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Islam – wyzwanie dla muzułmanów, 
wyzwanie dla Europejczyków, 

wyzwanie dla świata?

Na inne kultury i religie patrzymy najczę-
ściej przez pryzmat własnej tradycji kulturo-
wo-religijnej. Co najwyżej ogląd ten wzbo-
gacamy przez dodanie elementów folklory-
styczno-kulinarno-muzyczno-klimatycz-
nych. Do tych wyobrażeń odwołuje się też 
najczęściej przekaz medialny. Taki ogląd 
innych kultur dotyczy również islamu, jako 
religii i jako kultury na jej bazie wyrosłej. 

Redakcja „Karto-Teki Gdańskiej” bie-
żący numer pisma postanowiła, w głów-
nej mierze, poświęcić problematyce islamu. 
Doszliśmy do wniosku, że doniosłość za-
gadnienia i jego wpływ na to, co dzieje się 
na świecie wymagają pogłębienia znajomo-
ści podstaw oraz tradycji tej wielkiej religii 
bliskowschodniej i wyrosłej w powiązaniu 
z nią kultury.

Poznać kulturę islamu, uchwycić jej spe-
cyfikę. A w rezultacie poznać muzułmanów. 
Poznać poprzez zrozumienie ich świata, jed-
nak innego niż nasz ….

Z tego powodu do wypowiedzenia się 
na łamach aktualnego numeru „Karto-Te-
ki Gdańskiej” zaprosiliśmy kilku wybitnych 
znawców problematyki bliskowschodniej. Są 

to Marcin Grodzki, profesor arabistyki i is-
lamistyki na Uniwersytecie Warszawskim, 
Gunnar Heinsohn, profesor emeritus uni-
wersytetu w Bremie, a obecnie wykładow-
ca w Akademii Obrony NATO w Rzymie 
oraz Zbigniew Landowski arabista, adiunkt 
w katedrze historii najnowszej Uniwersytetu 
Gdańskiego. Teksty Autorzy napisali w opar-
ciu o aktualnie prowadzone przez siebie  
projekty naukowe. 

I tak, Marcin Grodzki pisze o badaniach 
nad genezą Koranu. Zauważa, że bardzo 
niewiele wiemy o środowisku, formie i ję-
zyku w jakim powstawał Koran. Nie wiemy 
ani z jakiego kręgu kulturowo-religijnego się 
wywodzi, ani do kogo pierwotnie był adre-
sowany. Nie wiemy też, w jakim zakresie ba-
zował na wcześniejszych tekstach i w jakiej 
formie pierwotnie był rozpowszechniany. 

Marcin Grodzki zauważa, że dysponu-
jemy współcześnie bardzo niewielką ilo-
ścią tekstów z pierwszych wieków rozwo-
ju islamu. Braki te dotyczą zarówno kręgu 
arabsko-muzułmańskiego, jak i kultur są-
siednich, takich jak grecka, łacińska, syryj-
ska, koptyjska, armeńska, egipska i perska. 
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Badania nad początkami islamu prowadzo-
ne są głównie w krajach Zachodu. Zna-
komicie z nimi obeznany autor zauważa, 
że pewna poznawcza nieufność wobec pi-
śmiennictwa dotyczącego początków isla-
mu wynika z tego, że jest ono ideologicznie 
zabarwione. Dużo w nim religijnej apolo-
getyki, a niewiele – możliwego do weryfi-
kacji – materiału naukowego. W swoim ar-
tykule Marcin Grodzki pisze o coraz szerzej 
prowadzonych, głównie przez zachodnich 
uczonych, badaniach islamu w zakresie ar-
cheologii, językoznawstwa, religioznaw-
stwa, historii i historiografii. Przedstawia 
oparte o ich wyniki różne teorie dotyczące 
genezy islamu. 

Zbigniew Landowski z kolei postanowił 
przyjrzeć się świętym miejscom islamu. Jest 
ich wiele. Jedne, takie jak np. An-Nadżaf, 
Al-Kufa, czy Kom, są związane z poszcze-
gólnymi odłamami islamu. Ale istnieją 
i takie, które są wspólne wszystkim muzuł-
manom. Najważniejsze z nich to Mekka, 
Medyna i Jerozolima. I im właśnie uważ-
nie przygląda się Autor, chcąc określić ja-
kie są korzenie przekonania o ich świętości 
w ujęciu nauki Zachodu.

