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W naszej epoce, w której ludzkość coraz bar-
dziej się jednoczy i wzrasta wzajemna zależność 
między różnymi narodami, Kościół tym pilniej 
rozważa, w jakim pozostaje stosunku do religii 
niechrześcijańskich. W swym zadaniu popiera-
nia jedności i miłości wśród ludzi, a nawet wśród 
narodów, główną uwagę poświęca temu, co jest 
ludziom wspólne i co prowadzi ich do dzielenia 
wspólnego losu. (…) Kościół katolicki nic nie od-
rzuca z tego, co w religiach jest prawdziwe i świę-
te. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do spo-
sobów działania i życia, do nakazów i doktryn, 
które chociaż w wielu wypadkach różnią się od 
zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, 
nierzadko jednak odbijają promień owej Prawdy, 
która oświeca wszystkich ludzi. Głosi zaś i obo-
wiązany jest głosić bez przerwy Chrystusa, który 
jest drogą, prawdą i życiem (J 14,6), w którym 
ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym 
Bóg wszystko z sobą pojednał. 

Sobór Watykański II  





 
 
 
 

WSTĘP 
 
 
Obecnie żyje na Ziemi ponad 7 miliardów ludzi. Mieszkają oni na róż-

nych kontynentach, należą do różnych ras, są obywatelami różnych państw, 
wyznają różne religie, mówią różnymi językami, różnie się ubierają, różne 
mają zwyczaje... po prostu różnią się od siebie. Wszyscy jednak zamiesz-
kują jedną Ziemię, wszyscy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że stanowią 
jeden rodzaj ludzki, są zdani na siebie nawzajem, dzielą wspólny los. 

Ludzi różni też przynależność religijna. 
Tak było, tak jest i zapewne będzie, gdyż 
historia kultury ludzkiej dowodzi, że „nie 
było takiej kultury w przeszłości i – jak się 
zdaje – nie może być takiej kultury w przy-
szłości, która by nie miała religii” (Erich 
Fromm). 

Historię religii można w sposób mniej 
lub bardziej doskonały śledzić od sześciu 
tysięcy lat. W czasach najdawniejszych ist-
niało obok siebie mnóstwo różnorodnych 
wierzeń i kultów. Dziś jeszcze wśród tak 
zwanych ludów pierwotnych istnieje wielka 
liczba kultów plemiennych. Oprócz tego 
istnieje pewna liczba wyznawców dawnych 
i nowych religii, stanowiących stosunkowo 
nieznaczny procent ludności świata, np. 
dżiniści, wyznawcy Zaratustry (parsowie) 
czy bahaiści. 90% wierzącej ludności należy 
do religii światowych, tak nazywanych ze 
względu na uniwersalne przesłanie czy z ra-
cji ogromnej liczby wyznawców. 

 
Słowo „religia” pochodzi od słowa łaciń-
skiego religio, przez które starożytni Rzy-
mianie rozumieli wypełnienie wszystkich obo-
wiązków wobec licznych wyższych mocy 
uznawanych przez państwo, a Laktancjusz 
(IV w. po Chr.) – uczuciową łączność czło-
wieka z jednym Bogiem, przyczyną wszyst-
kiego istnienia. 

 
Religia jest to przejawiająca się w myśleniu, 
odczuwaniu, pragnieniu i postępowaniu wia-
ra w istnienie nadprzyrodzonych, osobo-
wych lub bezosobowych mocy, od których 
człowiek czuje się zależny, które stara się 
sobie pozyskać albo ku którym usiłuje się 
wznieść (Helmuth von Glasenapp). 

 
Religia jest poszukiwaniem ostatecznego 
sensu swego istnienia i nadzieją na życie 
po śmierci (Werner Trutwin)  
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Dlaczego istnieje tyle różnych religii? Odpowiadając na to pytanie, 

można ogólnie powiedzieć, że ludzie pragną wyjaśnić tajemnicę własnego 
życia, poszukując odpowiedzi na pytania: Czym jest człowiek? Jaki jest 
sens i cel naszego życia? Co jest dobrem, a co grzechem? Jakie jest źró-
dło i jaki cel cierpienia? Na jakiej drodze można osiągnąć prawdziwą 
szczęśliwość? Czym jest śmierć, sąd i wymiar sprawiedliwości po śmierci? 
Czym jest owa ostateczna tajemnica, która nas ogarnia, z której bierzemy 
początek i ku której dążymy? (por. Sobór Watykański II)  

* 
Człowiek na niższym stopniu rozwoju kultury czuje się bardzo uzależ-

niony od sił przyrody. Raz doświadcza ich jako pomocnych, innym razem 
jako wrogich i strasznych. Nie znając praw przyrody, sądzi, że zjawiska 
przyrodnicze są działaniem duchów albo bogów, i stara się pozyskać sobie 
ich przychylność. Wierzy, że może wywierać na nich wpływ, zaklinając 
ich, modląc się do nich i składając im ofiary. Z wiary tej i prostych czyn-
ności ofiarniczych rozwijają się coraz bogatsze w treść i symbolikę obrzędy 
i kult. 

Nawet na najniższym stopniu rozwoju kultury człowiek nie traktuje 
śmierci jako końca życia. Zaopatruje umarłych w pożywienie, ozdoby oraz 
wszelkiego rodzaju narzędzia, aby niczego im nie zabrakło w „innym” 
świecie, do którego odeszli. 
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Prawie wszystkie ludy wczesnych kultur wierzyły, że jest jeden najwyż-
szy Bóg. Ludy kultur łowieckich i zbierackich wyobrażały sobie Najwyż-
szą Istotę jako Pana zwierząt czy przybierającego postać zwierzęcą.  

* 
Ludzie bardzo szybko zaczęli jednak stawiać sobie pytanie innego ro-

dzaju: Dlaczego i po co w ogóle żyją? Czy jestem w ogóle potrzebny? 
Religiolodzy powiadają, że w chwili, gdy człowiek postawił sobie takie 

pytania, wkroczył na wyższy poziom rozwoju religii. 
Tymczasem człowiek wiele się nauczył. Wiedział już, jak to się dzieje, 

że pada deszcz i biją pioruny przy ogłuszającym huku. Odkrył, że Słońce 
i Księżyc są ciałami niebieskimi. Nabył umiejętności odróżniania dobra od 
zła. Wyjaśniał coraz więcej zagadek świata, ale wciąż nie uzyskiwał od-
powiedzi na pytanie: Po co i dla kogo jest świat? Po co i dla kogo je-
stem ja i inni ludzie? Przeczuwał, że wszystko to musi mieć jakiś sens, 
w przeciwnym razie mogłoby też nie być. 

Czy jest ktoś, kto mógłby odpowiedzieć na wszystkie te pytania? A jeśli 
jest, to kim jest? Kim jest Ten, kto mógłby dać jasną odpowiedź? Kim jest 
Ten, kto wszystko tak, a nie inaczej urządził? Kogo należałoby o to wszyst-
ko spytać? 

Oczywiście człowiek od dawien dawna wiedział, że Ten, którego mógł-
by o to wszystko zapytać, a którego zwał Bogiem, nie jest poznawalny 
zmysłami. Nie można Go ani zobaczyć, ani dotknąć, ani usłyszeć. 

Jednakże Ten, który stworzył świat i człowieka, pozostawił w dziełach, 
przez siebie uczynionych, ślady swej potęgi. Człowiek starał się je wyśle-
dzić dociekliwą myślą i bezustannym trudem badawczym, aby zbliżyć się 
do Boga. Ten, kto chce znaleźć się blisko Niego i szukać u Niego odpowie-
dzi na dręczące człowieka pytania, musi stać się godny rozmowy z Panem 
oraz Stwórcą świata, musi stale wzrastać wewnętrznie i święcie żyć. 

* 
Religie związane z rozwojem kultury starają się odpowiedzieć na te sa-

me pytania za pomocą coraz subtelniejszych pojęć bardziej wykształconego 
języka i szukają wyzwolenia z udręk naszego losu w różnych formach ży-
cia ascetycznego albo w głębokiej medytacji. 

Wszystkie różnymi sposobami starają się wyjść naprzeciw niepokojowi 
ludzkiego serca, wskazując drogi, to znaczy doktryny oraz nakazy prak-
tyczne, jak również sakralne obrzędy (Sobór Watykański II). 

* 
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Na te pytania stawiane mniej lub bardziej wyraźnie przez ludzi wszyst-
kich epok i kultury Bóg nie pozostaje obojętny. Udziela człowiekowi od-
powiedzi i objawia mu to, czego z niezmiernym trudem mógłby dowiedzieć 
się sam, badając ślady Stwórcy pozostawione w rzeczach stworzonych, 
albo to, do czego w ogóle nie mógłby dotrzeć siłami swego rozumu. Co 
więcej, sam Bóg objawia się człowiekowi. Bóg mówi, jaki jest Jego stosu-
nek do człowieka. Bóg mówi, kim jest w swej istocie; objawia człowiekowi 
swe wewnętrzne życie. Bóg wyjawia, czego oczekuje od człowieka. Przy-
chylność Boga stawia pewne wymagania. Miłość Boża spodziewa się miło-
ści człowieka. 

Dzieje przymierza Boga z ludem Izraela i zmartwychwstanie Jezusa ka-
żą myśleć o Bogu jako Bogu życia. 

Jezus okazał się Tym, który ma do powiedzenia coś bardzo ważnego o Bo-
gu: Sam zwracał się do Boga słowami: „Ojcze mój” i zachęcał innych, aby 
tak odnosili się do swego Stwórcy, Ojca wszystkich narodów. 

Doświadczanie przychylności i opieki Boga zmienia świadomość czło-
wieka i określa jego postępowanie. 

Bóg, podobnie jak przez rzeczy, które stworzył i słowa, które włożył 
w usta swych posłańców i swego umiłowanego Syna, objawia siebie i swo-
ją zbawczą wolę także przez czyny ludzi.  

Ale każdemu pozostawia wolny wybór: czy ma Go miłować czy odrzu-
cić? 

* 
Poniżej zostały omówione religie, które imiennie wymienia soborowa 

deklaracja O stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich. 
Szkice o hinduizmie i buddyzmie poprzedza kilka wzmianek o brami-
nizmie, stanowiącym ważną fazę w rozwoju religii indyjskich między we-
dyzmem a hinduizmem, a kończy niewielki artykuł o innych religiach Da-
lekiego Wschodu, które są świadectwem przenikania się idei i wartości 
kulturowych i religijnych.  

Zasadniczy tekst opatrzony jest wieloma dodatkowymi informacjami i wy-
jaśnieniami, a także ilustracjami.  

Całość kończy bibliografia i opis ilustracji.  
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B R A M I N I Z M 
 
 
Prawie w tym samym czasie, gdy Mojżesz 

wyprowadzał Izraelitów z Egiptu, wiódł ich 
przez pustynie Półwyspu Synajskiego do Zie-
mi Obiecanej, grupy ludnościowe, zwane in-
dyjskimi, które na stepach nadkaspijskich 
wydzieliły się z grupy ludów indoirańskich, 
wywodzącej się z ludów indoeuropejskich, 
wtargnęły z wyżyn azjatyckich do dolin In-
dusu i Gangesu i, posuwając się na południe, 
dotarły aż do Sri Lanki. 

Te grupy ludnościowe dały początek dzi-
siejszym Indusom, asymilując część ludności, 
która zamieszkiwała nowo zajęte przez nie 
tereny nad Indusem i Gangesem i była – czego nie można wyklu-
czyć – pochodzenia drawidyjskiego. Grupy te, osiedliwszy się na 
nowych ziemiach, zaczęły zaniedbywać swe wojownicze zdolno-
ści, a pielęgnować te, które w pokoju pozwoliłyby im radować się 
życiem, tak bujnie się tu rozwijającym, podziwiać je i nad nim 
rozważać. Weszły w nową epokę swych dziejów i zarazem two-
rzenia nowej kultury, w tym i nowej religii, nawiązując do dzie-
dzictwa pierwotnej ludności Półwyspu. 

Znaleziska archeologiczne z Mohéndźo Daro i in-
nych osiedli pozwalają przyjąć, że w czasach prehisto-
rycznych, w okresie wczesnej przedaryjskiej cywiliza-
cji Indii, w kulturze, której rozkwit przypada na lata 
2300–1750 przed Chr., pierwotna ludność czciła bó-
stwa drzew oraz zwierząt, znane jej były praktyki jogi-
nów (jedno z bóstw siedzi w postaci charakterystycz-
nej dla joginów), ważną rolę odgrywały w niej kąpiele 
rytualne. 

