (Tari-

chuna fi al-mizan) nadawanym przez stacj  Ar-Risala (‘Pos annictwo’)33 prowadz cy, 

Tarik As-Suwajdan, w odcinku po wi conym beletrystyce historycznej, za najlepsz  

powie  historyczn  wszechczasów uznaje powie  „Umar pojawia si  w Jerozolimie” 

(Umar jazharu fi Al-Kuds),34 nazywaj c j  lektur  obowi zkow  dla ka dego m odego 

muzu manina: „Je eli ju  czyta  powie ci i czerpa  z nich wiedz  historyczn , to w a nie 

takie, jak ta”. 

Gospodarz programu rozprawia si  z przek amaniami dotycz cymi historii muzu -

ma skiej. Jednocze nie obja nia, jak stosowa  prawid ow  metodologi  jej weryfikacji, 

utrzymuj c przy tym równowag  pomi dzy gloryfikacj  i profanacj , emocjami i racjo-

nalizmem, mitem i faktem. Poddaje te  analizie powie  historyczn  jako ród o wiedzy 

o przesz o ci, sk aniaj c si  ku konkluzji, e literatura pi kna mo e pe ni  rol  edukacyjn , 

ale pod pewnymi warunkami. Jako przyk ad pisarza, który nie fa szuje obrazu historii 

wymienia Nad iba Al-Kajlaniego, natomiast jednoznacznie krytykuje do dzi  powszechnie 

czytane powie ci D urd iego Zajdana jako zbyt odleg e od prawdy historycznej i szcze-

gó owo omawia nie cis o ci i przek amania w poszczególnych utworach Liba czyka. 

Wymieniona przez As-Suwajdana powie  nie jest jedyn  w dorobku Al-Kajlanie-

go, która zosta a po wi cona sprawie palesty skiej. Tematyka „wielkiego nieszcz cia” 

32 Farah Antun prowadzi  debat  z ówczesnym muftim Egiptu i reformatorem islamu Muham-

madem Abduem na temat islamu. Dotyczy a ona jednak spraw doktrynalnych. Donald M. Reid, The 

Odyssey of Farah Antun, Bibliotheca Islamica, Minneapolis-Chicago 1975, s. 81–89.
33 Stacja za o ona w 2006 r. nale y do grupy medialnej Rotana b d cej w asno ci  saudyjskiego 

biznesmena Al-Walida Ibn Talala Ibn Abd al-Aziza al Su’uda. Stacja reprezentuje umiarkowany nurt 

islamu. Zosta a za o ona w celu popularyzacji warto ci muzu ma skich. Emituje programy edukacyj-

ne, informacyjne i rozrywkowe, skierowane do muzu ma skiego odbiorcy. Do 2013 r. dyrektorem 

programowym stacji by  Tarik as-Suwajdan, zwolniony przez Ibn Talala, oficjalnie za popieranie 

Braci Muzu manów i obalonego prezydenta Mursiego, nieoficjalnie za skrytykowanie w jednym 

z odcinków programu Tarichuna fi al-mizan teologów muzu ma skich, którzy legitymizuj  rz dy 

w adców absolutnych. Zob. http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/8/17/ [17.04.2016].
34 Nad ib al-Kajlani, Umar yazharu fi Al-Kuds, Dar al-Muchtar al-Islami, Al-Kahira 2008.
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(an-nakby), jak przyj li Arabowie okre la  wydarzenia 1948 r., pojawia si  w powie-

ci „Ziemia proroków” (Ard al-anbija)35, której akcja rozgrywa si  w Hajfie. Z kolei 

w powie ci „Ramadan mój ukochany” (Ramadan habibi)36 autor podejmuje tematyk  

przegranej wojny 1973 r. (bitwa 10 ramadana – 6 pa dziernika).