Gunnar Heinsohn, twórca pojęcia „index 
wojny”, bada islam od strony demograficz-
nej. Interesuje go dynamika przyrostu natu-
ralnego w krajach europejskich oraz w pań-
stwach islamskich, a szczególnie arabskich. 
Uzyskane wyniki porównuje z rezultatami 
badań innych kręgów kulturowych. Zasta-
nawia się, jaki wpływ na postawy współcze-
snych wyznawców islamu mają treści po-
mieszczone w Koranie, a jaki, dziedziczone 
po przodkach obyczaje. Opisuje też, pod ką-
tem demografii, współczesne stosunki euro-
pejsko-muzułmańskie. I szkicuje jak mogą 
one wyglądać w bliższej i dalszej przyszłości. 

Przedstawiona tu problematyka nie wy-
czerpuje oczywiście bogactwa i złożoności 
religii i kultury islamskiej. Dotyka ledwie 
kilku ważnych zagadnień. Świadomość nie-
pełności skłania nas do tego, by do tej kul-
tury i religii wracać jeszcze w następnych 
numerach pisma. 

Niniejszy blok tematyczny dopełnia re-
cenzja pióra profesor Katarzyny Pachniak. 
Dotyczy ona książki Panteon sceptyków. 
Przegląd współczesnych teorii naukowych po-
święconych genezie islamu. Autorka w sposób 
wnikliwy i kompetentny pisze o dokonanej 
przez Marcina Grodzkiego próbie opisa-
nia i porównania współczesnych koncepcji 
początków islamu. Dostrzega pionierskość 
monografii oraz erudycję i warsztat badaw-
czy jej Autora.

Ponadto w bieżącym numerze, obok ar-
tykułów związanych z głównym tematem 
numeru, zamieściliśmy również inne teksty 
związane ze stałymi działami naszego pół-
rocznika. I tak interesujący tekst poświęco-
ny zagadnieniom epistemologii u Ludwika 
Wittgensteina znajduje się w dziale Varia. 
Jego Autorka podejmuje się próby przed-
stawienia, pojawiającej się w ramach późnej 
filozofii Wittgensteina, problematyki wi-
dzenia aspektu. Wykazuje, w jaki sposób, 
poprzez analizę nieporozumień nagroma-
dzonych wokół pojęcia widzenia-jako, Wit-
tgenstein odsłania przed czytelnikiem obraz 
postrzegania, skłaniający do wniosku, że 
jest ono nierozerwalnie powiązane z wiedzą 
pojęciową postrzegającego podmiotu. Pod-
stawą do wyciągnięcia takiego wniosku jest 
dla Autorki „analiza uwag Wittgensteina, 
w których rozważa on dwa tradycyjne stano-
wiska w kwestii natury percepcji, przy czym 
punktem wyjścia jest tu opis gry językowej 
z czasownikiem «widzieć-jako»”.
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W dziale Polskie Archiwum Humani-
styczne zamieściliśmy biografię i kom-
pletną bibliografię profesor Ireny Szumi-
lewicz-Lachman. Profesor Szumilewicz 
była filozofem nauki i wykładała na wyż-
szych uczelniach w Gdańsku. Została 
z nich relegowana w 1968 roku, a w 1979 
roku na stałe wyemigrowała do Londynu 
i tam też zmarła. Szczegółowo o jej losach 
i dorobku naukowym piszą profesor Wła-
dysław Krajewski oraz wnuczka, doktor 
Ewa Szumilewicz.

W dziale Recenzje i Polemiki znalazły 
się trzy recenzje. Pierwszą z nich jest wspo-
mniana już prezentacja, napisanej przez 
Marcina Grodzkiego książki o islamie. Jej 
autorką jest warszawska arabistka Katarzyna 
Pachniak. Z kolei Maria Urbańska-Bożek w 
swojej recenzji omawia trzy, wydane ostat-
nio, książki Jeana Améry’ego. Ten ciekawy 

żydowsko-belgijski pisarz i myśliciel, dopie-
ro niedawno został odkryty przez polskie 
wydawnictwa. Trzecia recenzja, autorstwa 
Michała Wróblewskiego, omawia powstały 
pod redakcją Henryka Machonia, Przewod-
nik po Jungu. 

Numer zamykają dwa sprawozdania 
z konferencji. Pierwsze, autorstwa Katarzy-
ny Bogdanowicz, dotyczy trzeciej już edy-
cji konferencji poświęconych wzajemnym 
związkom religii i cywilizacji. Tegoroczna, 
jesienna konferencja, zbudowana była na py-
taniu o przyszłość chrześcijaństwa w cywili-
zacji Zachodu. Drugie sprawozdanie doty-
czy konferencji nawiązującej do tematyki 
poprzedniego numeru „Karto-Teki Gdań-
skiej”. Małgorzata Obrycka napisała o ob-
radach, słupskiej konferencji poświęconej 
sporom o rolę aksjologii we współczesnych 
badaniach edukacyjnych i społecznych. 

 