Pieczęci z Mohéndźo Daro,  
przedstawiające bóstwa przed-
aryjskiej kultury Indii z III/II ty-
siąclecia przed Chr. 
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Za najstarszą zaś z religii indyjskich lite-
racko poświadczonych uważa się religię we-
dyjską albo wedyzm. Określenia te biorą 
się z ogólnej nazwy Weda, oznaczającej 
świętą literaturę indyjską, która została 
spisana w sanskrycie, powstawała w różnych 
okresach, uchodzi za objawioną wśród wy-
znawców braminizmu i hinduizmu oraz skła-
da się z kilku zbiorów o różnej tematyce: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyznawcami wedyzmu były właśnie półnomadyczne grupy ludnościo-
we, które zwały siebie „Arys” (Ariowie). Mniej więcej od 1700 do 1200 r. 
przed Chr. przenikały one – jak już wspomniano – z zachodu i północnego 

zachodu na tereny Indii i tu się osiedlały. Ich 
religia wykazuje dlatego ścisłe pokrewieństwo 
z religiami staroirańskimi, a nazwy czczonych 
bóstw i niektóre elementy zbieżne z mitologią 
Greków, Rzymian i Germanów wskazują na 
wspólne dziedzictwo indoeuropejskie. Religia 
ich była politeistyczna, tzn. wyznawcy jej od-
dawali cześć wielu bogom. 

W centrum kultu znajdowała się ofiara skła-
dana bogom, na którą kapłani przyzywali ich 
recytując hymny. Także czynnościom ofiarni-
czym towarzyszyło recytowanie przez kapła-

 
Słowo „sanskryt” pochodzi od słowa sam-
skrta, które znaczy „opracowany, uporząd-
kowany”, i należało do języka przybyłych do 
Indii Ariów. Język ten pod względem słow-
nictwa i składni wykazuje pokrewieństwo 
z wieloma innymi językami. Do tej samej 
grupy językowej należą m.in. język germań-
ski, celtycki, italski, grecki, bałto-słowiański, 
irański i niektóre języki używane w Indiach. 
Z powodu tego pokrewieństwa mówi się też 
o indoeuropejskiej rodzinie językowej. 

Oprócz wielu bogom, o których już 
opowiadają Wedy, święte pisma wcze-
snego okresu indyjskiego, oddawano 
cześć trzem głównym bogom: Brahmie, 
Wisznu, Śiwie. Od tej to trójcy bogów 
pochodzą wszystkie istoty i do nich też 
powracają. Ona jest Stwórcą, Zacho-
wawcą i Niszczycielem. Brahma jest 
pierwszym bogiem tej trójcy. Od niego 
też nazwę wzięli kapłani – bramini. 

Religia wczesnych Indusów była religią 
ofiary. W ofierze składano bydło, owce, 
kozy, ryż, jęczmień, mleko i masło, 
wierząc, że ofiara otwiera bramy niebios. 
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nów świętych wersów, pieśni i formuł. Nad prawidłowym przebiegiem 
rytuału ofiarniczego czuwali kapłani, zwani braminami, co w języku san-
skryckim (brahman[a]) znaczy „ci, którzy posiedli świętą wiedzę”. Tylko 
oni też byli w stanie zapobiec nie-
szczęściom, jakie mogły nastąpić 
wskutek pomyłek popełnionych 
przez któregoś z kapłanów składa-
jących ofiary. W ofierze składano 
bydło, owce, kozy, ryż, jęczmień, 
mleko oraz masło. Ofiary składa-
no również zmarłym przodkom. 
Od bogów zaś oczekiwano licznego 
potomstwa, zdrowia, pomyślności, 
zwycięstwa nad wrogami, długiego 
życia, a nadto darowania przewi-
nień popełnionych przeciw porząd-
kowi świata czy „prawdzie” oraz  
wejścia po śmierci do świata niebie-
skiego, w którym przebywają bo-
gowie. Za powszechne obowiązki 
religijne – choć nie wszystkie mo-
gły być wypełnianie przez członków 
wszystkich klas społecznych – 
uchodziło studiowanie pism świę-
tych i przepisów ofiarniczych, skła-
danie ofiar bogom oraz przodkom 
oraz wychowanie synów tak, by 
święta tradycja była przekazywana 
potomnym. 

W I połowie pierwszego tysiąc-
lecia przed Chr. zaczęto kłaść coraz 
większy nacisk na czystość rytualną 
w czasie sprawowania świętych 
czynności. Umocniło to rolę bra-
minów, pośredników między bo-
gami a ludźmi, wykluczono z ofiar 
i studiowania Wed społeczną war-

 
Od czasów wedyjskich znany jest podział ludności indyj-
skiej na cztery grypy czy klasy społeczne. Mówi się w nich 
o warnach, które nie są tożsame z późniejszymi kastami. 
Słowo warna oznacza kolor skóry oraz prawdopodobnie 
ma związek z różnicą koloru skóry między Aryjczykami 
a ludami zamieszkującymi północne Indie w momencie 
ich przybycia. Słowo „kasta” pochodzi od portugalskiego 
casta, które znaczy „gatunek, rasa, ród”, względnie łaciń-
skiego castus, które znaczy „czysty” (domyślnie: rasa, ród 
itp.).  
System warn był pewnym ideałem, uświęconym zresztą 
hymnem z Rygwedy. Mówiąc o kastach, należy pamiętać, 
że system kast nie tyle rozwinął się z systemu warn, ile 
istniał w nim. System warn (klas społecznych) był niejako 
podziałem pionowym, a system kast poziomym w ramach 
warn. I tak istnieją kasty wśród braminów, rycerzy, kup-
ców itd.   
Kapłani (bramini) zajmowali najwyższą pozycję społecz-
ną, należeli do pierwszego stanu czy klasy. 
Rycerze i szlachta stanowili drugą klasę społeczną, 
zapewne dzięki zasługom z czasów zajmowania nowych 
terenów. 
Handlarze, kupcy i rolnicy tworzyli trzecią klasę. 
Słudzy (siudrowie) stanowi czwartą klasę. 
Przed trzema pierwszymi klasami stały otworem wszyst-
kie drogi prowadzące do dobrobytu, natomiast należący 
do czwartej klasy byli pozbawieni wszelkich praw oraz żyli 
w strasznej nędzy. Los tych ludzi tłumaczono jako karę za 
złe czyny popełnione w jakimś poprzednim życiu. 
Jeszcze trudniejszy los miały kobiety. Nawet należące do 
wyższych klas nie miały żadnej wolności; przez mężczyzn 
nie były wyżej cenione niż przedmioty stanowiące ich 
własność. Prawo nakazywało im zakończyć życie wraz ze 
śmiercią męża.  

* 
W tekście, zarówno w rozdziale o braminizmie, jak i hin-
duizmie, używa się – ze względu na dość powszechnie 
przyjętą praktykę terminologiczną – zasadniczo terminu 
„kasta”. 
 

Po śmierci przynoszono zwłoki na marach na miejsce 
przeznaczone do ich spalenia. Na przygotowanym stosie 
drewna układano nagie ciało, gdyż człowiek miał opuścić 
ziemię tak, jak na nią przyszedł. Gdy spalano zwłoki 
recytowano wersy z Rygwedy: „Puść go, o Agni, z po-
wrotem do ojców,/ On, poświęcony wśród ofiar, wędruje,/ 
W życie odziany niech wejdzie w swe szczątki, / Niech się 
połączy z ciałem, istot znawco!”  
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stwę siudr (sług), którą w przeważającej części stanowiła ludność niearyj-
ska, a wiedza o ofiarach przekształciła się w wiedzę o mocach i prawach 
kosmosu działających podczas ofiary. Ta wiedza o stosunku między 
wszechświatem a człowiekiem, między stwórczą mocą słowa a oznaczaną 
przez nie rzeczą, a także między czynnością rytualną i przyszłym wydarze-
niem rozwinęła się ostatecznie w koncepcję świata i ofiary, w której bogo-
wie w zasadzie nie byli potrzebni. 

Tę późną fazę religii wedyjskiej nazywa się też braminizmem, ponieważ 
główną rolę odgrywali w niej bramini. 

W tym czasie rozwinęła się, mająca podstawy w brahmanach, a wypra-
cowana w upaniszadach, nauka o wędrówce dusz (reinkarnacji), o prawie 
karmana, według którego dobre i złe czyny, dokonane w tym życiu, skut-
kują w przyszłym życiu, a tym samym o poznaniu jako jedynej drodze 
prowadzącej do zbawienia, do osiągnięcia tego, co jedynie nieśmiertelne, 
tego, co leży u podstaw całej rzeczywistości, czyli brahmana, i jest tożsame 
z indywidualną jaźnią, atmanem. Nauka o wędrówce dusz i karmanie stop-
niowo zatem doprowadziła do zmiany celu religii wedyjskiej: za najwyższy 

cel nie uważało się już życia w niebie, 
gdyż i tam panuje prawo karmana i po-
nownych śmierci i narodzin. Osiągnięcia 
tego celu nie można już oczekiwać ani od 
bogów, ani od ofiar. 

Zakwestionowanie znaczenia ofiary otwo-
rzyło drogę ruchom reformatorskim, takim 
jak buddyzm, dżinizm, różnym systemom 
ateistycznym, ale i nowym religiom mono-
teistycznym. 

Wedyjska religia utraciła swą dominu-
jącą pozycję w Indiach Północnych w ostatnich wiekach przed naszą erą, 
a na Południu na początku naszej ery. Po odkryciu Wed przez europejskich 
badaczy doszło w Indiach do ponownego zainteresowania nimi, co dopro-
wadziło do powstania neohinduistycznych ruchów reformacyjnych. 

 

Składając ofiary ludzie pragnęli zjednoczyć się 
z bóstwami, ale zarazem wierzyli, że zanim to 
się stanie, wielokrotnie muszą umrzeć i po-
nownie się narodzić, dopóki ich dusze nie oka-
żą się na tyle dobre, aby wyzwolone z tego 
kołowrotu ciągłych narodzin znaleźć się w świe-
cie bogów. O tej wędrówce dusz decyduje pra-
wo karmana, według którego czyny dobre wy-
wołują dobre skutki, a czyny złe sprawiają złe 
skutki. Prawo to tłumaczy dlaczego jeden ro-
dzi się bogaty, a drugi biedny, jednego spoty-
ka szczęście, a drugiego prześladuje niepo-
wodzenie. Później rozwinął się pogląd, że od 
prawa karmana może uwolnić jedynie pozna-
nie, oświecenie. 



W hinduizmie ludzie badają i wyrażają 
boską tajemnicę przez niezmierną obfitość 
mitów i wnikliwe koncepcje filozoficzne, a wy-
zwolenia z udręk naszego losu szukają 
albo w różnych formach życia ascetyczne-
go, albo w głębokiej medytacji, albo w ucie-
kaniu się do Boga z miłością i ufnością.

Sobór Watykański II 
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H I N D U I Z M 
 
 
Za symbol wspólny wszystkim wyznawcom hinduizmu 

można uznać przedstawienie dźwięku OM. Zgłoska ta rozpo-
czyna i kończy wiele świętych tekstów hinduskich. Recytacja 
Wed, najstarszych świętych tekstów hindusów, zawsze rozpo-
czyna się i kończy tym świętym słowem. 

Słowo to oznacza tchnienie, a także słońce, a więc moc życiową czło-
wieka i świata, ostatecznie zaś wszechświat, Absolut, Brahmę albo trójcę: 
Wisznu, Śiwę i Brahmę (jako że składa się z trzech połączonych ze sobą 
dźwięków: a, u, m). 

Hinduizm należy do wielkich religii świa-
ta; po chrześcijaństwie i islamie jest trzecią 
religią co do liczby wyznawców. Poza grani-
cami Indii, zwłaszcza w Sri Lance, w Nepalu, 
Pakistanie, Kambodży, na wyspie Bali, żyje 
niewielka ich liczba. Mniejsze grupy hindu-
sów istnieją obecnie także w Europie i Sta-
nach Zjednoczonych. 

