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Problematyka i wyzwania 
współczesnych studiów

 nad genezą islamu

Licząc od pierwszych objawień otrzymanych 
przez muzułmańskiego proroka Mahometa 
(570–632) około roku 610 n.e., już przeszło 
czternaście wieków dzieli nas od narodzin 
wielkiej, monoteistycznej religii – islamu. 
Z każdym kolejnym stuleciem islam wpisy-
wał się coraz silniej w świadomość i codzien-
ne życie mieszkańców Bliskiego Wschodu 
i rozległych obszarów sięgających krańców 
Azji, Afryki i Europy. Badaniem i studiowa-
niem idei nowego przesłania z wysoka zaj-
mowali się w pierwszej kolejności teologowie 
i egzegeci muzułmańscy oraz niemuzułmań-
scy mieszkańcy Bliskiego Wchodu, głównie 
chrześcijanie, a następnie – im bliżej współ-
czesności – coraz w większym stopniu bada-
cze kręgu kultury zachodniej. Nie ma chy-
ba dziedziny nauki, której adepci, szczegól-
nie muzułmańscy, nie próbowaliby swych 
sił w zgłębianiu tajników nauczania Koranu 
czy sunny, wykorzystując do tego dostępne 
im narzędzia metodologiczne właściwe dla 
danej dyscypliny. A jednak można dziś bez 
wątpienia stwierdzić, że najstarsze dzieje re-
ligii muzułmańskiej i geneza Koranu pozo-
stają obecnie jednym z najmniej zbadanych, 

najbardziej enigmatycznych i owianych ta-
jemnicą wydarzeń historycznych o decydu-
jącym znaczeniu dla dalszych losów świata. 
Jednocześnie, wraz z postępem nauki i na-
staniem w Europie doby racjonalizmu, zary-
sowuje się od dłuższego czasu coraz wyraź-
niej rozdźwięk między założeniami i stano-
wiskiem badaczy Wschodu i Zachodu wobec 
biegu wydarzeń związanych z powstaniem 
muzułmańskiej religii1. 

Z wielu przyczyn narodziny islamu i dwa 
pierwsze wieki jego dziejów są dla historyków 
religii okresem niosącym nieporównywalnie 
więcej znaków zapytania i dylematów niż 
pewników. Niewątpliwie największym pro-
blemem jest niedobór zachowanych źródeł pi-
sanych, które byłyby współczesne rekonstru-
owanym wydarzeniom historycznym. Cho-
dzi zarówno o arabsko-muzułmańskie teksty 
z VII i VIII wieku, jak i o oryginalną podsta-
wę źródłową niearabską i niemuzułmańską 

1 Niniejszy artykuł przedstawia rozważania podjęte przez 
autora w jego książce poświęconej tytułowej problema-
tyce historyczno-dogmatycznych źródeł islamu: Marcin 
Grodzki, Panteon sceptyków. Przegląd współczesnych teorii 
naukowych poświęconych genezie islamu, Katedra Arabistyki 
i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
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– zarówno bizantyńską (grecką, syryjską, ła-
cińską, koptyjską) jak i pozostałą bliskow-
schodnią (przede wszystkim syryjską, a tak-
że armeńską, egipską, grecką, perską). W li-
teraturze i dyskursie naukowym wskazuje się 
na dotkliwie mały korpus tekstów niearab-
skich zachowanych z I poł. VII wieku, a więc 
czasu, gdy rozgrywały się kluczowe wyda-
rzenia dla zrozumienia Sitz im Leben islamu 
(w tym kwestii pochodzenia i narodzin tej re-
ligii na Płw. Arabskim, arabskich podbojów 
i okresu konstytuowania się zrębów arab-
sko-muzułmańskiego kalifatu). Ich autora-
mi byli zazwyczaj chrześcijanie identyfikują-
cy się z jednym z trzech głównych kościołów 
dominujących wówczas na Bliskim Wscho-
dzie – melkickim (bizantyńską ortodoksją), 
jakobickim oraz nestoriańskim, lecz nie tyl-
ko. Baza źródłowa w VII wieku, choć gatun-
kowo dość różnorodna, jest nikła i poszerza 
się dopiero w VIII i IX wieku wraz z powięk-
szaniem się przestrzeni czasowej dzielącej au-
torów od opisywanych wydarzeń2. 

Z zachowanych tekstów, patrząc na nur-
tujące badaczy zagadnienia przez pryzmat 
prawideł krytyki naukowej, niepewności 
dotyczą już najbardziej podstawowych usta-
leń powszechnie uznawanych za niepodwa-
żalne aksjomaty. Wziąwszy na przykład Ko-
ran, nasuwają się fundamentalne pytania, co 
do których nie ma zgody w kręgach zachod-
nich orientalistów: kiedy, gdzie i w jaki spo-
sób powstał (a raczej: powstawał)? Z jakiego 
środowiska się wywodzi? Dla kogo został na-
pisany – kto był jego grupą docelową? W ja-
kiej postaci i w jakim języku ujrzał pierwot-
nie światło dzienne, oraz czy mógł bazować 
w pewnym zakresie na pisemnej formie go 
poprzedzającej? W jaki sposób przekazywano 