Natomiast akcja powie ci „Umar pojawia si  w Jerozolimie” (Umar jazharu fi Al-

-Kuds) osadzona jest w Jerozolimie po 1967 r. Przegrana wojna sze ciodniowa zmie-

ni a ca kowicie sytuacj  w Palestynie, a w wyniku szturmu komandosów z 6 czerwca 

ca a Jerozolima przesz a pod administracj  izraelsk . G ównym bohaterem powie ci 

jest nieznany z imienia m ody ch opak (narracja prowadzona jest zarówno w pierwszej, 

jak i w trzeciej osobie)37. Czasowo bezrobotny, po zwolnieniu z pracy mieszka wraz 

z matk  w Jerozolimie. Ojciec i siostra zgin li podczas bitwy o Jerozolim : „jednego 

z tych czarnych czerwcowych dni”38. Podczas w drówki m odzieniec szuka poza mia-

stem wytchnienia od n kaj cych go problemów. Siada pod drzewem, opiera si  o jego 

pie  i zamyka oczy. Po chwili s yszy przemawiaj cy do niego g os. Gdy otwiera oczy, 

widzi starszego m czyzn , który przedstawia mu si  jako Umar Ibn al-Chattab, drugi 

kalif „prawowierny”.

Umar zosta  wyznaczony na stanowisko przywódcy muzu manów przez Abu Bakra, 

pierwszego nast pc  proroka Mahometa. Jako pierwszy przybra  tytu  „wódz wiernych” 

(amir al-muminin). Za jego panowania (634–644) rozpocz y si  wielkie podboje i zwyci -

skie armie zaj y Syri , Irak i Egipt. Do jego zas ug zalicza si  ustanowienie kalendarza 

muzu ma skiego, a tak e stworzenie zr bów administracji na zdobytych terenach. Zgin  

pchni ty zatrutym sztyletem przez chrze cija skiego niewolnika perskiego39.

Posta  Umara by a znacz ca dla podboju Palestyny. Kalif osobi cie zaanga owa  

si  w zdobycie Jerozolimy, któr  w imieniu cesarza bizantyjskiego zarz dza  wówczas 

patriarcha Sofroniusz. Po pi ciu miesi cach obl enia uda  si  pod bramy miasta z pro-

pozycj  honorowych warunków poddania:

W imi  Allaha askawego i mi osiernego (…) Zaprawd  cieszy  si  b dziecie pe ni  

bezpiecze stwa, zarówno je li chodzi o wasze ycie, jak i mienie i wi tynie. Nie b d  

one zaj te ani zniszczone przez muzu manów, chyba e si  zbuntujecie40.

35 Nad ib al-Kajlani, Ard al-anbija, Dar al-Bajjan, Al-Kuwajt 1969.
36 Nad ib al-Kajlani, Ramadan habibi, Dar al-Muchtar al-Islami, Al-Kahira 1974.
37 Al-Kajlani za pomoc  motywów i w tków tworzy modelowe postawy moralne i wzory post -

powania wspó czesnego muzu manina. Konstrukcj  postaci cechuje jasny podzia  na bohaterów 

pozytywnych, których nale y na ladowa  oraz negatywnych. Do tych pierwszych nale y zazwyczaj 

g ówny bohater powie ci, któremu partneruje kobieta. Wokó  centralnych postaci i w tku mi osnego 

zbudowana jest akcja utworu. Na podobie stwo mi dzy protagonistami poszczególnych powie ci 

tego pisarza zwraca uwag  Abd Allah al-Arini: wszyscy s  w podobnym wieku, wywodz  si  z tego 

samego rodowiska spo ecznego oraz cechuje ich zaanga owanie w dzia alno  polityczn , religijn  

lub walk  wyzwole cz . Zob. Abd Allah al-Arini, Al-Ittid ah al-islami fi amal Nad ib al-Kajlani 

al-kasasijja, Dar Kunuz Iszbilijja li-an-Naszr wa-at-Tawzi, Ar-Rijad, 2005, s. 203–204.
38 N. al-Kajlani, Umar yazharu, op. cit., s. 6.
39 Philip K. Hitti, Dzieje Arabów, PWN, Warszawa 1969, s. 148–149.
40 Doris Bensimon, Eglal Errera, ydzi i Arabowie. Historia wspó czesnego Izraela, Wydawnictwo 

Cyklady, Warszawa 2000, s. 211.
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Kalif dotrzyma  z o onej obietnicy; podobnie jak w innych miastach, które podda y 

si  muzu manom, mieszka cy Jerozolimy nie ucierpieli po przej ciu miasta i zachowali 

w asn  administracj .

