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Edward Said napisał w latach siedemdziesiątych książkę, która po raz pierwszy po
kazywała stosunek Arabów do orientalizmu. Demaskowała orientalizm jako sys
tem wyobrażeń i praktyk na temat Bliskiego Wschodu powstały w Europie, który 
służył przede wszystkim oswojeniu nieznanej kultury i podporządkowaniu jej 
chrześcijańskiej wizji świata. Said przedstawił genezę i historię kształtowania się 
spójnego i niezwykle trwałego obrazu islamu na Zachodzie. Powstanie i rozwój 
orientalizmu były w istocie „zawłaszczeniem jednej kultury przez inną” i zaważyło 
na charakterze postrzegania islamu na Zachodzie. Said ubolewał, że pomimo wzro
stu wiedzy na temat Bliskiego Wschodu nastąpiło wzmocnienie stereotypów, przez 
które widziana jest cywilizacja islamu i że nadal istnieje „niemal totalny brak 
płaszczyzny kulturalnej, na której możliwe byłoby porozumienie lub przynajmniej 
rzeczowa dyskusja z Arabami i islamem”. Dotąd brakowało na polskim rynku wy
dawniczym publikacji popularnonaukowej, która w przystępny sposób przedstawiała
by dzieje skomplikowanych relacji między Zachodem a Wschodem pod kątem po
wstania określonego obrazu islamu w chrześcijańskiej Europie. Książka Rollina 
Armoura wypełnia tę lukę i pozwala pojąć naszą współczesną postawę wobec islamu.

Autor przejrzyście kreśli historię obustronnych wpływów. Powstanie isla
mu uznane zostało przez Ojców Kościoła za poważne zagrożenie dla religii chrze
ścijańskiej. Islam od początku traktowany był jako herezja, a Mahometa uznano za 
fałszywego proroka. Nie był zapowiedziany w Starym Testamencie i nie dokony
wał cudów. Uważano, że Mahomet to bękart, który przejął nielegalnie władzę 
w Arabii i udawał otrzymanie Objawienia Bożego. Zatem Koran nie mógł być 
uważany za słowo Boże. W oczach chrześcijan Koran był pełen sprzeczności i zo
stał wymyślony przez Mahometa, by służyć mu do realizacji celów politycznych.



Objawienie w postaci Koranu spłynęło na muzułmanów, aby rozwiązać ich docze
sne problemy, a to świadczyło przeciwko jego autentyczności. Ponadto chrześcija
nie występowali przeciwko zbawieniu przez śmierć w świętej wojnie i doktrynie 
przemocy głoszonej przez proroka. Zaniepokojenie budziły także światowe sukce
sy islamu. Ascetyczni chrześcijanie nie potrafili pogodzić się ze zmysłowym wy
obrażeniem muzułmańskiego raju i przywiązaniem islamu do dóbr doczesnych. 
Jednakże najcięższą winą Mahometa było zanegowanie boskości Jezusa i trakto
wanie go jako jednego z proroków w ciągu Objawień zesłanych przez Boga dla 
ludzkości. Przy czym proroctwo Jezusa, wedle Mahometa, zostało wypaczone 
przez chrześcijan, którzy zaczęli go czcić jako Boga. Jednocześnie dla muzuł
manów Objawienie dane ludziom przez Mahometa miało doskonalszy charakter
i przekazywało im prawdziwą wolę Bożą.

Militarna potęga islamu stanowiła dla Europy ciągłe zagrożenie. Luter ży
wił przekonanie, że Turcy to bicz Boży na krnąbrnych i grzesznych chrześcijan, 
którym zwiastować mieli koniec świata. Równolegle toczyła się debata religijna, 
chociaż chrześcijański Zachód był w nieustannym konflikcie zbrojnym z islamem 
aż do końca XVII wieku. Starano się poznać islam, dotrzeć do źródeł pisanych: w 
1543 roku szwajcarski teolog Teodor Bibliander opublikował dzięki poparciu Lutra
-  Alkoran -  i kompilację wszystkich ważnych tekstów o islamie, jakie powstały na 
Zachodzie. Jednak już na początku wzajemnych kontaktów między chrześcijanami 
a muzułmanami doszło do nieporozumienia. Chrześcijański Zachód zadecydował, 
czym islam był i uformował swój obraz islamu, z którym nie utożsamiłby się żaden 
muzułmanin. Ten kanon przekonań, mimo że uformowany na przełomie XII i XIII 
wieku, przetrwał aż do naszych czasów. Niezwykle ciekawe jest w publikacji Rol- 
lina Armoura prześledzenie historii przemian europejskiego stosunku do islamu od 
średniowiecznych wyobrażeń, poprzez orientalizm, aż po współczesne próby zro
zumienia tej cywilizacji.