2 Szerzej na ten temat [w:] M. Grodzki, dz. cyt., s. 42–43. 

Koran w jego najstarszej fazie (transmisja ust-
na, pisemna, mieszana)? Kto, kiedy, w jaki 
sposób i w jakim celu go skodyfikował? Czy 
możliwa jest rekonstrukcja koranicznego tek-
stu najbliższej tzw. wersji autograficznej?3 

Rosnący rozdźwięk między powszechną, 
apologetyczną wizją genezy islamu bazującą 
na późnych źródłach tradycji muzułmańskiej 
a wynikami współczesnych badań nauko-
wych (prowadzonych głównie w kręgu kul-
tury zachodniej) staje się coraz wyraźniejszy 
i mimowolnie prowadzi do pewnej dychoto-
mii w dzisiejszej dyscyplinie islamistyki. We-
dług klasycznej wersji historii powszechnej, 
którą znamy jeszcze z podręczników szkol-
nych, islam rodzi się w VII wieku, dość nagle 
i niespodziewanie, na pustynnych rubieżach 
Półwyspu Arabskiego, niezwykle szybko na-
bierając cech dojrzałej, wielkiej religii Wscho-
du. Arabski prorok Mahomet odbiera obja-
wienia od anioła i rozpoczyna działalność 
misyjną. Odrzucony przez część Mekkańczy-
ków, w roku 622 wyrusza do Medyny, roz-
poczynając symbolicznie tryumfalny pochód 
islamu przez późnoantyczny i wczesnośre-
dniowieczny świat. Po jego śmierci kolej-
ni kalifowie niosą zielony sztandar tej wiary 
aż po Półwysep Indyjski i Chiny na wscho-
dzie i Atlantyk na zachodzie, tworząc potęż-
ne imperium arabsko-muzułmańskie4.

 Jest to bez wątpienia dogmatyczna, ide-
ologizowana wizja historii, która powstała 
w przeważającej mierze w oparciu o źródła 
tradycji religijnej islamu, spisywanej przez 
muzułmańskich historiografów nie wcze-
śniej niż od przełomu VIII i IX wieku 
i w okresie późniejszym, a więc co najmniej 
półtora stulecia po opisywanych wydarze-
niach. Pod względem kryteriów naukowości 
3 Tamże, s. 342. 
4 Tamże, s. 17.
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wiedzy, taki stan rzeczy nasuwa oczywistą 
potrzebę jego weryfikacji, przy wykorzy-
staniu narzędzi i metod krytyki naukowej. 
Pole do badań i dyskursu jest bardzo szero-
kie i obejmuje liczne dyscypliny naukowe, 
w tym archeologię, historię, historiografię, 
językoznawstwo, religioznawstwo i wiele in-
nych dziedzin. Problematyka demitologiza-
cji dziejów w poszukiwaniu twardych faktów 
historycznych wykracza oczywiście znacz-
nie poza obszar samej islamistyki czy kora-
nistyki, i – jak się wydaje – nie jest od niej 
wolna historiografia żadnej starszej religii 
czy nurtu filozoficznego. Dla wielu współ-
czesnych badaczy wychowanych w duchu 
racjonalizmu i krytycyzmu (chwilami nad-
gorliwego), dla pragmatyków i ludzi kultury 
zachodniej zakorzenionych w świecie rozu-
mowego dociekania i roztrząsania faktów, 
tradycyjna wersja islamu, nauczana przez 
wieki przez muzułmańskich teologów i eg-
zegetów, przestaje być do zaakceptowania 
przy braku dowodów potwierdzających ją 
w sposób satysfakcjonujący. Proces weryfi-
kacji faktów zdaje się zresztą nie mieć końca 
ani granic, a kwestionowanie i rewidowanie, 
czasami niestety doprowadzane do absurdu, 
stało się już nierozłączną częścią pracy na-
ukowej, czego przykłady mamy w siostrza-
nej dyscyplinie biblistyki. 

Kwestionując powszechną wersję gene-
zy islamu, w której gąszcz mitów przepla-
ta się z suponowanymi elementami praw-
dy, badacz wybiera się na poszukiwanie ra-
cjonalnych czynników, które doprowadzi-
ły do pojawienia się religii muzułmańskiej. 
Postrzega narodziny islamu jako wynik na-
turalnego, długofalowego procesu ścierania 
się różnorodnych nurtów religijnych, prą-
dów ideologicznych, interesów politycznych 
i uwarunkowań społecznych. Innymi słowy, 