Jak pisze Phillip Hitti: 

[Umar] jest uwielbiany przez pisarzy muzu ma skich za swoj  pobo no , sprawiedliwo  

i patriarchaln  prostot  oraz traktowany jako uosobienie wszelkich cnót (…) Jego niena-

ganny charakter sta  si  wzorem dla wszystkich przysz ych nast pców. Mia  tylko jedn  

koszul  i jeden p aszcz (…) nie k opota  si  o nic, prócz sprawy utrzymania czysto ci 

wiary, popierania sprawiedliwo ci oraz przewagi i bezpiecze stwa islamu i Arabów. Lite-

ratura arabska jest przepe niona anegdotami wychwalaj cymi surowy charakter Umara. 

Mówi , e ubiczowa  swojego w asnego syna na mier  za pija stwo i niemoralno 41. 

Umar jest uwa any tak e za twórc  administracji nowego imperium oraz za o yciela 

drugiej teokracji islamu (Arabowie stanowili zamkni t  religijno-militarn  wspólnot , 

która mia a zachowa  czysto  rasy i nie mog a osiedla  si  na sta e poza Pó wyspem 

Arabskim). Zgodnie z zasadami wyznawanymi przez drugiego kalifa na pó wyspie Arab-

skim nie mog a istnie  adna inna wiara poza islamem, dlatego te  mimo istniej cych 

uk adów, wyp dzi  ydów z oazy Chajbar oraz chrze cijan z Nad ranu. System stworzony 

przez Umara, b d c swoist  form  utopii religijnej, nie wytrzyma  próby czasu. Ju  za 

nast pnego kalifa Usmana Ibn Affana (644–656) dosz o do pierwszego „roz amu” (fitny)42.

Nie dziwi wi c, e Al-Kajlani wybra  w a nie posta  tego kalifa, aby powróci  z prze-

sz o ci i sta  si  najpierw wiadkiem upadku i s abo ci muzu manów, a potem ich przywód-

c  oraz architektem odrodzenia. Tak, jak kiedy  patronowa  podbojowi wielkich obszarów 

ówczesnego wiata, tak teraz pojawi  si  w okupowanej Jerozolimie, aby tchn  ducha 

walki w Palesty czyków. Mo na te  przypuszcza , e autor do cza do pojawiaj cych si  

od czasu do czasu w kr gach muzu ma skich g osów, które nawo uj  do restauracji insty-

tucji kalifatu zlikwidowanej przez Atatürka w 1924 r. W powie ci Umar prosi g ównego 

bohatera, aby poprowadzi  go do miasta, które kiedy  odwiedzi , i w którym odda  pok on 

Bogu: „Zapach jej ziemi do dzi  pozosta  w moich nozdrzach”43. Wspomina, e chcia  

odwiedzi  po raz drugi Jerozolim  przed mierci , ale przeszkodzi  mu w tym wybuch 

zarazy. Bohaterowi przypada wi c rola przewodnika, który przybywaj cego z przesz o ci 

kalifa musi wprowadzi  w realia palesty skie po 1967 r. Szukaj c najlepszego sposobu 

dotarcia do w adcy pos uguje si  metafor  zarazy: „obecnie w Palestynie szerzy si  

jeszcze gro niejsza zaraza, dotkn a ludzi, histori  i warto ci… Izraelczycy”44.

Umar nie zra a si  jednak brakiem dokumentów i gro cym mu aresztowaniem. Ka e 

prowadzi  si  do miasta i zamieszkuje w domu bohatera. Wiadomo  o pojawieniu si  

kalifa prawowiernego obiega Jerozolim . Pocz tkowo wywo uje ostro ny sceptycyzm 

muzu manów oraz szyderstwa izraelskich s u b specjalnych, które pó niej przeradzaj  si  

w podejrzliwo . Kalif zostaje aresztowany, a nast pnie trafia do szpitala, gdzie zostaje 

poddany operacji wyrostka robaczkowego. Mimo e wraca do zdrowia, w adze izrael-

skie nie pozwalaj  mu opu ci  szpitala, a pod sal  stawiaj  stra ników. Dzi ki swojej 

41 P. Hitti, op. cit., s. 149.
42 Zob. Danuta Madeyska, Historia wiata arabskiego. Okres klasyczny od staro ytno ci do roku 

750, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 142.
43 N. al-Kajlani, Umar jazharu, op. cit., s. 9.
44 Ibidem, s. 10.
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niez omnej wierze oraz postawie z czasem Umar zdobywa coraz wi cej „wyznawców” 

w ród personelu szpitalnego, a dzi ki prasie tak e w ród mieszka ców Jerozolimy. Jego 

zwolennicy s  nazywani „wspieraj cymi Umara” (ansar Umar), co stanowi analogi  do 

okre lenia medy skich wyznawców proroka45. 