Misjonarze i podróżnicy, którzy od XVI w. 
dostarczali coraz więcej relacji o religii oraz 
obyczajach mieszkańców Półwyspu Indyj-
skiego, nazywali ich „poganami”, ponieważ 
nie należeli do „religii Księgi”, jakimi są ju-
daizm, chrześcijaństwo, islam. Mówili zatem 
o nich gentiles (łac.), gentio (portug.), gentoo 
(ang.). W XVIII w. słowo gentoo zastąpiono 
słowem hindoo (w języku perskim hindu), z którego ostatecznie pochodzi 
określenie „hinduizm” przyjęte w XIX w. Sądzono przy tym, że słowo to 
oznacza wyznawców jakiejś określonej religii i że wszyscy mieszkańcy 
Półwyspu Indyjskiego należą – jeśli tylko nie byli już wyznawcami in-
nych znanych religii, a więc chrześcijanami, żydami, muzułmanami, par-
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sami, buddystami czy dżinistami – do tej właśnie religii. Okazało się jed-
nak, że słowo hindu pierwotnie oznaczało jedną z wielkich rzek Półwy-
spu Indyjskiego i dało nazwę ziemi, przez którą przepływała, a także jej 
mieszkańcom. Chociaż więc mówiący po persku i wyznający islam zdo-
bywcy Indii widzieli różnice między muzułmanami i hindusami, nie 
oznaczało to, że wszyscy hindusi byli wyznawcami jednej religii. Współ-
cześnie wyróżnia się wiele religii indyjskich, tak że słowo „hinduizm” nie 
oznacza – jak początkowo sądzono – jakiejś jednej określonej religii, lecz 
trzeba przez nie rozumieć ogólne określenie pewnej grupy pokrewnych, 
niemniej różnych, religii, które powstały na terenach Indii, Pakistanu, 
Bangladeszu. Religie te są tak ze sobą spokrewnione, ale zarazem tak się 
od siebie nawzajem różnią, jak judaizm, chrześcijaństwo czy islam. 

Hinduizm jest religią, która nie ma założycie-
la, której początki kryją się w mrokach pradaw-
nych dziejów. Tym różni się od innych wielkich 
religii świata, buddyzmu, judaizmu, chrześcijań-
stwa, islamu, które zawdzięczają swoje powsta-
nie konkretnym historycznym postaciom: Bud-
dzie, Mojżeszowi, Jezusowi, Mahometowi, oraz 
których czas powstania można dość dokładnie 
określić. 

Fakt ten – brak założyciela, który swą nauką 
i sposobem bycia pozyskał sobie zwolenników – 
zadecydował o braku w hinduizmie jakiegoś jed-

nolitego systemu nauki i jednorodnej formy organizacji życia społeczności 
religijnej. 

W religiach, które mogą odwołać się do myśli swego założyciela i zale-
canego przezeń sposobu życia, istnieje wprawdzie też wielość poglądów 
religijnych i form życia wspólnot religijnych (np. w chrześcijaństwie: kato-
licy, protestanci, prawosławni), ale wielość ta jest odczuwana jako coś, 
czego nie powinno być, co należałoby przezwyciężyć; stąd potrzeba poszu-
kiwania jedności (ekumenizm). 

Hinduizmowi obce jest tego rodzaju poszukiwanie jedności. Od wieków 
stanowi go sześć darśan (darśana – „spojrzenie”, „pogląd”), czyli syste-
mów doktrynalnych (filozoficznych), które częściowo są sobie przeciw-
stawne, ale wszystkie uchodzą za prawowite (ortodoksyjne): 

 
W języku polskim – oprócz słów 
„hinduizm” (religia indyjska), „hin-
dus” (wyznawca hinduizmu), „Indus” 
(mieszkaniec Indii), „indolog” bądź 
mniej szczęśliwie „indianista” (spe-
cjalista w zakresie języków, literatu-
ry, kultury i historii Indii), „indologia” 
ewentualnie „indianistyka” (nauka ba-
dająca języki, literaturę, kulturę i his-
torię Indii), używa się określeń „In-
dus, Indie, indyjski”, które wywodzą 
się z języka greckiego, gdyż Grecy 
tę samą rzekę, nazywaną w języku 
sanskryckim Sindhu, a perskim – Hin-
du, mianowali Indos. 
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karmamimansa, czyli nauka o uczynkach, zajmuje się objaśnieniem 
sposobu składania ofiar; 

wedanta, czyli koniec Wed, zajmuje się objaśnianiem upaniszad, które 
znajdują się „na końcu” Wed; 

sankhja, czyli filozofia wyliczenia, zajmuje się wyliczaniem zasad rzą-
dzących światem; 

joga, czyli wysiłek, trening, naucza medytacji jako środka do osiągnię-
cia wyzwolenia (zbawienia); 

njaja, czyli logika; 
wajśeszika, czyli nauka o różnicach między substancjami. 
 
Hindusi uważają, że darśany te są tylko odmiennymi sposobami przeja-

wiania się jednej prawdy i wzajemnie się uzupełniają. Różnice i sprzeczno-
ści, które w nich się zauważa, sprowadzają się do następujących kwestii: 
Boga, duszy, świata, wyzwolenia, moralności. 

Jeśli chodzi o Boga, to jedni wierzą, że istnieje wielu bogów, natomiast 
inni – że istnieje tylko jeden Bóg, którego pojmują jedni jako osobę, a inni 
jako nieosobową podstawę wszystkich rzeczy. Jeszcze inni sądzą, że nie 
ma żadnego bóstwa, a więc są ateistami, co bynajmniej nie znaczy, że nie 
są religijni. 

Żadną inną religię nie cechuje tyle i tak odmiennych postaw wobec 
Boga. Dla innych religii oznaczałoby to śmiertelne zagrożenie, nato-
miast dla hinduizmu zdaje się źródłem żywotności. Wiąże się z tym 
także niezwykła zdolność hinduizmu do przyjmowania poglądów innych 
religii. Tak było w czasach formowania się religii hinduskiej, a więc w dru-
gim tysiącleciu przed Chr., gdy powstawała pierwsza synteza religii 
ludności zamieszkującej Półwysep Indyjski i religii przybyłych Ariów. 
Tak było również w VI w. przed Chr., a więc w czasach, gdy Budda 
zaczął głosić swoją nową naukę. Bramini, nie chcąc, by nauka Buddy 
doprowadziła do powstania nowej religii, włączyli po prostu Buddę w poczet 
swoich bogów i przyjęli niektóre jego poglądy. W ten sposób buddyzm 
stracił na znaczeniu i w końcu został całkowicie wyparty z terenów In-
dii. Podobną postawę zajął hinduizm wobec islamu, który od XI w. po 
Chr. umacniał swoje wpływy w Indiach. Niektórzy hindusi starali się 
traktować islam jako sektę hinduską, a Mahometa jako świętego męża, 
któremu mogliby oddawać cześć również wyznawcy hinduizmu. Tak 
hinduizm odnosi się też do chrześcijaństwa. Niektórzy indyjscy guru 
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przyjmują wiele z nauki Jezusa (np. Kazanie na Górze) i łączą z elemen-
tami hinduskimi. 

Ta niezwykła siła wchłaniania elementów innych religii i ożywiania ni-
mi własnej religijności cechuje nie tylko naukę hinduską, ale i jego religij-
ną praktykę. Odgrywają w niej rolę zabobony, magia i czary, ale jednocze-
śnie cechuje ją uduchowiona pobożność i głęboka mistyka. 

Tę siłę wchłaniania obcych treści i praktyk religijnych równoważy siła 
odrzucania tych obrzędów i praktyk, a także związanych z nimi treści, które 
przestają być przydatne w życiu codziennym. 

Z tych to powodów hinduizm jest porównywany do drzewa banian 
(figowiec bengalski). Drzewo to rozrasta się w zdumiewający sposób. Gdy 
pień nie jest w stanie udźwignąć wszystkich gałęzi, niektóre z nich wy-
puszczają pędy. Gdy tylko pędy te dosięgną ziemi, zapuszczają korze-
nie, a następnie rozwijają się w nowy pień. W ten sposób drzewo otrzy-

muje nową podporę, świeży pokarm 
oraz dodatkową energię wzrostu. Figo-
wiec bengalski, rosnący na terenie ogro-
du botanicznego w Kalkucie, ma aż 
2880 pni o wysokości 24,5 m. 

Mimo całej różnorodności, jaka cha-
rakteryzuje hinduizm, musi przecież być 
coś, co pozwala go określać jedną nazwą 
– co stanowi najgłębszą jego treść, co 
jest jego istotą. Czym jest zatem hindu-
izm? 

 
Nazywam siebie sanatani hindu („wiecznym hindusem”), ponieważ wierzę 
w Wedy, upaniszady, purany i wszystko, co należy do pism hinduizmu, i dla-
tego też w awatary (zstąpienia, wcielenia bóstw) i w ponowne narodziny. 
Wierzę w warna-aśrama (porządek kastowy) w rozumieniu – według moje-
go sądu – ściśle wedyjskim, a nie w jego obecnym, powszechnych i pospoli-
tym sensie. Wierzę w ochronę krowy w znacznie szerszym sensie niż zwy-
kło się przyjmować. Nie odrzucam czci obrazów. 

 
Są to słowa Mahatmy Ganhiego. Wymienia on sześć składowych ele-

mentów hinduizmu: święte pisma, wcielenia bóstwa, ponowne narodziny, 
porządek kastowy, święta krowa, cześć obrazów. 
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Święte pisma 
 
Święte pisma hinduskie powstawały przez wiele wieków. Świętymi pi-

smami są te, które zostały za takie uznane przez tradycję hinduską. Hindusi 
dzielą swe pisma święte na dwie grupy:  

 

 
 
Śruti („słuchanie, usłyszenie”)  
Święta, ciesząca się najwyższym autorytetem religijnym, literatura we-

dyjska. Słowa zawarte w tych pismach usłyszeli od Absolutu (Brahmy) 
jako jego tchnienie albo od któregoś z osobowych bogów jasnowidzący 
i wieszczowie (ryszi) okresu przedhistorycznego i przekazali je potomnym. 

ŚRUTI 
 
sanhity, wchodzące w skład literatury wedyj-

skiej: 
Rygweda, czyli Wiedza hymnów, zbiór 1028 

hymnów do bogów; 
Samaweda, czyli Wiedza śpiewu, zbiór pieśni 

kapłanów-kantorów; 
Jadźurweda, czyli Wiedza formuł ofiarnych, 

zbiór formuł modlitewnych, których używał ka-
płan-ofiarnik; 

Atharwaweda, czyli Wiedza zaklęć, zbiór 
większości magicznych i czarodziejskich zaklęć. 

brahmany – traktaty liturgiczne, rodzaj ko-
mentarzy do poszczególnych ksiąg Wed, powsta-
łe między 1000–800 r. przed Chr., zawierają 
m.in. najwcześniejsze spekulacje o brahmanie. 

aranjaki – księgi leśne, teksty zalecane do 
studiowania w samotności leśnej, pustelni, prze-
znaczone dla zaawansowanych w wiedzy litur-
gicznej. 

upaniszady  – traktaty filozoficzne. 

SMRYTI 
 
 
epos narodowy Maha-

bharata (Bhagawadgita) 
 
epos narodowy Rama-

jana 
 
purany, 18 tekstów za-

pewne z pierwszego tysiąc-
lecia po Chr., zawierające 
m.in. podania o stworzeniu 
oraz końcu świata, o wal-
kach bogów z demonami, 
o wcieleniach bogów oraz 
liczne informacje o cere-
moniach religijnych 

 
dawne księgi prawa 
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Po wielu wiekach ustnego przekazywania zostały w końcu spisane w san-
skrycie, zwanym też językiem wedyjskim. 

Śruti to zatem tradycja oparta na objawieniu słów o boskich mocach. 
Najstarsze części tej literatury (Rygweda), będące zarazem najwcześniej-
szymi dokumentami indoeuropejskiej grupy językowej, pochodzą z około 
1500 r. przed Chr., a najmłodsze (upaniszady) powstały między 800 a 500 r. 
przed Chr. 