idea, która przez lata ewoluowała i przybrała 
ostatecznie postać islamu, musiała koniecz-
nie mieć swoją prehistorię, która stworzyła 
dogodne warunki do zaistnienia tej religii 
w takiej, a nie innej formie, w tym, a nie in-
nym okresie; prehistorię, którą można i trze-
ba próbować badać współczesnymi narzę-
dziami metodologicznymi, bez ograniczania 
się względami poprawności religijnej, choć 
oczywiście z zachowaniem szacunku dla 
tych, którzy myślą lub wierzą inaczej. W ta-
kim ujęciu, nie należy ujmować genezy isla-
mu (ani żadnej innej religii, której korzenie 
giną w pomrokach dziejów) bez oderwania 
od realiów funkcjonowania bliskowschod-
nich cywilizacji VII wieku. Zarówno wielkie 
religie monoteistyczne – judaizm i chrześci-
jaństwo, jak i inne – zoroastryzm, maniche-
izm czy różne formy politeizmu, nie poja-
wiały się na scenie dziejowej z dnia na dzień, 
znikąd, lecz ich powstanie i wielowiekowa 
ewolucja były wynikiem autentycznego pro-
cesu przemian i rozwoju człowieka. Również 
i islam nie może być tu wyjątkiem. Jak wska-
zywała znana duńsko-amerykańska badacz-
ka islamu Patricia Crone (1945–2015), poku-
sa postrzegania jego dziejów wyłącznie przez 
pryzmat piśmiennictwa tradycji muzułmań-
skiej, w dodatku tak odległego czasowo od 
relacjonowanych wydarzeń, narusza ciągłość 
historyczną dziejów i stanowi metodologicz-
ną przeszkodę w rekonstrukcji pełniejszego 
obrazu historii. „Nowe religie nie wyskaku-
ją w pełni ukształtowane z głów proroków, 
a stare cywilizacje nie znikają tak po prostu” 
– pisała Crone5. 

5 P. Crone, Slaves on Horses. The Evolution of the Islamic 
Polity, Cambridge University Press, Cambridge 1980, s. 12; 
por. również: M. Grodzki, Patricia Crone a nowe kierunki 
badań wczesnych wieków islamu, [w:] Islam w Europie. Nowe 
kierunki badań, red. nauk. M. Widy-Behiesse, K. Zasztowt, 
Warszawa 2015, s. 117–128.
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Narastający sceptycyzm wobec piśmien-
nictwa wczesnomuzułmańskiego stał się 
nierozłączną cechą zachodniego islamo-
znawstwa. Przez ostatnie kilka wieków 
(a ze szczególną intensywnością od II  poł. 
XIX wieku) podejście metodologiczne 
do tych źródeł znacznie ewoluowało, prze-
chodząc przez kolejne fazy rozwoju, uspraw-
nień, metodycznych prób i błędów. Czerpa-
no głównie z dorobku biblistyki, korzysta-
jąc z jej doświadczenia i metod badawczych, 
w nadziei na sprawdzenie się podobnych 
narzędzi metodologicznych na siostrzanym 
polu. Niestety, głównie z racji niedoborów 
oryginalnej bazy źródłowej, specyfiki do-
stępnych źródeł i kilku innych czynników, 
przełożenie to okazało się operacją o wiele 
bardziej skomplikowaną niż zakładano. 

Historycznie, w XIX i XX wieku ufor-
mowało się co najmniej kilka szkół metodo-
logii badań nad genezą islamu i jego wcze-
snym rozwojem. Pierwszym z nich było 
podejście opisowe (‘koncyliacyjne’, tak na-
zwane ze względu na dążenie do pogodze-
nia sprzeczności występujących w źródłach 
arabskich; podejście przejawiające się za-
czątkową, choć rosnącą dozą krytycyzmu), 
które koncentrowało się na hadisach, a po-
tem na kronikach wczesnomuzułmańskich. 
Następnie, korzystając z doświadczeń histo-
riografii europejskiej doby pozytywizmu, 
orientaliści obrali sobie za cel naukową edy-
cję owych materiałów, poprzez ich krytycz-
ne kolacjonowanie, na zasadach kompara-
tystyki literackiej, przy wykorzystaniu tak-
że dzieł greckich, łacińskich, hebrajskich 
i syryjskich z tego samego okresu (tzw. po-
dejście krytyczno-naukowe). Wychodzono 
więc z założenia, że późne źródła historio-
graficzne zawierające ogrom szczegółowych 
i nierzadko sprzecznych informacji, musiały 

mieć za pierwowzór wcześniejsze źródła pi-
sane; stąd w pewnym stopniu odzwiercie-
dlają prawdę historyczną, choć zniekształ-
coną i kontaminowaną czynnikami ze-
wnętrznymi. Owo krytyczno-naukowe po-
dejście do źródeł miało dwie wspólne cechy 
z podejściem opisowym, a mianowicie ba-
dacze bezspornie uznawali Koran za wia-
rygodny materiał dokumentacyjny okresu 
wczesnego islamu, jednocześnie odrzucając 
historiograficzną przydatność większości 
hadisów. 

Stopniowo centralne miejsce w bada-
niach zaczął zajmować więc Koran i ta ten-
dencja utrzymuje się w dużej mierze do dzi-
siaj. Na przełomie XIX i XX wieku zapo-
czątkowano kolejną szkołę metodologii ba-
dań nad wczesnym okresem islamu. Na po-
trzeby niniejszej klasyfikacji można ją okre-
ślić mianem szkoły krytyki tradycji mu-
zułmańskiej. Opracowano nowe narzędzia 
metodologiczne, które wykazały kruchość 
walorów historiograficznych nie tylko hadi-
sów, lecz również innych, narracyjnych ma-
teriałów źródłowych wczesnej tradycji mu-
zułmańskiej, opierających się na isnadach 
(łańcuchach tradentów – przekazicieli tra-
dycji ustnych): kronik, biografii proroka 
(siry), literatury quasi-egzegetycznej (np. li-
teratury podbojów – maghazi) itp. Metoda 
krytyki tradycji zakłada, że nie sposób jest 
ekstrapolować z całokształtu tradycji ma-
teriałów wiarygodnych i niewiarygodnych 
historiograficznie, gdyż przez pierwsze trzy-
-cztery stulecia tradycja ustna i pisemna 
były płynne, przeplatały się wzajemnie, ule-
gając modyfikacjom i przeróbkom na sku-
tek czynników politycznych, doktrynal-
nych, społecznych i innych. Utopijne jest 
zatem rekonstruowanie niezachowanych 
hipotetycznych materiałów źródłowych 
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najwcześniejszego okresu islamu, co postu-
luje szkoła krytyczno-naukowa6. 