Cho  kalif staje si  ofiar  licznych spisków s u b specjalnych, maj cych zdyskre-

dytowa  jego autorytet moralny w opinii publicznej oraz celem ataków ekstremalnych 

grup ydowskich, udaje si  mu wyj  zwyci sko z ka dej próby. Ostatecznie zwolennicy 

kalifa przygotowuj  ucieczk , która ma umo liwi  Umarowi kierowanie walk  z jednego 

z o ciennych pa stw arabskich. Mimo wielu trudno ci, grupie udaje si  wywie  Umara 

ze szpitala. W drodze zatrzymuj  si  i siadaj  w cieniu drzew, aby odpocz  i wys u-

cha , jak kalif udziela im rad i poucze . Nast pnie zapadaj  w dziwny sen, a gdy si  

budz , okazuje si , e Umar znikn  bez ladu46. Pozostaj  jednak jego s owa: „Tyrani 

na przestrzeni historii nie zdo ali uwi zi  s ów, poniewa  s owa s  jak duchy, przemie-

rzaj  przestrzenie, nie da si  ich wykrwawi , zam czy , pogrzeba . S  wieczne. Kr , 

kr , kr ”47.

Sama idea wskrzeszenia zmar ych czy ich powrotu do ywych nie jest obca islamowi 

i pojawia si  w Koranie jako dowód boskiej wszechmocy. Chodzi tutaj o wywodz c  

si  z poda  folkloru Wschodu i Zachodu opowie  o u pionych m odzie cach, którzy 

schronili si  w grocie, aby unikn  sprzeniewierzenia si  Bogu. Narracj  nawi zuj c  do 

legendy mo na znale  w wersetach 5-25 sury osiemnastej, zatytu owanej Grota. W tek 

ten, jak i sama sura, cieszy si  du  popularno ci  na Bliskim Wschodzie oraz pojawia 

w literaturze arabskiej m.in. wykorzystany twórczo przez Taufika al-Hakima w dramacie 

„Ludzie groty” (Ahl al-kahf)48.

Analogie w terminach i symbolach, które stosuj  zarówno muzu ma skie radykal-

ne ugrupowania religijno-narodowe49, jak i Al-Kajlani w powie ci „Umar pojawia si  

w Jerozolimie” s  trudne do przeoczenia: religijne znaczenie ziemi i jej integralno ci 

jako wakfu, eksponowanie wi to ci Jerozolimy, nawo ywanie do oczyszczenia religijnego 

i budowy spo ecze stwa opartego na warto ciach muzu ma skich. Kalif, jedna z postaci 

Al-Kajlaniego, napomina Palesty czyków i krytykuje spo ecze stwo oparte na warto-

ciach wieckich. Tym samym wpisuje si  w ideologi  dzia aj cych w Strefie Gazy i na 

Zachodnim Brzegu Braci Muzu manów, którzy od lat 70. XX w. wprowadzali w ycie 

program islamizacji spo ecze stwa, doprowadzaj c do rozpowszechnienia muzu ma skich 

symboli, terminów i argumentów oraz stworzyli pozytywn  atmosfer  dla programów 

politycznych sformu owanych z u yciem terminologii muzu ma skiej50.