W książce Armoura brakuje jednak przedstawienia racji drugiej strony. 
Faktem jest, że muzułmanie nigdy nie interesowali się europejskimi poglądami na 
ich wiarę, a od czasów wypraw krzyżowych uznawali Europejczyków za barba
rzyńców. Ponadto prawdziwe odkrycie Zachodu przez muzułmanów dokonało się 
wraz z ekspansją kolonialną wobec krajów islamu. Wątek ten jest jednak w książce 
niedostatecznie rozwinięty. Poznajemy ewolucję zachodniego obrazu islamu, brak 
zaś historii rozwoju postrzegania kultury europejskiej w krajach arabskich.

Rollin Armour podkreśla, że właściwie wszystko, co oferuje obecnie Za
chód islamowi, jest konsekwentnie odrzucane przez muzułmańskie społeczeństwa, 
a w najlepszym wypadku traktowane z podejrzliwością. Kolonializm, orientalizm, 
działalność misyjna są dla muzułmanów nierozerwalnie związane z polityką pod
porządkowania, wykorzenienia i wykorzystania do celów wymierzonych przeciw
ko ich kulturze. W stosunku Zachodu wobec krajów Bliskiego Wschodu zawsze 
dominowało poczucie wyższości cywilizacyjnej, które przekładało się na szczegól
nie rozumiany obowiązek „rządzenia” krajami muzułmańskimi. W pojęciu Euro
pejczyków kraje te były z natury niezdolne do kierowania własnym losem.



Obraz islamu stworzony w średniowieczu pokutował w europejskim my
śleniu aż do drugiej połowy XX wieku. Wtedy to zaczęto pisać o islamie w zupeł
nie nowym duchu, wolnym od poczucia wyższości i uprzedzeń. Uznano islam za 
jedną z trzech wielkich religii monoteistycznych, opartą na Objawieniu, której pro
rokiem był Mahomet i przestano odmawiać muzułmanom autentycznej i żarliwej 
wiary. Nowe pokolenie badaczy islamu -  Wiliam Montgomery Watt czy Wilfred 
Cantwell Smith, Karen Armstrong -  spojrzało na islam pod kątem wartości, jakie 
niesie ta religia dla wszystkich ludzi, i w jaki sposób mogą one wzbogacić naszą 
europejską kulturę.

W stosunku do części poświęconej średniowieczu, czasy nowożytne i współ
czesność zostały potraktowane przez Armoura nieco powierzchownie. Nie została 
przedstawiona obecna sytuacja krajów, w których islam jest obowiązującą religią, 
brakuje opisu skali przemian, jakie zaszły w tych krajach po wyzwoleniu spod 
wpływów kolonializmu i opisu transformacji islamu jako religii. Słusznie problem 
izraelsko-palestyński uznany został przez autora za kluczowy dla zrozumienia ca
łokształtu współczesnych stosunków między Zachodem a islamem i jego związ
ków z terroryzmem islamskim.

Rollin Armour opisując relacje między Zachodem a islamem rekonstruuje 
powstanie i rozwój zachodnich stereotypów na temat islamu rozumianego jako 
religia i cywilizacja. Współczesne konflikty na Bliskim Wschodzie w znacznej 
mierze, jeśli nie całkowicie, wynikają z przekonania o prawdziwości tych stereoty
pów w stosunku do muzułmanów. Dlatego książka Islam, chrześcijaństwo i Za
chód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji jest tak niezwykle ważna.