Niezłomne pragnienie poznania i zdro-
worozsądkowa dociekliwość motywowały 
badaczy do sięgania po nowe rozwiązania 
i coraz odważniejsze eksperymenty metodo-
logiczne. W połowie XX wieku znalazły one 
swój wyraz w pracach prekursorów współ-
czesnej szkoły sceptyków. Owo najnowsze 
chronologicznie podejście metodologiczne, 
w różnym stopniu (zwykle dużym), wyklu-
cza sposobność rekonstrukcji faktów histo-
rycznych o genezie islamu, na podstawie 
wyłącznie materiałów tradycji muzułmań-
skiej7. Sira i hadisy (a nierzadko również sam 
Koran) są dla sceptyków zbiorczymi kom-
pilacjami późniejszych redaktorów, a więc 
tekstami przepracowanymi dogmatycznie. 
Od lat siedemdziesiątych do tej szkoły isla-
mistyki dołączali nowi badacze nieograni-
czający się tylko do dekonstrukcji tradycyj-
nego obrazu genezy islamu, lecz także ofe-
rujący w zamian własne kontr-teorie nauko-
we. Do najbardziej spektakularnych z nich 
należą teoria gnostyckich korzeni Koranu 
Güntera Lülinga (1928–2014)8, historia 
form literackich Koranu Johna Wansbrough 
(1928–2002)9, hagaryzmu wspomnianej 

6 M. Grodzki, Badania nad historyczno-doktrynalną genezą 
islamu – Bruno Bonnet-Eymard i francuska szkoła sceptycy-
zmu naukowego, „Studia Religiologica”, nr 3/48 (2015), s. 
245–257.

7 M. Grodzki, Panteon sceptyków, dz. cyt., s. 25.
8 G. Lüling, Über den Ur-Qur’‚n: Ansätze zur Rekonstruktion 

vorislamischer christlicher Strophenlieder im Qur’ān, 
Verlag Hannelore Lüling, Erlangen 1974; Por. również: 
M. Grodzki, Günter Lüling i „starochrześcijańskie” hym-
ny Koranu, [w:] W kręgu zagadnień świata Arabskiego, 
red nauk. A. Abbas, A. Maśko, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, Poznań 2015, s. 443–459.

9 J. Wansbrough, Quranic Studies. Sources and Methods 
of Scriptural Interpretation, Oxford University Press, 
Oxford 1977; J. Wansbrough, The Sectarian Milieu. 
Content and Composition of Islamic Salvation History, 
Oxford University Press, Oxford 1978; por. również: M. 

Crone i Michaela Cooka (ur. 1940)10, ariań-
skiej genezy duchowości Koranu Bruno 
Bonnet-Eymarda (ur. 1938)11, islamu wy-
łaniającego się płynnie z tradycji judaizmu 
i chrześcijaństwa Sulimana Basheara (1947–
1991)12, syro-palestyńskiego pochodzenia 
islamu motywowanego uwarunkowaniami 
politycznymi Moshe Sharona (ur. 1937)13, 
stopniowej ewolucji islamu warunkowanej 
naturalnymi procesami religijnymi, demo-
graficznymi i politycznymi Yehudy D. Nevo 
(1932–1992)14, judeonazarejskich korzeni 
duchowości muzułmańskiej Édouarda-Ma-
rie Gallez (ur. 1957)15 czy wschodnio-sy-
ryjskiego pochodzenia Koranu Christiana 
Luxenberga (ur. 1937)16. 

Grodzki, John Wansbrough (1928–2002) – Przykład me-
todologii badań nad wczesnymi dziejami islamu, “Przegląd 
Orientalistyczny”, nr 1–2/253– 254 (2015), s. 23–28.

10 P. Crone, M. Cook, Hagarism. The Making Of The Islamic 
World, Cambridge University Press, Cambridge 1977. 

11 B. Bonnet-Eymard, Le Coran. Traduction et commentaire 
systématique, t. I–III, Saint-Parres-lès-Vaudes, b. r. wyd.

12 S. Bashear, Muqaddima fī ǎt-Tā’rīẖ ǎl-’Āẖar. Naḥẉa 
qirāʾa „adīda li-ǎr-riwāya ǎl-islāmiyya, Al-Quds 1984 (pl. 
Wprowadzenie do innej historii. Ku nowemu odczytaniu mu-
zułmańskiej wersji dziejów), (wyd. ang.: S. Bashear, Arabs 
and Others in Early Islam, Darwin Press, Princeton 1997). 

13 Moshe Sharon, The Birth of Islam in the Holy Land, [w:] 
Pillars of Smoke and Fire. The Holy Land in History and 
Thought, ed. M. Sharon, Southern Book Publishers, 
Johannesburg 1988, s. 225–235.