45 Okre lenie ansar pojawia si  w nazwach licznych organizacji zwi zanych z fundamentalizmem 

muzu ma skim.
46 Ibidem, s. 233.
47 Ibidem, s. 226.
48 Zob. Józef Bielawski, Krystyna Skar y ska-Boche ska, Jolanta Jasi ska, Nowa i wspó czesna 

literatura arabska 19 i 20 wieku. Literatura arabskiego Wschodu, Pa stwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1978, s. 588–589.
49 Chodzi tutaj przede wszystkim o Hamas, który muzu ma sk  podbudow  ideologiczn  zast pi  

odniesieniami specyficznymi dla Palestyny. Zob. T. Phillip, op. cit., s. 505.
50 U pod o a wzrostu aktywno ci fundamentalistycznej od ko ca lat 70. XX w. le  rozmaite 

przyczyny. Do najwa niejszych z nich mo na zaliczy  polityczn  nieskuteczno  programów nacjo-

nalistycznych oraz fenomen rewolucji ira skiej. Warto podkre li , e narastaj ce tendencje fundamen-

talistyczne by y paralelne do wzrostu znaczenia Likudu stosuj cego argumentacj  religijn  w celu 

aneksji okupowanych obszarów. Ibidem, s. 502–503.
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Autor wielokrotnie zestawia opis gloryfikowanej przesz o ci uto samianej przez posta  

kalifa z rozpaczliw  sytuacj  muzu manów na terenach okupowanej Palestyny – dobitnie 

odmalowan  przez bohatera powie ci:

– Jak mo ecie ba  si  jakiego  pa stwa, czymkolwiek by nie by o?! Kiedy was opuszcza-

li my, sztandary prawdy powiewa y nad ca ym zamieszkanym wiatem, wasza wiara by a 

mocniejsza ni  ycie doczesne, a miecze dobywane tylko w s usznej sprawie. Byli cie 

„najlepszym narodem, jaki zosta  utworzony dla ludzi”. Nie czytacie Koranu?

Powiedzia em z g bokim smutkiem: 

– Wszystko si  zmienia. M czy ni przestali by  m czyznami, warto ci przesta y by  

warto ciami, waga si  przechyli a w drug  stron  i muzu manie zostali zniewoleni. Stra-

cili my wszystko oprócz nadziei.

– Wy nie znacie Boga. „Je li pomo ecie Bogu, to i On wam pomo e”. Co zosta o powie-

dziane, nie zmienia si , poniewa  te s owa s  prawd  najwy sz  To co si  sta o, przekracza 

moje wyobra enia. Pokonali was ydzi? Gdyby w naszych czasach kto  powiedzia , e 

ydzi podbili jakie  muzu ma skie miasto, ludzie pok adaliby si  ze miechu. W tym musi 

kry  si  jaka  tajemnica… Trudno mi to wszystko zrozumie , ale to wy przyczynili cie 

si  do tej tragedii… W a nie tak51.

Przekaz Al-Kajlaniego jest bardzo bezpo redni w formie i czytelny dla odbiorcy: 

nale y przywróci  zasady i warto ci, które obowi zywa y w czasach Umara, aby wskrze-

si  wietno  ummy. Je eli Palesty czycy chc  pokona  Izrael, nale y najpierw podj  

walk  ze wszystkimi nagromadzonymi przez trzyna cie wieków wypaczeniami. Tego typu 

postulaty mieszcz  si  w ramach fundamentalistycznych ideologii podejmuj cych prób  

odnowienia i umocnienia islamu poprzez powrót do korzeni Koranu i sunny. Przepa  

pomi dzy przesz o ci  a tera niejszo ci  ujawnia si  te  na poziomie j zykowym: kalif 

nie rozumie j zyka, którym przemawia bohater, poniewa  obfituje on w nieznane mu 

terminy i zwroty: „dowód to samo ci, czo gi, samoloty Mirage, samochody, Ameryka, 

okupacja, an-nakba”. Tymczasem j zyk, którym pos uguje si  pobo ny kalif, obfituje 

w odwo ania do m dro ci Boga i cytaty koraniczne i parafrazy: „Wy jeste cie najlepszym 

narodem, jaki zosta  utworzony dla ludzi” (9:110), „Je li pomo ecie Bogu, to i On wam 

pomo e” (47:7)52.

Z kolei bardzo ciekawie przedstawia si  u Al-Kajlaniego rozró nienie mi dzy syjoni-

zmem a ydostwem – syjonizm jako element europejskiego imperializmu nale y zwalcza . 