Najważniejszą częścią Wed jest Rygweda, będąca zbiorem pieśni, które 
święci wieszczowie (ryszi) zanosili do bogów podczas składania ofiar. Na 
ich pieśni oczekiwała cała społeczność Ariów zgromadzona na święte ob-
rzędy, a więc pasterze, myśliwi i rolnicy, którzy troszczyli się o utrzymanie 
swych rodzin, a także wojownicy zapewniający swym żonom i dzieciom 
bezpieczeństwo. Składając ofiary swym bogom nad brzegami rzek, na 
szczytach gór, na polanach leśnych, w gajach albo na łąkach społeczność 
Ariów oczekiwała od nich pomocy w codziennym życiu. Słowa i pieśni 
towarzyszące obrzędowym czynnościom przyzywały bogów i zapraszały 
do udziału w ofierze i uczcie. Przy okazji tych świętych zgromadzeń opo-
wiadano sobie o pradawnych czynach bogów. Punktem kulminacyjnym 
wszystkich pieśni i opowiadań była pieśń wieszcza – objawione słowa uży-
czające mocy, sprawiające to, co głosiły, będące środkiem do opanowania 
świata, zawsze skutecznym. Na objawienie pełnej mocy słów owych pieśni 
święci mężowie musieli czekać nieraz bardzo długo. Gdy w medytacji do-
stępowali w końcu oświecenia, objawionych słów strzegli jako drogocennej 
tajemnicy, a przekazywali je tylko wtajemniczonym i współziomkom pod-
czas pewnych uroczystości. Członkowie najniższej kasty społecznej, nie-
aryjscy siudrowie, byli z nich wykluczeni i pod bardzo surowymi karami 
nie wolno im było nawet mimo woli usłyszeć którejś z pieśni wedyjskich. 
Były one bowiem czymś w rodzaju tajemnej broni, wiedzy, która użycza 
mocy. W pieśniach tych znalazła też wyraz ówczesna wiedza. Ich autorzy 
byli nie tylko wybranymi, którzy dostąpili oświecenia i usłyszeli (czy doj-
rzeli) słowa prawdy, ale także przekazicielami starodawnej wiedzy przyro-
doznawczej, filozoficznej, obyczajowej. Poza tym byli czarodziejami, wła-
dającymi tajemnymi mocami. Niektóre pieśni przypominają starodawne 
mity w nadziei, że bogowie znów mogą dokonać rzeczy, których byli nie-
gdyś sprawcami – przepędzą demony, zapewnią płodność, okażą łaskę. 
Starodawne mity mogą zatem być modelem obecnych wydarzeń. Jeszcze 
w innych szuka się podstawy świata i moralnego prawa. A w jednym opi-
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sany jest początek świata – tajemnicze przejście z niebytu do istnienia, nie 
rozwiązując jednak do końca tajemnicy powstania świata.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agni, bóg ognia, bardzo często przyzywany w hymnach wedyjskich. 
Wydawało się jakby w swych płomieniach zanosił składane w ofierze 
dary do bogów. Przez długi czas był z tego właśnie powodu najbar-
dziej lubianym bogiem Ariów. Wierzyli także, że Agni i ich zaniesie 
w swych płomieniach do bogów, gdy ich ciała po śmierci zostaną 
spalone. 

Agni przez dawnych wieszczów czczony  
I teraźniejszych godny chwały,  
Niechaj nam bogów tu przywiedzie.  

Przez Agni abyśmy posiedli  
Skarby, pomyślność dnia każdego,  
Sławną, synami przebogatą. 

                                    Rygweda księga I hymn 1  

Indra, bóg wojny, najczęściej sławiony król bogów, dumny 
olbrzym, który zwyciężał smoki i raczył się upajającym napo-
jem soma, podawanym też do picia uczestnikom świętych 
zgromadzeń i uczt. 

Soma to święty napój w epoce wedyjskiej, który składano w ofie-
rze bogom i którym podczas obrzędów raczyli się kapłani. Picie 
go wywoływało halucynacje. Dotąd nie udało się ustalić, z jakiej 
otrzymywano go rośliny. 

Pij tę, o Indro, podaną ci somę, 
Pij wyciśniętą, pożywną, do woli, 
Szczęście dający, rozraduj swe serce, 
Ku nam zwrócony, daj łaski obfite! 

.                  Rygweda księga X hymn 116 
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Ostatnim zbiorem objawionej literatury indyjskiej śruti są upaniszady, 
w których wyraził się ogromny zwrot, jaki dokonał się w historii hindu-
izmu. Gdy dawne hymny i mity, pieśni i zaklęcia, czarodziejskie formuły 
i magiczne praktyki utraciły swoje znaczenie dla życia, nie były już w sta-
nie odpowiadać na pytanie, które zaczęli stawiać sobie ludzie – pytanie nie 
tyle odnoszące się do świata zewnętrznego, ile do wnętrza człowieka, jego 
jaźni, hinduizm osiągnął nowy etap swego rozwoju. Klasyczną syntezą tego 
nowego sposobu religijnego odczuwania i myślenia filozoficznego są wła-
śnie upaniszady. 

Nazwa „upaniszady” pochodzi od staroindyjskiego wyrażenia upanisad 
i znaczy „usiąść blisko kogoś”, a także, gdy wyraża postawę ucznia wobec 
nauczyciela, „zbliżyć się ze czcią” albo „okazywać szacunek”. 

Upaniszady nie są dziełem jednorodnym, lecz zbiorem tekstów, które  
różnią się pod względem czasu powstania, tematyki, języka i powstawały 
między 800 a 500 r. przed Chr. 

Tymi, którzy mówią czy pouczają, nie są już w upaniszadach jasnowi-
dzący i wieszczowie czy kapłani, lecz filozofowie, którzy przestali zaj-
mować się zewnętrznym światem bogów i przyrody, a usiłowali odkryć 
to, co kryje się poza wszystkimi zjawiskami – to, co absolutne. Tę abso-
lutną rzeczywistość nazwali brahmanem. Równie intensywnie intereso-
wali się tym, co w samym człowieku kryje się pod jego zewnętrznym 
sposobem bycia – wewnętrznym światem człowieka, jego jaźnią, duszą. 
Ten wewnętrzny świat człowieka nazwali atmanem. W końcu zaś doszli 
do przekonania, że brahman i atman są czymś jednym. Gdy zatem czło-
wiek spogląda w samego siebie i poza wszystkimi zmiennymi zjawiskami 
dostrzeże swoje „ja” (swoją jaźń), które jest identyczne z absolutną rze-
czywistością, brahmanem, może powiedzieć: „To jesteś ty!”, czyli: „Je-
stem brahmanem”. 

Ten, kto zrozumiał, że wszystkie widzialne rzeczy i kształty są tylko 
zmiennymi i przemijającymi zjawiskami Pra-Jednego, Niezmiennego, które 
stanowi podstawę wszystkiego, wewnętrzną istotę świata i najgłębszy rdzeń 
człowieka (jaźń), uzyskał ostateczną odpowiedź na pytanie o sens ludzkie-
go życia, a także osiągnął wyzwolenie od prawa karmana. Jeśli brahman 
i atman są tożsame, to człowiek nie musi lękać się śmierci. W śmierci 
zmienia się tylko jego postać. Traci wprawdzie swoją świadomość siebie, 
przestaje istnieć jako osoba i jednostka, ale nie doznaje całkowitego unice-
stwienia, raczej osiąga stan nowej jedności z brahmanem. 
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Późniejsi myśliciele indyjscy, np. Śankara (788–822 po Chr.), rozwinęli 
z tych przesłanek naukę głoszącą, że cały świat jest tylko pozorem i nie ma 
żadnej realności, a rzeczywistość jest iluzją, ułudą, która każe nam przyj-
mować istnienie wielu różnych bytów, chociaż ostatecznie istnieje tylko 
jedna jedyna rzeczywistość. 

Ideałem dawnych tekstów wedyjskich był brahman, który znał słowa 
bogów i obrzędy, który po śmierci odejdzie do świata bogów i będzie cie-
szył się rozkoszami życia. Natomiast ideałem upaniszad stał się mędrzec 
i asceta, który dąży do wyzwolenia się od cierpienia i śmierci przez odrzu-
cenie wszystkich pożądań przywiązujących go do złudy rzeczywistości, 
który po śmierci ponownie połączy się z brahmanem. 

 
Smryti („przypomnienie”) 
Pisma te nie uchodzą za objawione. Tradycja przyjmuje, że ich autorami 

byli różne postacie, święci, np. Wjasa, Walniki, Manu. Smryti to zatem 
dzieła przekazane przez świętą tradycję i oparte na ludzkiej pamięci. 

Do ksiąg smryti należą m.in. dwa wielkie eposy Mahabgarata i Rama-
jana. 

Pierwszy z nich, powstały mniej więcej między 400 r. przed Chr. a 400 r. 
po Chr., opowiada w ponad stu tysiącach podwójnych wersach o legendar-
nej walce między dwoma spokrewnionymi z sobą rodami książęcymi, Pan-
du (Pandawami) i Kuru (Kaurawami). 

Najbardziej znanym dydaktycznym fragmentem tego eposu jest Bhaga-
wadgita, czyli Pieśń Pana albo Nauki tajemne wyśpiewane przez Czcigodnego. 

Na szerokiej równinie, Polu Kuru, stanęły na-
przeciw siebie dwie armie zwaśnionych rodów. 
Już zadęto w muszle, już uderzono w bębny i ko-
tły, już zagrano na piszczałkach, już sławni i wa-
leczni wojownicy ruszają do rozstrzygającej bi-
twy, gdy Ardźuna, wódz Pandawów, kazał swemu woźnicy, w którego 
postać wcielił się Kryszna, awatara Wisznu, zatrzymać rydwan pośrodku 
obu wojsk i tak odezwał się do niego: 

 
Kiedy patrzę Kryszno, na swych krewnych 
zebranych tu, płonących żądzą walki, 
ciało me omdlewa, 
zasycha mi w gardle, 

Hindusi wierzą, że Bhagawadgita za-
wiera oryginalną naukę Kryszny, któ-
ry rzekomo umarł 17 lutego 3102 r. 
przed Chr., a więc w dniu, w którym 
rozpoczęła się obecna epoka (kali-
-juga). 
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dreszcz mną wstrząsa, 
włos mi się jeży, 
Gindawa [łuk Ardźuny] wypada mi z ręki, 
skóra płonie, 
nie mogę stać o własnych siłach, 
myśl mi się plącze, 
widzę znaki wróżebne, 
o Bujnowłosy, 
nie sądzę, bym czynił dobrze, 
zabijając w starciu swoich krewnych. 
   (I,28-31, przekł. Joanna Sachse) 

 
Ardźuna dostrzega całe zło, którego dopuszczą się walczące strony. 

Zabijając krewnych, podepczą odwieczne prawa rodu, a gdy ginie prawo, 
ród cały popada w moc bezprawia. Ardźuna przerażony następstwami, 
których powodem stał się skrawek spornej ziemi, woli raczej „lec bez 
walki na polu bitwy” niż wziąć na siebie tak wielką winę. Kryszna nie 
podziela jednak szlachetnych myśli Ardźuny ani nie pochwala jego za-
miaru zrezygnowania z udziału w bitwie. Co więcej, karci go za słabość 
i wyrzuca mu małoduszność. Jego rozterka z powodu śmierci przyjaciół 
i krewnych jest bezpodstawna. Śmierć nie oznacza dla żadnego człowieka 
ostatecznego kresu. Ponownie bowiem narodzi się do nowego życia, 
a chociaż jego ciało przemija, to przecież od przemiany życia i śmierci 
zostaje zachowana jego dusza, duch, jaźń. 