14 Y. D. Nevo, J. Koren, The Crossroads to Islam. The Origins 
of the Arab Religion and the Arab State, Prometheus Books, 
New York 2003.

15 É.-M. Gallez, Le Messie et son prophète. Aux origines de l’Is-
lam, t. 1 i 2, Éditions de Paris, Versailles 2005.

16 Ch. Luxenberg, Die syro-aramäische Lesart des Koran. Ein 
Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, Das Arabische 
Buch, Berlin 2000. W 2004 r. książka ta ukazała się w wer-
sji angielskiej pt. The Syro-Aramaic Reading of the Koran 
– A Contribution to the Decoding of the Language of the 
Koran nakładem niemieckiego wydawnictwa Hans Schiler. 
Termin ‘syro-aramejski’ jest w definicji Luxenberga rów-
noznaczny z terminem ‘syryjski’ (‘syriacki’) i odnosi się 
do elementów składowych kultury syryjskiej (syriackiej), 
najczęściej oczywiście do samego języka syryjskiego; por. 
również: M. Grodzki, Nowy przyczynek do badań nad zakre-
sem języka syryjskiego w Koranie, Przegląd Orientalistyczny 
2012, nr 3–4 (243–244), s. 16–21.
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Każda z wyżej wspomnianych, głównych 
szkół metodologicznych ma do dzisiaj swoich 
naukowych zwolenników i popularyzatorów 
wśród współczesnych islamoznawców i adep-
tów nauk pokrewnych. Tworzy to dość złożo-
ny, wielodzielny obraz (a raczej obrazy) pra-
dziejów i genezy islamu, szkicowany w toku 
wielowątkowego dyskursu naukowego. Sze-
roko rozbudowane i coraz częściej interdyscy-
plinarne teorie łączą pewne elementy wspól-
ne, choć w większości teorie te nie są mię-
dzy sobą do pogodzenia. Rolę dominującą 
odgrywa wciąż podejście opisowe, atrakcyj-
ne ze względu na dostępność bogatych zbio-
rów tradycji arabsko-muzułmańskiej z okre-
su X wieku i późniejszych, które są dla bada-
czy bezdennym „łowiskiem”. Wraz z metodą 
krytyczno-naukową i studiami komparaty-
stycznymi nad źródłami niearabskimi podej-
ście to legło współcześnie u podstaw wiedzy 
powszechnej, dotyczącej najstarszych dzie-
jów islamu. Do grona współczesnych pro-
pagatorów podejścia koncyliacyjnego należą 
m.in. Philip K. Hitti (1886–1978)17, Hugh 
N. Kennedy (ur. 1947)18 i Albert Hourani 
17 P. K. Hitti, History of the Arabs. From the Earliest Times 

to the Present, Macmillan and Co., London 1937.
18 H. Kennedy, Muḥammad and the Age of the Caliphates. The 

Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century, 
Longman, London 1986. Kennedy objaśnia swoją metodolo-
gię w następujący sposób: „Narracje o wczesnych podbojach 
muzułmańskich pełne są pomieszanych i nieprawdopodob-
nych informacji i często nie można bez zastrzeżeń przyjmo-
wać tych świadectw w ich obecnej formie. Współcześni au-
torzy zazwyczaj podchodzili do nich na dwa sposoby – albo 
jak do źródeł całkowicie niegodnych zaufania i niewartych 
uwagi poważnego historyka, albo też pieczołowicie wybiera-
li z nich rzadkie szczegóły, imiona, miejsca itp. Próbowałem 
uczynić rzecz nieco odmienną – odczytać i wykorzystać te hi-
storie i to, co chcą nam przekazać, pracować zgodnie z tokiem 
narracji, a nie wbrew niemu i płynąć na falach narracji, da-
jąc się jej ponieść. Nie oznacza to przyjmowania wczesnych 
przekazów arabskich jako dokładnych zapisów „tego, co się 
rzeczywiście wydarzyło”, lecz raczej jako odzwierciedlenia 
pamięci zbiorowej muzułmanów VII i VIII w. i wykorzysta-
nie ich w ten właśnie sposób” H. Kennedy, Wielkie arabskie 
podboje. Jak ekspansja islamu zmieniła świat, tłum. M. Wilk, 

(1915–1993)19. Z kolei w łonie szkoły kry-
tyczno-naukowej odnaleźli się Gordon 
Newby (ur. 1939)20 i Fuat Sezgin (1924–
2018)21 opowiadając się za rekonstrukcją 
hipotetycznych dzieł autorów muzułmań-
skich z I i II wieku hidżry, znanych jedynie 
z cytatów autorów późniejszych. Podejście 
krytyki tradycji rozwinęli współcześnie 
m.in. Rudolf Sellheim (1928–2013)22 i Ha-
rald Motzki (ur. 1947)23. 