Pisarz pieczo owicie i konsekwentnie stosuje okre lenie ‘syjoni ci’: ‘syjonistyczna prasa’ 

(suhuf sihjunijja), ‘syjonistyczna bezpieka’ (rid al al-amn as-sihjunijjun), ‘synowie Syjonu’ 

(abna sihjun), lub ‘Izraelczycy’ (Isr ’iliyy na), czym nawi zuje do praktyki nacjonalizmu 

arabskiego, który podkre la  harmonijne stosunki mi dzy spo ecze stwem muzu ma skim 

i mniejszo ci  ydowsk  w przesz o ci i dopuszcza  podobn  koegzystencj  w przysz o ci. 

Al-Kajlani podkre la tak e ró nice i animozje pomi dzy Sefardyjczykami i Aszkena-

zyjczykami w obr bie spo ecze stwa izraelskiego – w tamtym okresie wyra niejsze ni  

wspó cze nie. Z ydów sefardyjskich pochodzi g ówna bohaterka kobieca, Rachela, która 

pod wp ywem uczucia do Umara przechodzi na islam, nast pnie zostaje raniona przez 

51 N. al-Kajlani, Umar jazharu. op. cit., s. 13–14.
52 Cytaty z Koranu w przek adzie Józefa Bielawskiego: Koran, prze . Józef Bielawski, Pa stwowy 

Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
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ydowskiego prawicowego fanatyka, a w ko cu, po znikni ciu kalifa, zostaje zamordowana 

przez izraelskie s u by bezpiecze stwa: „Nie mamy czasu na podzia y – mówi oficer, 

zlecaj c likwidacj  Racheli – Ci podli wschodni ydzi s  nieistotni”53.

Stanowisko fundamentalistów w tej kwestii ró ni si  diametralnie od pogl dów nacjo-

nalistów. W dyskursie prowadzonym przez Hamas ró nica mi dzy syjonistami i ydami 

zosta a zatarta. Cz sto mowa jest po prostu o ydach, których fundamentalna wrogo  

wobec islamu za wiadczona jest w koranicznych wersetach54. 

Kl ska militarna w 1967 r. przedstawiona jest w powie ci jako kara za odej cie od 

tradycyjnych muzu ma skich warto ci:

My sami uprz dli my tkanin  kl ski przez swoj  megalomani  i indolencj . Zostali my 

ukarani. Czy tragedia mo e by  oczyszczaj ca? Czy mo na ni  zmy  dawne b dy i grzechy. 

Matko, nie tra  nadziei, w ko cu runie ta stara konstrukcja zbudowana z dawnych smutków 

i z g bi kurzu, dymu i gruzu wyjdzie olbrzym nios c w ramionach wit wybawienia55.

Zgodnie z ideologi  Stowarzyszenia Braci Muzu manów, pierwszym zadaniem tej 

organizacji jest wychowywanie spo ecze stwa palesty skiego w duchu islamu i w kon-

sekwencji zmienienie go w muzu ma skie. Dopiero gdy ten warunek zostanie spe niony, 

mo liwa b dzie realizacja kolejnego celu – wyzwolenia Palestyny. Strategia przyj ta przez 

palesty skich Braci Muzu manów zwalnia a ich pocz tkowo z podejmowania konkretnych 

politycznych czy zbrojnych dzia a . Jednocze nie pozwala a im pi tnowa  nieskuteczno  

nacjonalistycznej i marksistowskiej ideologii w walce o wyzwolenie Palestyny. Poza 

tym Bracia Muzu manie definitywnie odci li si  od Organizacji Wyzwolenia Palestyny, 

twierdz c, e ich organizacja jest „jedynym w a ciwym rozwi zaniem”56. St d w powie ci 

Al-Kajlaniego „wspieraj cy Umara”, nie mog  liczy  na pomoc Al-Fatahu w organizacji 

ucieczki kalifa. Autor wielokrotnie te  podkre la niewydolno  palesty skiego oporu.