 
Tak jak człowiek 
porzuciwszy stare szaty 
sięga po inne, nowe, 
tak i ten, kto zamieszkuje ciało, 
porzuciwszy stare 
wstępuje w inne, nowe ciała. 
Miecz go nie rani, 
ogień nie spala, 
woda nie zwilża, 
a wiatr nie wysusza. 
Niedosiężny jest dla ciosów miecza i dla płomieni, 
niedosiężny jest dla wody i wiatru. 
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Odwieczny jest, wszechobecny, 
trwały, niezachwiany, nieprzemijalny. 
(...) 
Dlatego nie powinieneś boleć 
nad żadnym ze stworzeń. 
Bacz na swój obowiązek 
i nie wahaj się! 
Bo dla rycerza nie ma wyższego dobra 
nad walkę, zgodną z jego obowiązkiem. 
(...) 
Jeśli więc nie podejmiesz tego starcia 
nakazanego przez twój obowiązek, 
wówczas – niepomny na obowiązek i sławę – 
skalasz się złem. 
Ludzie opowiadać będą 
o twej wiecznej niesławie, 
a niesława znakomitego męża 
gorsza jest niż śmierć. 
Wojownicy na wielkich rydwanach 
uznają, że to strach kazał ci się 
cofnąć przed walką, 
i nawet ci, którzy niegdyś darzyli 
cię szacunkiem, 
teraz będą cię lekceważyć. 
Wiele niepotrzebnych słów 
wypowiedzą twoi wrogowie, 
szydząc z twej niemocy. 
A czyż jest większe od twego nieszczęście? 
Jeśli zginiesz – zasłużysz na niebo, 
jeśli zwyciężysz – zakosztujesz ziemskiego dobra, 
Powstań więc, o synu Kuruti [imię matki Ardźuny, właściwie Kunti], 
i przystąp do walki! 
Jedną miarą mierząc szczęście i nieszczęście, 
zysk i stratę, zwycięstwo i klęskę, 
przyłącz się do walki, 
a nie skalasz się złem. 
   II,22-38 
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Między innymi tymi słowami Kryszna zachęca Ardźunę do czynu 
zgodnego z obowiązkami stanu rycerskiego. Nadaremno szukać w tych 
słowach biblijnego nakazu miłości bliźniego albo tak wysoko w póź-
niejszych wiekach cenionej w Indiach idei nieuciekania się do przemo-
cy. Spokój ducha w cierpieniu i radości, cierpliwość i zdecydowanie 
nawet wtedy, gdy ludzkie uczucia sympatii każą zająć inną postawę, 
przedstawia się tu jako godny pochwały ideał. Kryszna ostrzega też 
Ardźunę, by spełnił swój obowiązek, nie bacząc na złe czy dobre na-
stępstwa swego czynu: 

 
Oddaj się w służbę czynu, 
ale nigdy – jego owoców. 
Niech nie kieruje tobą owoc czynu. 
   II,47 

 
Ardźunę w końcu przekonują słowa boskiego Woźnicy. Podejmuje wal-

kę, w której ginie wielu sławnych mężów. 
 
 
 
 

 
 

W Bhagawadgicie Kryszna przedstawia się jako najwyższy bóg i po-
ucza Ardźunę o tym, co absolutne w świecie, który wciąż na nowo powsta-
je i przemija. Mówi też o człowieku, którego śmiertelną częścią jest ciało, 
a nieśmiertelną – dusza, a także o sposobie uwolnienia się przez człowieka 
z wiecznego kołowrotu wcieleń. Mówi też o kastach i o sensie życia oraz 
śmierci.  

Z racji tych nauk Bhagawadgita, zwana też w skrócie Gitą, uchodzi za 
najważniejszą z ksiąg hinduizmu. Poza tym w niej właśnie po raz pierwszy 

Scena przedstawiająca walkę mię-
dzy dobrem i złem. Człowiek nie 
może uniknąć tej walki, jak tego po-
czątkowo pragnął Ardźuna. Walka 
ta jest odwiecznym prawem.  
Ilustracja manuskryptowa, przedsta-
wiająca bitwę między Pandawami 
i Kurawami. 
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znajduje wyraz przekonanie o kochającym, dobrym Bogu i wyobrażenie 
o wyzwoleniu dzięki oddaniu się Bogu z miłością – jako drugiej, oprócz 
poznania, drogi zbawienia: 

 
Ten tylko przybywa do mnie, o synu Pandu, 
kto mnie ofiarowuje swe uczynki, 
kto mnie uważa za swój cel najwyższy, 
kocha mnie, wolny od wszelkich więzów 
i kto żywi przyjaźń dla wszelkiego stworzenia. 
   XI,55 

 
Drugim wielkim eposem indyjskim, liczącym dwadzieścia cztery tysią-

ce podwójnych wersów, jest Ramajana (Dzieje Ramy). Epos ten powstał 
między 200 r. przed Chr. a 200 r. po Chr., a jego treścią są dzieje bohater-
skiego księcia Ramy, syna Daśarathy, króla wielkiego kraju Kosali, oraz 
jego pięknej i dzielnej małżonki Sity. Wkrótce po ślubie spotkało ich wiel-
kie nieszczęście. Rama, pozbawiony podstępnie tronu przez jedną z żon 
swego ojca, musiał tułać się wraz z Sitą po lesie przez czternaście lat. Tu 
spotykali mądrych braminów i pustelników, ale musieli też stawić czoło 
licznym niebezpieczeństwom. Siostra potężnego króla Rawany chce uwieść 
Ramę, ale on pozostaje wierny swej żonie. Później Rawana uprowadza Sitę 
do swego królestwa, na Sri Lankę. Rama jest niepocieszony. W końcu z po-
mocą przychodzi mu bóg małp, Hanuman. Posłuszne mu gromady małp 
budują most, po którym wojownicy Ramy przedostają się do królestwa 
Rawany i uwalniają Sitę. Rama wraz z małżonką może powrócić do swego 
królestwa. Rama, nie będąc jednak przekonany o niewinności Sity, w koń-
cu ją od siebie odtrąca. 

Do dziś w wielu wioskach indyjskich przedstawia się co roku w drama-
cie tanecznym dzieje Ramy i jego małżonki Sity, podziwiając dzielność 
i waleczność szlachetnego księcia, wierność małżonków, posłuszeństwo, 
gotowość przyjścia z pomocą i szacunek. Ich przygody opowiada się dzie-
ciom jak bajkę przed snem. 

 
Ponowne narodziny 
 
Człowiek jest rezultatem swych czy-

nów (karman), których dokonał we 

Karman, centralne pojęcie hinduizmu. Słowo to 
znaczy „czyn”. Przy tym nie chodzi o wydarzenie, 
które dobiega kresu w chwili, gdy ustaje działanie. 
Każdy bowiem czyn wywołuje skutki i następstwa, 
które trwają po ustaniu czynu i tworzą nowy fakt 
stający się przyczyną nowych skutków. To, co za-
tem człowiek teraz czyni, ma swoją przyczynę we 
wcześniejszych czynach. 
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wcześniejszym życiu. O tym, czym 
jest teraz, zadecydowało jego po-
przednie życie. Nagrodę za wcześniej-
sze czyny otrzymał przy swoich po-
nownych narodzinach. Cały świat, 
wraz z wszystkimi czynami ludzkimi 
oraz swoimi dziejami, a nawet świat 
bogów, oprócz najwyższego wiecz-
nego władcy świata, osobowej emana-
cji Absolutu (Iśwara), nie jest czymś 
jednorazowym, niepowtarzalnym, lecz 
procesem, który wciąż się ponawia, 
który nie ma początku ani końca, w któ-
rym dokonują się wieczne powroty 
(sansara) świata i ponowne narodziny 
człowieka. W wieczności tej wciąż 
ponawiają się cierpienie i śmierć, dla-
tego też słusznie doświadcza się jej 
jako pełnej cierpienia. Z tej właśnie 
racji wielu hinduskich nauczycieli 
szukało dróg wyzwolenia się od tego 
kołowrotu ponownych narodzin. W hym-
nach wedyjskich, w których idea wiecz-
nego kołowrotu narodzin jeszcze się 
nie wykształciła, w zasadzie przyjmuje 
się, że w chwili śmierci dusza oddziela 
się od ciała i zostaje przeniesiona do 
raju, do świata bogów, albo strącona 
do ciemnej czeluści piekła. Stopniowo, 
jak rozwijano naukę o karmanie oraz 
sansarze, pytanie o wyzwolenie (mok-
sza) stawało się coraz wyraźniejsze, 
a w upaniszadach naglące. Hinduska 
myśl religijna i filozoficzna wskazała 
na kilka dróg wyzwolenia, które mogą 
się nawzajem uzupełniać. Trzy z nich 
wydają się najważniejsze:  

Człowiek, podobnie jak wszystkie istoty żyjące, 
niewykluczając bogów, ma odwieczną, nieśmiertel-
ną duszę przyobleczoną w materialne ciało. Du-
sza przechodzi z jednej egzystencji do drugiej, 
zgodnie z prawem odpłaty za dobre i złe uczynki 
(karman). 

Według hinduizmu wszechświat nie powstaje mo-
cą aktu stwórczego, lecz rozwija się z bezkształt-
nej materii, która nie ma początku i zawsze istnie-
je, nabiera postaci i znowu powraca do swego 
pierwotnego stanu. Według zawartej w puranach 
kosmogonii, czyli nauce o powstaniu świata, Brah-
ma zezwala na periodyczne wyłonienie się z niego 
świata, nie będąc jednak ostateczną przyczyną 
tego procesu. Jeden dzień Brahmy (kalpa) obej-
muje 1000 wielkich epok świata (maja-juga), z któ-
rych każda dzieli się na cztery epoki: kryta-juga; 
treta-juga; dwapara-juga oraz kali-juga (poszcze-
gólne nazwy wzięte zostały z nazw rzutów w grze 
w kości – od najlepszego do najgorszego). Epoki 
mają różną długość, coraz krótszą. Pierwsza juga 
liczy 4 tysiące lat boskich, druga – 3 tysiące lat 
boskich, trzecia – 2 tysiące lat boskich, czwarta – 1 ty-
siąc lat boskich. Każdą z czterech jug poprzedza 
okres „świtu”, a zamyka okres „zmierzchu”, które 
trwają dziesiątą cześć czasu odpowiedniej jugi, 
a więc po 400, 300, 200 i 100 lat boskich. Łącznie 
wszystkie jugi ze swymi okresami świtu i zmierz-
chu trwają 1200 lat boskich. Jeden zaś dzień boski 
trwa 320 lat ludzkich, co daje w sumie 4 320 000 
lat ludzkich. Kryta-juga (doskonały) jest czasem 
idealnego stanu, wszystko odpowiada doskonałe-
mu porządkowi, a ludzie żyją długo. Później za-
czyna się upadek, powiększający się z każdym 
okresem. W kali-judze stan rozpadu jest najwięk-
szy. Po przywróceniu porządku cykl ten zaczyna 
się od nowa. Pod koniec dnia Brahmy „rozpływa 
się” świat nazw i kształtów, czyli świat zjawiskowy, 
i rozpoczyna się równie długa noc Brahmy. Nie-
śmiertelna część człowieka wraz z jej karmanem 
nie przemija, lecz z nastaniem ponownego dnia 
Brahmy znów zostaje włączona w kołowrót po-
nownych narodzin. Obecnie żyjemy w okresie 
świtu kali-jugi, która rozpoczęła się w dniu śmierci 
Kryszny, to jest 17 lutego 3102 r. przed Chr. 
Można by jeszcze dodać, że Brahma jest długo-
wieczny, ale ostatecznie nie wieczny. Jego życie 
trwa „sto lat Brahmy”, tzn. 311 040 000 000 000 lat 
ludzkich. Gdy życie Brahmy dobiega kresu, kończy 
się jeden system świata. Po długim okresie spo-
czynku świata, trwaniu w stanie absolutnego nie-
zróżnicowania bezkształtnej, niepostrzegalnej, czy-
li jakby będącej niczym, pramaterii, rodzi się nowy 
świat i nowy Brahma. 

Świat składa się z Ziemi, na której istnieją konty-
nenty oblane przez morza oraz zamieszkałe przez 
ludzi i zwierzęta, oraz świata podziemnego, który 
ma piętra górne – siedziby demonów i piętra dolne 
– piekło – miejsce, gdzie niegodziwcy odbywają 
długą, ale nie wieczną karę. Ponad Ziemią znajdu-
je się wiele, jedne nad drugimi, mieszkań dla istot 
boskich. 
Wszelkie istoty żyjące, od boga Brahmy po źdźbło 
trawy, z wyjątkiem najwyższego wiecznego władcy 
świata, osobowej emanacji Absolutu (Iśwara), ma-
ją odwiecznie istniejące dusze, przyobleczone w ciało 
i podlegające prawu przechodzenia z jednej egzy-
stencji w drugą, kołowrotowi wiecznych ponow-
nych narodzin i prawu karmana. 
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– wyzwolenie przez czyny (karman) 
– wyzwolenie przez poznanie (dźńana) 
– wyzwolenie przez miłujące oddanie się (bhakti) 
 
Wyzwolenie przez czyny  
Wyzwalające działanie przypisu-

je się np. ofiarom i obrzędom, man-
trom i modlitwom, praktykom asce-
tycznym i mocy tkwiącej w daw-
nych, objawionych pieśniach. Do 
dzisiaj codzienne życie hindusów 
jest określane przez ofiary, obrzędy 
i magiczne słowa. Każdemu wyda-
rzeniu (narodziny, wesele, śmierć), 
każdej porze (rano, południe, wie-
czór; wiosna, lato, jesień, zima) to-
warzyszą liczne ceremonie. 