Najlepszym przykładem rozbieżności hi-
potez i dysonansu naukowych rozważań jest 
problematyka natury Koranu postrzegana 
z perspektywy morfokrytyki, a więc meto-
dy historii form (niem. Formgeschichte)24. 
Czołowy niemiecki koranolog Angelika Ne-
uwirth uważa, że corpus coranicum umyka 
wszelkiej klasyfikacji i nie sposób jest sztam-
powo przypisać Koranu formom literackim 
znanym morfokrytykom25. Jeśli już jednak 
doszukiwać się wiodącej formy, to była-
by to oracja do celów liturgicznych – tekst 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 15.
19 A. Hourani, A History of the Arab Peoples, Harvard 

University Press, Cambridge MA 1991.
20 G. D. Newby, The Making of the Last Prophet. 

A Reconstruction of the Earliest Biography of Muhammad, 
University of South Carolina Press, Columbia SC 1989.

21 F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums. Band I: 
Qur’ānwissenschaften, hạdīt, Geschichte, Fiqh, Dogmatik, 
Mystik. Bis ca. 430 H, Brill, Leyden 1967, s. 53–84.

22 R. Sellheim, Muhammeds erstes Offenbarungserlebnis, 
“Jerusalem Studies in Arabic and Islam”, t. 10 (1987), s. 
1–16.

23 H. Motzki, Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz: Ihre 
Entwicklung in Mekka bis zur Mitte des 2./8. Jahrhunderts, 
Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1991.

24 K. Samji, The Qurʾ ān. A Form-Critical Study, De Gruyter, 
Berlin/Boston 2018.

25 A. Neuwirth, Einige Bemerkungen zum besonderen spra-
chlichen und literarischen Charakter des Koran, [w :] 
Deutscher Orientalistentag, red. nauk. W. Voigt, t. 1, 
Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1977, s. 736–739  ; A. 
Neuwirth, Some Notes on the Distinctive Linguistics and 
Literary Character of the Qurʾ ān, [w:] The Qurʾ ān: Style and 
Contents, red. nauk. A. Rippin, Routledge, London/New 
York 2016, s. 253–258.
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do recytacji. Z kolei dla amerykańskiego 
historyka Johna Wansbrough, forma Kora-
nu wskazuje, że w procesie formowania się 
kanonicznego tekstu musiała dominować 
literacka forma kazania26 (podobny odbiór 
języka i stylu Koranu przyjął wcześniej 
Voltaire, postrzegając świętą księgę islamu, 
w Essai sur les moeurs et l’esprit des nations, 
jako zbiór kazań przeplatanych szeregiem 
faktów, elementami wizji, objawień oraz le-
gislacji religijnej i cywilnej27). Z kolei men-
tor francuskiej arabistyki Alfred-Louis de 
Prémare (1930–2006) określa Koran jako 
dzieło polemiki28. Przeciwstawia się temu 
niemiecko-amerykański historyk sztuki is-
lamu Richard Ettinghausen (1906–1979) 
twierdząc, że funkcja polemiki jest wtór-
na (późniejsza)29. Jezuita Roest Crollius wi-
dzi Koran jako w pełni księgę modlitwy30. 
Natomiast kryjący się pod pseudonimem 
Ch. Luxenberga niemiecki semitysta i ję-
zykoznawca konkluduje w swoich badania, 
że Koran został pierwotnie spisany w for-
mie lekcjonarza dla syro-arabskich chrze-
ścijan31. Pokrewnie, bo w formie politema-
tycznych hymnów, rekonstruuje najstarszą 
warstwę tekstową Koranu (tzw. Pra-Ko-
ran) niemiecki teolog G. Lüling. Często 
wśród koranologów wysoce aluzyjny styl 
świętej księgi islamu określa się również 
mianem homiletycznego bądź parafrazu-
jącego liturgiczne czytania, a także jako 
26 J. Wansbrough, Quranic Studies, dz. cyt., s. 148.
27 OEuvres de Voltaire, red. nauk. A.-J.-Q. Beuchot, Chez 

Lefèvre, Paris 1829, t. 15, s. 337–338.
28 A.-L. de Prémare, Aux origines du Coran, Téraèdre, Paris 

2004, s. 44–45.
29 R. Ettinghausen, Antiheidnische Polemik im Koran, F. W. 

Kalbfleisch, Gelnhausen 1934, s. 5–6.
30 A. A. Roest Crollius, The Prayer in the Qurʼān, “Studia 

Missionalia”, nr 24 (1975), s. 223–252.
31 Ch. Luxenberg, Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein 

Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, Das Arabische 
Buch, Berlin 2000. 

styl eklektyczny, niejednorodny, zawiera-
jący szereg form literackich pochodzących 
z różnych tradycji przekazu. 

Wśród zagadnień i obszarów poszukiwań 
coraz częściej odgrywających istotną rolę 
w hipotezach i teoriach poświęconych ge-
nezie islamu przewijają się – obok wielu in-
nych - trzy następujące, naukowe lejtmoty-
wy: syryjski (syriacki) trop pochodzenia is-
lamu, wpływ duchowości judeochrześcijań-
skiej jako zaginionego ogniwa muzułmań-
skiej prehistorii oraz apokaliptyczne i escha-
tologiczne Sitz im Leben Koranu. Wszystkie 
te motywy łączą się w postulat wiodącej roli 
cywilizacji syryjskiej na formowanie się no-
wej, odrębnej religii wśród Arabów. 