Al-Kajlani, trzymaj c si  ram wyznaczonych przez ideologi  Stowarzyszenia Braci 

Muzu manów, do którego nale a , polemizuje z reprezentowan  przez OWP wieck  

i nacjonalistyczn  koncepcj  walki o wyzwolenie Palestyny. Posta  kalifa, jego postawa 

i g oszone przez niego pogl dy sk aniaj  do nawrócenia si  wielu ateistów, mi dzy inny-

mi pracuj cych w szpitalu lekarzy. Jednocze nie trzeba przyzna , e w swojej krytyce 

Izraela Al-Kajlani konsekwentnie odnosi si  jedynie do aparatu w adzy, stosowanych 

przeze  prze ladowa  i nadu y , a unika ataku skierowanego przeciwko samym ydom, 

pomijaj c ca kowicie mniejszo  chrze cija sk 57. Tym samym stara si  pokaza , e islam 

53 N. al-Kajlani, Umar jazharu, op. cit., s. 232.
54 Fundamentali ci uwa aj , e ydzi, realizuj c swoje syjonistyczne cele, steruj  histori  wiata 

dzi ki kontroli mediów oraz bogactwu, a tak e przy pomocy tajnych organizacji takich jak wolno-

mularze, rotarianie i Kluby Lions. Wywo ali Rewolucj  Francusk , stworzyli bolszewizm, wzniecili 

I i II wojn  wiatow , a tak e kontrolowali rz dy imperialistycznych pot g. Nie dziwi wi c, e dla 

potwierdzenia tych tez fundamentali ci powo uj  si  na „Protoko y m drców Syjonu”. Islam zatem 

wyst puje przeciwko wiatowemu spiskowi ydów i uczestniczy w wojnie dobra ze z em, prawdy 

z k amstwem. Walka o Palestyn  jest decyduj c  bitw  w tej wojnie. Dlatego te  wyzwolenie Pale-

styny jest zadaniem priorytetowym. Zob. T. Phillip, op. cit., s. 506.
55 N. al-Kajlani, Umar jazharu, op. cit., s. 6.
56 T. Phillip, op. cit., s. 504.
57 Koncepcja spisku chrze cija sko- ydowskiego pojawia si  dopiero po wojnie izraelsko-liba -

skiej z 1982–1985 r. 
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jest uniwersaln  religi  pokoju, która przemoc stosuje tylko wobec wrogów, a dowodów 

na to poszukuje w historii, przywo uj c posta  kalifa Umara, b d cego symbolem cnót 

muzu ma skiego w adcy: pobo nego, surowego dla wrogów i sprawiedliwego dla swoich 

poddanych, zarówno muzu manów, jak i wyznawców innych religii monoteistycznych.

Zabieg przeniesienia w czasie kalifa prawowiernego pozwala Al-Kajlaniemu pomin  

wcze niejsz  histori  regionu oraz ponad trzyna cie wieków burzliwych dziejów miasta 

dziel cych czasy muzu ma skiego podboju od wspó czesno ci. Owo puste miejsce, bia a 

plama, mo e by  wype niona emocjonaln  opowie ci . Wyrwanie Umara z kontekstu 

historycznego pozwala na fabularyzacj  historii i otwiera drog  do jej wspó czesnej inter-

pretacji, zgodnej z duchem wyznawanej ideologii. Posta  kalifa staje si  uciele nieniem 

wiecznie ywej i no nej idei, ducha religii, którego powrót, tchni cie w spo ecze stwo, 

pozwoli na jego odrodzenie.

Zgodnie z postulatem Bachtinowskim literatura odzwierciedla w swojej „tre ci” ca o  

tego horyzontu ideologicznego, którego cz ci  jest ona sama. Artysta zdolny jest prze-

nikn  do wn trza spo ecznego laboratorium i mie  udzia  w procesie jego formowania58. 

W zwi zku z tym przy analizowaniu sukcesu, jaki w kontek cie konfliktu palesty skiego 

odnios y programy polityczne odwo uj ce si  do symboli i argumentów muzu ma skich, 

z pewno ci  nie mo na przeoczy  roli literatury. Twórcy powie ci muzu ma skiej z jednej 

strony pozostawali pod wp ywem ideologicznych przemian, które zosta y zapocz tkowane 

przez wydarzenia 1967 r., z drugiej strony stali si  ich demiurgami. Anga uj c si  czynnie 

w kszta towanie muzu ma skiej to samo ci Palestyny, w pewnym stopniu przyczynili si  

do kreowania pami ci historycznej jej mieszka ców, cho  naturalnie ca y proces nale y 

postrzega  w szerszym kontek cie politycznym i spo ecznym.
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