 
Wyzwolenie przez poznanie  
Poznanie prowadzące do wyzwolenia można osiągnąć tylko dzięki dłu-

giemu, żmudnemu procesowi duchowej koncentracji i medytacji, któremu 
ponadto musi towarzyszyć gotowość do wyzbycia się pożądania bogactwa 
i władzy. Ten, kto nie ulega popędom, kto nie goni za bogactwem i wyko-
nuje swoje czynności bez emocji, miłości i nienawiści, znajduje się na wła-
ściwej drodze do wyzwalającego poznania. Droga jest trudna i długa. Cel 
zaś – poznanie – polega na uświadomieniu sobie jedności wszystkich istot 
żyjących i własnej jaźni oraz rozpoznaniu u podłoża wszystkiego tego, co 
absolutne, od czego wszystko pochodzi, co wszystko przenika, co ani nie 
ma wieku, ani nie zna śmierci, co wolne jest od zła, czyli podstawy świata 
jedynie wolnej od kołowrotu stawania się i przemijania brahmana i jego 
tożsamości z atmanem (z własną jaźnią, duszą). 

 
Wyzwolenie przez miłujące oddanie się  
Człowiek nie jest tożsamy z bóstwem, lecz od niego oddzielony. Dzięki 

bhakti, tzn. tęsknocie (za bóstwem) i miłości (do bóstwa), człowiek dąży do 
przezwyciężenia tego dystansu. Pełne zatem miłości przywiązanie do Boga 
było drogą do wyzwolenia – wyzwolenia się z kołowrotu narodzin. W Bha-

 
Mantrą nazywa się pojedynczą zgłoskę albo kilka 
zgłosek, które bezustannie powtarza się w czasie 
medytacji. Każda zgłoska mantry wyraża jakiś aspekt 
sił kosmicznych albo bóstw. Najbardziej znana, zwią-
zana raczej z buddyzmem tybetańskim niż z hindui-
zmem, najczęściej recytowana mantra brzmi: OM 
Mani Padme hum („Zaprawdę klejnot jest w lotosie”), 
a uważa się ją za najdoskonalszy przejaw Absolutu, 
Brahmana. Mantra oznacza słowo o ponadludzkim 
pochodzeniu i wypowiadane przez wieszczów, aby 
wywołać boską moc. Wszystkim hinduskim obrzędom 
towarzyszą mantry wypowiadane głośno albo po ci-
chu, albo tylko w myśli. 
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gawadgicie Kryszna objawia Ardźunie ostateczną tajemnicę bytu: wszystko 
pochodzi z brahmana; pragnienie życia pozwala powstawać dalszemu ży-
ciu; człowiek musi zatem starać się przezwyciężyć w sobie pożądanie i nie-
wiedzę, ale zarazem z miłością oddawać się Bogu, a także innym ludziom. 

 
Moksza – 

wyzwolenie od kołowrotu wiecznego stawania się i przemijania 
  

 
Ale: 
– nie chodzi o wewnętrzną odnowę grzesznego człowieka, 
– nie chodzi o przezwyciężenie cierpienia i winy, lecz o oddzielenie się 

od nich, 
– nie chodzi o pojednanie z Bogiem, lecz o uwolnienie się od życia, 
– nie chodzi o urzeczywistnienie się człowieczeństwa w historii, lecz o od-

wrócenie się od historii. 
 
Wcielenie bóstw 
 
Bóg i bogowie 
Hinduizm zna bardzo wielu bogów. Na pytanie: ilu?, niektórzy odpowia-

dają, że nikt nie jest w stanie ich policzyć, inni mówią o 330 000 000 bogów, 
wielkich i małych, ważnych i niewiele znaczących, sławnych i nieznanych, 
dobrodusznych i strasznych, obdarowujących życiem i siejących znisz-
czenie.  

Hinduiści oddają jednak też cześć Bogu jako ostatecznej podsta-
wie świata, którą pojmuje się albo jako to, co  jedne i absolutne (brahman), 
albo jako osobę, mądrą i pełną miłości. 

zdaniem jednych 
– dusza (jaźń) człowieka po śmierci 

zatraca świadomość siebie;  
– zostaje ukryta (rozpływa się) w ab-

solutnym bycie;  
– już nie ma indywidualności. 

zdaniem drugich 
– człowiek po śmierci nie zatraca 
świadomości;  
– zachowuje do pewnego stopnia 
swą indywidualność, a jego istnie-
nie naznaczone jest weselem i przy-
jemnościami. 
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W najstarszych świętych pismach hinduskich, Wedach, mówi się o wie-
lu dewa (boskich istotach), które mogą się przejawiać w zjawiskach przy-
rody (np. słońcu, księżycu, ziemi, górach, rzekach, roślinach, zwierzę-
tach), w narzędziach (np. przyborach do składania ofiar, łuku, bębnach), 
w ludziach (np. w bohaterach, świętych, artystach) i w postaciach półbogów 
(np. występujących gromadnie muzykach niebiańskich, duchach strzegących 
skarbów), w postaci bogów (np. opiekuna przyjaźni, boga dróg, „strażników 
świata” opiekujących się stronami świata i zjawiskami natury) albo w postaci 
boga jako Pana całego świata czy jego Stwórcy. Wszystko, co przejawia 
moc, którą człowiek może dowoli rozporządzać, należy do sfery dewa. Dewa 
są więc wyrazem subiektywnych doświadczeń i obiektywnych sił, a nie 
uosobieniem sił natury i zakazów moralnych czy wreszcie bogami w takim 
sensie, jak rozumieją to słowo Europejczycy, chociaż wiara w dewa może 
doprowadzić do wiary w Boga, będąc jednym z etapów w dochodzeniu 
człowieka do odkrycia ostatecznej tajemnicy rzeczywistości. 

Istoty boskie, do których zwracają się hymny wedyjskie, noszą imiona. 
Najczęściej sławionymi bogami są: Indra, najsilniejszy wśród bogów, wzy-
wany na pomoc przeciw wrogom, władający burzą, wzór wojownika; Agni, 
władający ogniem, składający ofiary w imieniu bogów; Waruna, wielki bóg 
nieba i strażnik prawa; Mitra, opiekun przyjaźni. 

Chociaż nadal bramini recytują hymny wedyjskie, bogowie, których one 
wielbią, nie odgrywają już znaczącej roli w wierze hindusów. Ich miejsce 
zajęły inne bóstwa. 

W upaniszadach nie mówi się wiele o istotach boskich, bogach i Bogu. 
Mędrcy pytają w nich o to, co ostatecznie kryje się za wszystkimi zjawi-
skami, i odpowiadają:  

    

albo: 
ostateczna zasada 

absolutna podstawa świata 
brahman 

nieosobowa 

albo: 
ostateczna zasada 

absolutna podstawa świata 
brahman 
osobowa 

pan i król wszystkich rzeczy 
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Bhagawadgita w sposób jasny 
uczy o osobowym Bogu, który, tak 
jak bogowie hymnów wedyjskich, 
ma wiele postaci i jest – tak jak bra-
hman – ostateczną, nieprzeniknioną 
jednością. Bóg ten objawia się lu-
dziom i zachęca ich nie tylko do jogi 
czynu i jogi wiedzy, ale także – i to 
przede wszystkim .– do jogi miłości. 

Ardźuna ogląda Jego nieprzemijalną istotę boskim okiem w setkach 
oraz tysiącach Jego postaciach i w takich słowach daje wyraz swemu 
przeżyciu: 

 
Bogów widzę w twoim ciele, o Boże, 
i całe zastępy najrozmaitszych istot. 
I władcę Bramę zasiadającego w kwiecie lotosu, 
i wszystkich mędrców, i boskie węże. 
 
Widzę też ciebie o postaci bezkresnej, 
z mnóstwem ramion, piersi, ust i oczu. 
Nie widzę ani twego końca, 
ani środka, ani początku, 
o Wszechkształtny Władco Wszechrzeczy! 
 
Z żadnej strony nie można na ciebie spojrzeć, 
a jednak widzę cię, 
strojnego w diadem, z dyskiem w dłoni i maczugą, 
stos światła rozsiewający blask dookoła, 
lśniący płomień ognia i słońca, 
niedostępny żadnej ludzkiej mierze. 
 
Tyś jest tym, co nieprzemijalne, 
tyś najwyższym przedmiotem wiedzy, 
najwyższą podporą wszechrzeczy, 
niezmiennym stróżem odwiecznego prawa, 
Tyś jest – wiem o tym – wieczystym puruszą.  
 

„Joga” znaczy „zaprzężenie”, „ujarzmienie”, „ćwicze-
nie” oraz oznacza opanowanie wszystkich cielesnych 
i duchowych sił w celu osiągnięcia oświecenia i osta-
tecznego wyzwolenia się z kołowrotu ponownych 
narodzin. Służyć temu mają specjalne praktyki asce-
tyczno-mistyczne połączone z wielką dyscypliną fizycz-
ną i moralną. Wielką rolę odgrywają techniki medyta-
cyjne: kontrolowanie oddechu, przybieranie określonych 
pozycji, odrywanie ducha od wpływów ciała i świata. 
Joga jako droga osiągania wyzwolenia była znana 
hinduizmowi, buddyzmowi i dżinizmowi. Na Zacho-
dzie najczęściej znajomość jogi ogranicza się do 
swoistych ćwiczeń cielesnych 

Purusza to jedno z waż-
niejszych określeń Abso-
lutu. Według wersów Ry-
gwedy odwieczny purusza 
(Absolut) przekształca cząst-
kę samego siebie w kosmi-
cznego puruszę, czyli czło-
wieka. Niekiedy terminem 
tym określa się uosobienie 
twórczej mocy Absolutu, tak 
że w tym sensie jest on 
równoznaczny z terminem 
„Brahma”. 
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Widzę ciebie, 
który nie masz ani początku, ani środka, ani końca. 
Bezgraniczne jest twoje męstwo, 
dalekosiężne twe ramiona. 
Słońce i księżyc to twe oczy, 
twoje usta płoną ogniem sytym ofiar. 
Wszystko tu rozpalasz twoim blaskiem. 
 
Albowiem ty jeden samym sobą 
wypełniasz przestrzeń między niebem i ziemią 
i wszystkie strony świata. 
Na widok twej postaci niezwykłej i potężnej 
świat cały drży w posadach, o wielki Duchu! 
 
Oto bowiem wchodzą w głąb ciebie zastępy bogów: 
część z nich śpiewa składając trwożnie ręce, 
a zastępy wielkich mędrców i siddhów 
wołając „chwała ci” 
sławią cię w dźwięcznych pieśniach. 
 (...) 
Jakże, o Wielki Duchu, 
nie mieliby się skłonić przed tobą, 
który dałeś wszystkiemu początek 
i stoisz wyżej niż sam Brahma? 
O Nieskończony, o Władco Bogów, Ostojo Świata! 
Tyś jest tym, co nieprzemijalne, 
bytem i niebytem, i tym, co ponad nimi. 
 
Tyś jest bóstwem pierwotnym, odwiecznym puruszą, 
tyś najwyższą podporą wszechrzeczy. 
Tyś podmiotem i przedmiotem poznania, 
i ostateczną siedzibą, 
To ty przenikasz przez wszystko, o Bezkresny! 
 
Tyś jest Wiatrem, Władcą Podziemia i Ogniem, 
tyś Waruną i Księżycem, 
tyś jest Panem Stworzenia i sędziwym Praojcem. 
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Cześć ci i chwała, po tysiąckroć,  
i jeszcze raz – cześć i chwała! 
 