Mimo, że wątek syryjski nie stanowi 
w żadnej mierze novum w islamistyce (wy-
starczy wspomnieć prowadzone przed stu 
laty badania Alphonsa Mingany (1878–
1937)32, Siegmunda Fraenkela (1855–1909), 
Arthura Jefferya (1892–1959) czy Tora An-
dræ (1885–1947)), był on przez dłuższy czas 
traktowany nieco po macoszemu i niedoce-
niany w dyskursie islamoznawców (a do dziś 

32 Według szacunków Mingany, zapożyczenia językowe 
(leksykalne i stylistyczne) w Koranie rozkładają się w na-
stępujący sposób: 70% z nich pochodzi z j. syryjskiego, 
10% z j. hebrajskiego, 10% z języków romańskich i gre-
ki, oraz po 5% procent z języków perskiego i gyyz. Jako 
język urzędowy, począwszy od kalifatu ‘Abd al-Malika 
(685–705) arabski zaczął intensywniej wypierać syryjski 
i grekę. W liturgii kościołów wschodu syryjszczyzna dała 
mocny odpór arabskiemu, przetrwawszy tam do dziś, na-
tomiast w literaturze proces arabizacji trwał kilka wie-
ków. Natomiast greka do końca VIII wieku utrzymywała 
się w Syro-Palestynie jeszcze w środowiskach zhellenizo-
wanych, skupiskach melkitów i Greków, w nadbrzeżnych 
miastach Śródziemnomorza, będąc po części językiem teo-
logii chrześcijańskiej, a także w coraz mniejszym stopniu 
liturgii i literatury (przykładem jest m.in. Jan Damasceński 
w poł. VIII w.) M. Sadowski, Teologia arabskich chrześci-
jan. Novum czy déjà vu?, „Teologia i Człowiek. Kwartalnik 
Wydziału Teologicznego UMK”, nr 26 (2014) s. 217–219. 
A. Mingana, Syriac Influence on the Style of the Kur’ān, 
“Bulletin of the John Rylands Library”, t. 11 (1927), s. 80.
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pozostaje prawie zupełnie pominięty wśród 
bliskowschodnich naukowców). Tymcza-
sem faktem jest, że do VII wieku n.e. kultu-
rą dominującą w Syro-Palestynie była kul-
tura syryjska, a język aramejski w postaci 
różnych swych dialektów (podniesionych 
do rangi samodzielnych języków) dzierżył, 
setki lat przed islamem, status lingua fran-
ca Lewantu. Dominacja kultury, literatury 
i języka syryjskiego jeszcze w VI i VII wieku 
była bezsporna w każdej dyscyplinie nauki 
i życia codziennego mieszkańców Bliskie-
go Wschodu, nie tylko Aramejczyków, lecz 
także w różnym stopniu Arabów, Ormian, 
Greków, Żydów, Persów i innych grup et-
nicznych czy religijnych. Syryjskojęzyczni 
autorzy pozostawili po sobie w pierwszych 
wiekach ery nowożytnej wiele zabytków pi-
śmiennictwa, w tym dzieł historiograficz-
nych i literackich, z których pewna część 
zachowała się do dziś mimo stuleci burzli-
wych, dziejowych perturbacji i wojen prze-
taczających się od tego czasu przez Bliski 
Wschód. Dzieła te, oczywiście nie bez man-
kamentów ze strony wymogów krytyki na-
ukowej, niosą ze sobą pewną ilość informa-
cji pozwalających spojrzeć na bieg wydarzeń 
w tym okresie z cennej perspektywy33. Rów-
nież jeszcze w pierwszych dwóch wiekach 
po misji Mahometa bliskowschodni auto-
rzy, w dużej mierze chrześcijanie różnych 
denominacji, pozostawiali po sobie boga-
tą, różnorodną spuściznę literacką ilustru-
jącą nieskrępowany rozwój kultury i swo-
bodnej działalności religijnej. Syryjski był 
w epoce późnego antyku i wczesnych wie-
kach średnich językiem literackim i litur-
gicznym schrystianizowanych Arabów34. 

33 M. Grodzki, Panteon sceptyków, dz. cyt., s. 40.
34 Patrz m.in: W. Witakowski, Geneza chrześcijańskiej 

kultury syryjskiej, [w:] Polska syrologia, red. nauk. J. 

Można przypuszczać, że zarówno w piśmie 
jak i w mowie znaczna część ludności arab-
skiej, zamieszkującej obszar od basenu Mo-
rza Śródziemnego na zachodzie po Mezopo-
tamię i Zatokę Perską na wschodzie, mogła 
posługiwać się na co dzień, między innymi, 
mieszanym językiem arabsko-syryjskim lub 
syroarabskim (tzw. Mischsprache), bądź za-
miennie, na zasadzie dychotomii, obydwo-
ma tymi językami – arabskim i syryjskim – 
w ich odmiennych funkcjach społecznych35. 
Stopniowo jednak język i kultura syryjska 
były wypierane przez wszystko, co arabskie. 
Logicznym jest więc założenie, że zakres 
wpływu cywilizacji syryjskiej na wszystko, 
co działo się na Bliskim Wschodzie w wie-
kach bezpośrednio poprzedzających naro-
dziny islamu, jak i bezpośrednio po nich, 
musiał być ogromny. 