Cześć ci od wschodu i zachodu, 
cześć za wszystkich stron – 
tobie, który jesteś wszystkim! 
Bezkresne jest twoje męstwo, niezmierzona twoja potęga!  
Wszystkiego sięgasz, a więc – jesteś wszystkim. 
   Bhagawadgita XI 15-21, 37-40 

 
W panteonie hinduizmu jest wielu bogów. Na jego czele stoją trzej bo-

gowie: Brahma, Wisznu i Śiwa, których niekiedy przedstawia się jako trój-
cę (trimurti). Brahma ma symbolizować w niej stworzenie świata, Wisznu 
– jego trwanie, a Śiwa – zniszczenie. W istocie jednak stworzenie, trwa-
nie i zniszczenie świata przypisuje się raczej jednemu najwyższemu bó-
stwu. Który z owej trójcy jest najwyższym, nie ma jednomyślności. Jedni 
(wisznuici) wierzą, że Wisznu, drudzy (śiwaici), że Śiwa, jeszcze inni – że 
któryś z bogów. Brahma, który wprawdzie w dawnych tekstach uchodzi za 
Pana wszystkich rzeczy i stwórcę bogów, ma dziś niewielu czcicieli w In-
diach i zaledwie jedną świątynię w Puszkarze. 

Dla większości hindusów najwyższym bogiem jest Wisznu, czczony 
pod tysiąc ośmioma imionami. Od czasu do czasu Wisznu zstępuje na 
świat, przybierając ziemską postać, aby dobrym przyjść z pomocą, ukarać 
złych i przywrócić zakłócony porządek. Zwykle wymienia się dziesięć 
takich zstąpień czy wcieleń Wisznu (awatar).  

 

 
Wisznu i jego awatary: ryba, żółw, dzik, lew, karzeł, Rama z toporem, Rama, Krysz-
na, Budda, Kalki  
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Ostatnie zstąpienie jeszcze nie nastąpiło. Dopiero pod koniec tego okre-
su Wisznu pojawi się jako inkarnowany bóg na białym koniu, jako pan 
świata dosiadającego konia, będącego darem bogów, aby uwolnić świat od 
ludzi nikczemnych i zapoczątkować lepsze czasy. 

Dla hindusów największe znaczenie ma 
awatara pod postacią Ramy, bohatera Rama-
jana, i Kryszny, odgrywającego główną rolę 
w eposie Mahabharata. Doznają oni wielkiej 
czci i są obecni w codziennym życiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dla innych hindusów najwyższym 

bogiem jest Śiwa, znany jako Pan 
Tańca. Jego boski taniec ma głęboki 
sens. Tańcząc, powołuje stworzenie do 
istnienia. Świat jest jego igraszką. 
Taniec może również doprowadzić do 
niszczycielskiego upojenia. Gdy Śiwa 
tańczy w dzikiej ekstazie, wówczas 
rozdeptuje swoje stworzenie i je nisz-
czy. Jest to bóstwo przyjazne, dobro-
czynne i zarazem straszne, budzące 
trwogę. 

 
 
Inni bogowie – uznani za aspekty bądź emanacje Absolutu albo inkar-

nacje (awatary) – jeszcze dzisiaj doznający wielkiej czci:  
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Ganesza, przedstawia się go jako otyłego 
mężczyznę o głowie słonia z jednym kłem i do-
siadającego szczura. Wzywa się go we wszyst-
kich trudnościach. Oddaje mu się szczególną 
cześć w corocznych radosnych uroczystościach 
odbywających się w Bombaju i trwających cały 
tydzień. 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parwati, córka Himalajów, małżonka Śiwy, matka 
boga wojny Skandy, który zwalczył demony zagraża-
jące niebiosom. 

 

Hanuman, bóg małp, 
który przybył z pomo-
cą Ramie. 

Lakszmi, zwana także 
Śri, bogini piękności 
oraz szczęścia, najbar-
dziej ulubiona bogini 
hindusów, małżonka 
Wisznu. 
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Durga, małżonka Śiwy, o cechach złośliwych i dobroczyn-
nych. W swej ponurej postaci jako Kali („Czarna”) jest po-
gromczynią demonów, której dla przebłagania składano daw-
niej ofiary z ludzi. Zarazem Durgę czci się jako matkę 
karmiącą istoty żyjące. 

 
 
Hindusi, choć znają i czczą tak wielu bogów, są w większości monotei-

stami, gdyż wierzą w jednego odwiecznego władcę świata (Iśwara), które-
go sługami są liczne przemijające istoty boskie (dewa). Jedni z nich (tei-
ści) są jednak przekonani, że Bóg ten jest zupełnie różny od świata i że 
dusze i materia, choć równie odwieczne jak on, podlegają jego wyłącznej 
władzy. Drudzy (panenteiści) uważają, że wszystko istnieje oraz dzieje 
się w Bogu; świat powstał z Boga i za jego przyczyną, ale nie cały świat 
– i o tę właśnie cząstkę Bóg przewyższa świat i zachowuje pozycję Boga. 
Jeszcze inni (teomoniści czy teopantyści) sądzą, że jest jeden Brahma, któ-
ry jest ponad wszelkimi podziałami i ponad wszelkimi ograniczeniami 
przestrzeni, czasu i przyczynowości. 

 
Czym więc wytłumaczyć ową nieprzeliczoną wielość bogów? 
 „Filozofia hinduska – powiada Sarvapalli Radhakrisznan (1888–1967) 

– przyjmuje rozwój naszego poznania Boga. Stale musimy zmieniać nasze 
pojęcie Boga, zanim przezwyciężymy wszystkie pojęcia i przenikniemy do 
serca samej rzeczywistości, którą starają się odtworzyć nasze myśli. Hindu-
izm nie dzieli wyobrażeń o Bogu na prawdziwe i fałszywe i nie przyjmuje 
żadnej określonej idei za wzór i normę dla całej ludzkości. Raczej uznaje 
fakt, że ludzkość szuka swego celu-Boga na różnych stopniach i różnych 
drogach, i odnosi się z sympatią do każdego stopnia tych poszukiwań. Ten 
sam Bóg objawia się na jednym stopniu jako moc, na innym jako osoba, na 
jakimś dalszym jako wszystko ogarniający duch, tak samo jak te same siły, 
które pozwalają zazielenić się liściom, pozwalają też zakwitnąć czerwonym 
kwiatom. Nie mówimy przecież, że czerwone kwiaty są wszystkie praw-

Śakti oznacza energię czy aktywną moc jakiegoś boga albo 
przedstawienie tej mocy pod postacią małżonki danego boga; 
w tym drugim przypadku Śakti jest ogólnym imieniem bogini (de-
wi), która w mitologii występuje jako Parwati (małżonka Śiwy), 
Lakszmi (małżonka Wisznu), Saraswati (małżonka Brahmy). 
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dziwe, a zielone liście wszystkie fałszywe. Hinduizm przyjmuje wszystkie 
religijne wyobrażenia jako fakty i porządkuje je według większego lub 
mniejszego wewnętrznego znaczenia. Hindus widzi w oszałamiającym 
politeizmie szerokich warstw ludności i w nieustępliwym monoteizmie kast 
objawienie jednej i tej samej siły na różnych poziomach. Hinduizm polega 
na tym, że powoli pniemy się w górę i potwierdzamy swoje poznanie Boga. 
Czciciele Absolutu stoją najwyżej, następnie są ci, którzy oddają cześć 
osobowemu Bogu, z kolei słudzy objawień, takich jak Rama, Kryszna i Bud-
da. Poniżej nich znajdują się ci, którzy czczą przodków, bóstwa i mędrców, 
a wśród nich czciciele niższych mocy i duchów. Albo: Bóstwa niektórych 
ludzi mają swe siedziby w wodzie, wyżej rozwiniętych – w niebiosach, 
tych zaś, którzy są dziećmi (w wierze) – w wizerunkach z drzewa, nato-
miast mędrzec znajduje swego Boga w głębi swej jaźni. Człowiek czynu 
znajduje Boga w ogniu, człowiek uczucia – w sercu, człowiek słabego du-
cha – w idolu, a człowiek o silnym duchu znajduje Boga wszędzie”. 

 
Porządek kastowy 
 
Początkowo hinduizm znał tylko cztery kasty: 

 
Z biegiem czasu powstało jednak bardzo wiele kast (dźati – „urodzo-

ny”). Szacuje się. że obecnie istnieje w Indiach 3000 kast. Ale to nie 
wszystko. Pośród tego kastowego społeczeństwa żyją ludzie, którzy nie 
należą do żadnej kasty – niedotykalni, ale sami tworzą najprzeróżniejsze 
kasty. Pariasi stanowią jedną właśnie z takich grup społecznych wśród 
wielkiej grupy niedotykalnych. 

O tym, do której należy się kasty, decyduje urodzenie. Przynależność 
zaś do danej kasty w znacznym stopniu rozstrzyga o pozycji społecznej 
i określa wszystkie szczegóły życia. Każda bowiem z kast ma własne pra-
wo (dharma), które mówi, co powinno się jeść i pić, jakie wolno wykony-

bramini 
kapłani 

kszatrijowie 
rycerze, 
książęta, 
królowie 

wajśjowie 
rolnicy,  

hodowcy bydła, 
rzemieślnicy,  

handlarze 

siudry 
robotnicy 

i rzemieślnicy 
o niskich 

kwalifikacjach 
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wać zawody, jak należy się ubierać, jak się zachowywać, z kim się żenić 
lub za kogo wychodzić za mąż. 

Każdy hindus rodzi się w jakiejś kaście albo w ogóle poza kastami. Czy 
rodzi się w kaście kapłanów czy wojowników, czy w jakiejkolwiek innej – 
o tym decyduje jego poprzednie życie, wypełnianie prawa, według którego 
miał żyć w poprzednim wcieleniu. Kto dziś żyje jako bramin, zasłużył so-
bie na to wyróżnienie w poprzednim życiu. Komu zaś przypadło życie 
pariasa, zaciągnął w swoim poprzednim życiu winę i powinien cierpliwie 
i z pokorą znosić swój los i żywić nadzieję, że w przyszłym wcieleniu los 
okaże się lepszy podług osiągniętych teraz zasług. 

Prawo karmana tłumaczy jedynie rodzenie się w tej czy innej kaście. 
Ale skąd kasty w ogóle się wzięły? 

Na początku czasu zostały zrodzone z najwyższego Ducha Puruszy: 
„Bramini są z ust Jego zrodzeni, a z ramion powstali kszatrijowie, z lędźwi 
wajśjowie, a siudrowie ze stóp”. 

Tak opowiadają o powstaniu czterech kast już Wedy, i zarazem je sank-
cjonują: ponieważ porządek klasowy istnieje od samego początku i ma 
pochodzenie boskie, przeto nie można z niego zrezygnować. 

Oprócz tego stworzono wiele teorii o powstaniu kast, np.: 
 
Teoria praktyczna – zwycięzcy Ariowie i podbita ludność 
miejscowa 

Podział ten miał być podstawą (początkiem) całego późniejszego, bar-
dzo rozbudowanego porządku kastowego. Za tą teorią przemawia ważny 
szczegół: porządek kastowy Indusi nazywają warnaśrama; w określeniu 
tym kryje się słowo warna, które znaczy „kolor”; jasnoskórzy aryjscy zdo-
bywcy i ciemnoskórzy pierwotni mieszkańcy Indii. 

 
Teoria gospodarcza – podział pracy 
Wielorakie zadania, jakie stoją przed społeczeństwem, zadecydowały 

o podziale pracy; inne zadania mają do spełnienia władcy, inne – kapłani, 
inne – rycerze, inne – rzemieślnicy, jeszcze inne – rolnicy i niewolnicy; 
podział pracy istnieje w każdym społeczeństwie. 

 
Teoria etniczna – grupy ludnościowe, szczepy 
W dziejach Indii hinduizm ogarniał w różnych okresach coraz to no-

we grupy ludnościowe, którym przypadało różne miejsce w społeczeń-
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stwie; przyjmuje się, że teoria ta odnosi się co najmniej do licznych kast 
(dźati). 

 
Zapewne wszystkie te czynniki – religijne, polityczne, gospodarcze, et-

niczne – określały społeczną strukturę, porządek kastowy, hinduizmu. 
Choć kasty są tak charakterystyczną cechą hinduizmu, to jednak należy 

zauważyć, że w długiej ich historii: 
– kszatrijowie często rywalizowali z braminami o pierwszeństwo, a tak-

że wajśjowie nie zawsze godzili się na pozycję wyznaczoną im w społe-
czeństwie przez braminów; 

– czterostopniowy system kastowy był stale uzupełniany i poszerzany, 
gdy nowe szczepy i grupy ludnościowe były wchłaniane przez religię bra-
minów; 

– bywały okresy, gdy całkowicie kwestionowano porządek kastowy, 
zwłaszcza pod wpływem buddyzmu, ruchu bhakti, nowożytnych tendencji 
liberalnych; obecna konstytucja Indii odrzuca porządek kastowy w życiu 
publicznym. 