Nieodłącznym elementem mozaiki dzie-
jowej środowiska, w którym zaistniał islam, 
była też apokaliptyka i eschatologiczna wi-
zja świata36. Literaturę i sztukę syryjską, 
a także żydowską czy koptyjską, przepeł-
niała na nowo koncepcja historii i wymiaru 
ludzkiego istnienia w ujęciu apokaliptycz-
nym. Mesjanistyczne nastroje, eschatolo-
giczna symbolika, biblijne analogie do wy-
darzeń politycznych, obawa przed nadej-
ściem kolejnej bestii z Ks. Daniela bądź sa-
mego Antychrysta, oczekiwanie ziszczenia 
się proroctwa Jeremiasza, poczucie schyłku 
epoki, wyglądanie rychłej paruzji i końca 
świata (m.in. w kontekście pojawienia się 
komety i wystąpienia trzęsienia ziemi w 635 
roku) to niektóre z elementów głęboko prze-
nikających, już od czasów przedislamskich, 

Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 61–90. 

35 M. Grodzki, Panteon sceptyków, dz. cyt., s. 271–272. 
36 D. Cook, Studies in Muslim Apocalyptic, The Darwin Press, 

Princeton 2003.
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mentalność bliskowschodnich autorów kro-
nik, traktatów i dzieł literackich. Drama-
tyzm ducha apokaliptyzmu potęgują gwał-
towne wydarzenia bezpośrednio poprzedza-
jące nastanie dominacji Arabów. Dwa sta-
rożytne mocarstwa – wschodniorzymskie 
(bizantyńskie) i perskie (sasanidzkie), wy-
pełniające ‘od zawsze’ bliskowschodnią co-
dzienność polityczną, militarną i społeczną, 
w wyniku długotrwałej wojny i decyzji po-
litycznych nieoczekiwanie znikają w latach 
30-tych. VII wieku z mapy rozległych ob-
szarów Syro-Palestyny, Mezopotamii, rubie-
ży Półwyspu Arabskiego, a w dalszej kolej-
ności – z Egiptu. Próżnię władzy wypełnia 
nowa, apokaliptyczna siła. Reminiscencje 
nowej rzeczywistości, która zastaje miesz-
kańców Bliskiego Wschodu, towarzyszą 
narracji ówczesnych autorów jeszcze przez 
prawie dwa stulecia37. 

Na koniec warto wspomnieć o wciąż po-
wracającym w dyskursie o prehistorii isla-
mu motywie suponowanych, judeochrz-
eścijańskich korzeni tej religii (lub po-
krewieństwie z nimi). Pierwsze wieki na-
szej ery obfitowały na Bliskim Wschodzie 
w rozmaite ruchy religijne i prądy filozo-
ficzne zaliczane do kręgu różnych tradycji 

37 M. Grodzki, Panteon sceptyków, dz. cyt., s. 40–41.

judeochrześcijańskich. Brakuje jed-
nak twardych dowodów na to, że mo-
gły one przetrwać gdzieś na Bliskim 
Wschodzie aż do VII wieku. Wśród 
najczęściej wymienianych społeczności, 
w których współczesna islamistyka dopatru-
je się bliższych lub dalszych analogii z roz-
wojem dogmatyki muzułmańskiej, wymie-
nia się zwyczajowo m.in. ebionitów, naza-
rejczyków, esseńczyków, elkazaitów i juda-
izantów. Śledzenie historii poszczególnych 
idei religijnych i społecznych, które pojawi-
ły się w islamie, można poszerzyć o nurty 
religijne od wieków zakorzenione w życiu 
i świadomości bliskowschodnich mieszkań-
ców – różne formy gnozy, pozostałe odłamy 
chrześcijaństwa i judaizmu, zoroastryzm, 
manicheizm, politeizm i wiele innych38. 

Nieszablonowość, interdyscyplinarność, 
nonkonformizm to współcześnie cechy bardzo 
pożądane w dyscyplinie islamistyki, arabisty-
ki a szerzej semitystyki, gdyż łamią stereoty-
py i wprowadzają od kilkudziesięciu lat dużo 
świeżego powiewu do nieco skostniałej meto-
dologicznie branży. Ich owocem na przestrze-
ni ostatnich kilkudziesięciu lat jest szereg wy-
żej wspomnianych, przełomowych teorii na-
ukowych poświęconych genezie islamu.

38 Tamże, s. 39.
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The article briefly tackles some major chal-
lenges facing the modern Islamic scholarship 
from the historical perspective. After a short 
preview of methodologies applied in the field 
over the last two centuries to examining the 
genesis and early evolution of Islam, the au-
thor points to the role of the cognate Syriac 
studies, Judaeo-Christian studies as well as 
some other areas (as apocalyptic, eschatolo-
gy) helping in advancing critical research on 
the possible historical and dogmatic roots 
of the Islamic religion. Unorthodox appro-
aches and methodologies, interdisciplinarity 

Problems and challenges of modern studies on the genesis of Islam
(Summary)

and nonconformity are nowadays desirable 
traits in the discipline of Arabic & Islamic 
studies, breaking stereotypes and bringing 
fresh breeze into the methodologically sli-
ghtly rigid field. The fruit of these traits over 
the last few decades has been a series of un-
conventional methodological experiments 
(theories) devoted to the genesis of Islam.

Key words: Genesis of Islam, Islamic pre-
-history, Syriac studies, Judaeo-Christian 
studies, apocalyptic
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