 
Święta krowa 
 
Wszyscy znamy takie obrazki z życia Indusów. Krowa, zwykle strasznie 

wychudzona, leży na jezdni tamując ruch, a wszyscy cierpliwie czekają, aż 
się podniesie i pójdzie sobie dalej. 

Cześć i opieka, jakimi hindusi otaczają krowy, zdumiewa, zwłaszcza 
w kraju, w którym biedna ludność nieraz cierpi głód, a ochrona krów kosz-
tuje rocznie około dwóch miliardów dolarów. Głosy krytyki, które podno-
szą się przeciwko temu „luksusowi” religijnemu, i uciążliwości dnia co-
dziennego, związane ze swobodnymi wędrówkami krów po całym kraju, 
nie są jednak w stanie osłabić miłości i szacunku Indusów do krów. Bez 
wątpienia o czci i ochronie krów w Indiach decydowały pożytki, jakie 
przynosi krowa: daje pożywne mleko, pomaga rolnikowi w uprawie roli 
jako zwierzę pociągowe, łajno krowie jest najlepszym nawozem, a wysu-
szone służy jako opał. Indusi okazują jednak cześć krowie nie tylko z tych 
powodów. Jest ona dla nich symbolem życia. Indusi są przekonani, że swe 
życie zawdzięczają naturze, której życiodajne moce czczą właśnie w kro-
wie. Zaniechanie tej czci byłoby ostatecznie zlekceważeniem porządku 
boskiego i początkiem zatracenia człowieczeństwa. Poza tym szacunek 
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i ochrona, jakimi otacza się krowy w Indiach, są – powiada Gandhi – naj-
cudowniejszym zjawiskiem ludzkiego rozwoju. Pozwalają człowiekowi 
z szacunkiem i życzliwością spojrzeć na całe stworzenie, poczuć z nim 
jedność i z nim współczuć. Cześć i ochrona krów oznacza więc szacunek 
do całego niemego stworzenia Bożego i jego ochronę. Niezwykle wymow-
ny wyraz znajduje on w dzisiejszym stechnicyzowanym świecie, w którym 
sprawy ochrony naturalnego środowiska stały się tak palące. 

 
Cześć obrazów 
 
Chociaż w Wedach nie wspomina się o obrazach bogów, spotyka się je 

w Indiach na każdym kroku: w świątyniach i domach, w sklepach i fabry-
kach, w samochodach i pociągach. Są barwne, pełne życia i ruchu, niektóre 
olśniewają artystyczną formą, inne są zwykłym kiczem. Najbardziej zna-
nymi są tzw. trimurti, czyli przedstawienie trójcy bogów, Brahmy, Wisznu 
i Śiwy, czy obraz czterogłowego Brahmy albo tańczącego Śiwy. 

Dziwić więc musi wypowiedź Gandhiego, że nie odrzuca czci obra-
zów, a więc czegoś, co ściśle jest związane z hinduizmem. Gandhi nie 
sprzeciwia się jednak tylko czci obrazów właściwie rozumianej. Z obra-
zami bogów wiąże się pewne niebezpieczeństwo: mogą przestać pełni 
swoją właściwą funkcję wskazywania na to, co boskie, i same stać się 
przedmiotem wyłącznego kultu. Gandhi nie odrzuca obrazów bogów i ich 
czci, gdy są znakiem wskazującym rzeczywistość boską, gdy są symbo-
lem pomagającym człowiekowi zbliżyć się do bóstwa, modlić się i medy-
tować. Natomiast sprzeciwia się obrazom bogów, gdy przestają reprezen-
tować to, co boskie, gdy nie są już jedynie okazją do oddawania czci 
bóstwu, gdy same – rzeczy wykonane z drewna, srebra, złota – stają się 
przedmiotami czci. 

 
Przekonania religijne w życiu hindusów 
 
Dotychczas mówiliśmy o istotnych elementach hinduizmu. Ale jaki wy-

raz znajdują religijne przekonania w życiu hindusów? 
Hindus spogląda na przyrodę oczyma człowieka głęboko religijnego. 

Widzi w niej moce boskie, uważa ją za świętą, ponieważ pochodzi od bo-
gów i do nich prowadzi. W jej pięknie dostrzega wspaniałość boskiej mocy 
stwórczej, zachęcającej do pobożnej medytacji. Środki do życia, których 
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dostarcza, zwłaszcza ryż i owoce, uważa za boski dar i owoc ludzkiej 
pracy. 

Codzienne czynności przeplatają religijne obrzędy i modlitwy. Wielu 
hindusów co dzień modli się, wypowiadając świętą głoskę OM i mantry, 
zwłaszcza mantrę wskazującą na słońce jako źródło światła i życia, a także 
symbol boskiej rzeczywistości. Oprócz tego drobne ofiary składane bogom, 
czytanie świętych tekstów i tradycyjne obrzędy przy obmyciach i spożywa-
niu posiłków nadają codziennemu życiu hindusów wyraźny charakter reli-
gijny. 

Podkreślają go jeszcze bardziej specjalne ceremonie, które towarzyszą 
narodzinom i nadaniu imienia, rozpoczęciu nauki u braminów i małżeń-
stwu, śmierci i pogrzebowi oraz ukazują związek tych ważnych wydarzeń 
z boską rzeczywistością. 

Chociaż hindusi dają wyraz swym przekonaniom religijnym przede 
wszystkim w obrębie domostw i w kręgu rodzinnym, istnieją w Indiach 
setki tysięcy świątyń wznoszonych w miastach oraz wsiach, nad rzeka-
mi, w górach, w lasach i szczególnie pięknych okolicach. Hindusi budują 
świątynie nie tyle, by się w nich gromadzić i wspólnie modlić, ile, żeby 
wizerunek boga znalazł godne miejsce zamieszkania. Główna brama świą-
tynna zwrócona jest na wschód, aby pierwsze promienie wschodzącego 
słońca oświetliły boski wizerunek. Wierni przychodzą, aby ozdobić go 
kwiatami i girlandami oraz okazać mu cześć na swój własny sposób: jedni 
przez medytację, inni przez taniec, jeszcze inni przez modlitwę czy śpiew. 
Dzieci bawią się, dorośli zaś niekiedy załatwiają nawet interesy. Ponieważ 
nie ma niedziel ani stałych świąt, atmosfera w świątyni jest każdego dnia 
taka sama. 

Hinduizm zna jednak szczególne pory, w których należy okazać też 
specjalną cześć bóstwom. Są małe i wielkie święta, miejscowe i obchodzo-
ne w całych Indiach, krótkie i trwające cały tydzień – w sumie ponad ty-
siąc. Niektóre z nich obchodzi się niezwykle uroczyście. Wierni dokładają 
wszelkich starań, by wypadły jak najokazalej. Ceremoniał nawiązuje do 
mitycznych opowiadań o bogach, urządza się przepyszne procesje z wize-
runkiem bóstwa i wielkie biesiady z muzyką i tańcami. Na uroczystości, 
związane ze sławnymi świątyniami i wizerunkami bóstw, np. ku czci Wi-
sznu, Kryszny czy Geneszy, ściągają wielotysięczne rzesze wiernych, któ-
rzy obozują wokół świątyni, rozpalają ogniska, śpiewają i tańczą. W koń-
cu wszyscy – mnisi i mniszki, kapłani i świeccy, starzy i młodzi, zdrowi 



HINDUIZM 

 45 

i chorzy, niekiedy też zwierzęta (słonie, małpy, konie) – biorą udział w wiel-
kiej procesji, w której na przystrojonym wozie obwozi się wizerunek bó-
stwa, aby uzyskać jego błogosławieństwo. 

Szczególnie uroczyście obchodzą 
hindusi Święto Świateł, Diwali. Przy-
pada ono w nów na przełomie paź-
dziernika i listopada. Jest świętem 
kończącym cykl roczny. O zmierzchu 
zapala się tysiące świateł, małych 
lampek oliwnych, rozbłyskują tysiące 
rac i fajerwerków – góry i jeziora, 
świątynie i święte posągi, domy i ulice miast, wsi toną w blasku świateł. 
Nad rzekami umieszcza się światła na małych tratwach i gałęziach i pusz-
cza na wodę, by uniósł je prąd. Szczególnej wymowy nabiera wówczas 
symbolika wody i światła: woda służy do oczyszczenia i przepędzenia 
złych duchów – światło jest symbolem radości i mądrości, oświecenia i po-
znania, a ostatecznie symbolem samego Boga. 

 
Święte Miasto – Benares 
 
Benares jest dla hindusów miejscem najświętszym, jak najświętszą z wszyst-

kich rzek jest przepływający przezeń Ganges.  
Dzieje miasta sięgają czasów Ariów. Należy ono, tak jak Babilon, Ni-

niwa i Teby, do najstarszych miast świata. Już 2000 lat przed Chr. znajdo-
wały się tu święte miejsca, na których składano ofiary. Budda chętnie prze-
bywał w okolicy Benares i tu głosił 
swym wędrownym towarzyszom no-
wą naukę. 

Miasto Benares ma dziś ponad dwa 
tysiące świątyń i jest żywym świad-
kiem długich dziejów hinduizmu. 

Do Benares co roku napływają set-
ki tysięcy hindusów. Jeszcze przed 
wschodem słońca tysiące pielgrzy-
mów udają się na brzeg Gangesu, 
aby w jego świętych wodach dostąpić 
odpuszczenia grzechów i uwolnienia 
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od winy. Starzy i chorzy żywią nadzieję na odzyskanie w jego nurcie sił 
i zdrowia, a święci asceci, mnisi i pielgrzymi osiągają w nim wreszcie cel 
swych tęsknot. Gdy stają w wodach tej świętej rzeki, która – jak wierzą – 
ma swe źródła w niebiosach, zanurzają się w nich, podnoszą ręce w niebo 
i wylewają wodę na swą głowę, zapominają o udręce i znojach pełnej wy-
rzeczeń pielgrzymki. 

Wielu hindusów pielgrzymuje do Benares w nadziei, że tu zakończą 
swe życie. Wierzą bowiem, że komu jest dane umrzeć w tym mieście, ten 
albo wyzwolił się z nieszczęsnego kołowrotu narodzin, albo przynajmniej 
przez długi czas będzie cieszył się wspaniałością nieba, zanim ponownie 
narodzi się w jakiejś wyższej kaście. Nad brzegiem rzeki znajduje się dla-
tego ogromny plac, na którym bezustannie płoną stosy. Zwłoki na stosach, 
polanych masłem, kładą pariasi, śmierć bowiem, a więc i zwłoki, uchodzą 
za coś nieczystego. W ceremonii kremacji zwłok nie biorą udziału ani 
krewni, ani kapłani. Przyjął się jedynie zwyczaj, że syn zmarłego obchodzi 
trzykrotnie stos i następnie go zapala. Gdy gasną płomienie, parias zbiera 
popiół i rozsypuje w świętych wodach Gangesu. 

 
 



Buddyzm, w różnych swych formach, uzna-
je całkowitą niewystarczalność tego zmie-
nego świata i naucza sposobów, którymi 
ludzie w duchu pobożności i ufności mogli-
by albo osiągnąć stan doskonałego wyzwo-
lenia, albo dojść, czy to o własnych siłach, 
czy z wyższą pomocą, do najwyższego 
oświecenia.

Sobór Watykański II

BUDDYZM
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B U D D Y Z M 
  
 
Symbolem buddyzmu jest „koło prawa” (dharma-czakra). Słowo „pra-

wo” można zastąpić przez słowo „nauka”, gdyż obydwa te znaczenia za-
wiera sanskryckie słowo dharma. Już we wczesnych tekstach buddyjskich 
mówi się, że Budda swym nauczaniem wprawił w ruch „koło prawa”, czym 
nawiązuje się do staroindyjskiego mitu o uniwersalnym władcy (Czakra-
wartin, czyli „owym obracającym koło wiedzy, nauki”), który uruchamia 
od czasu do czasu tarczę (czakrę) unoszącą się w powietrzu i w ten sposób 
poddaje swojej władzy cały świat. 
Symbol dharma-czakra widnieje 
też w godle i na fladze Republiki 
Indyjskiej. 

Buddyzm należy obecnie do 
pięciu najliczniejszych religii świa-
ta. Dominującą religią jest na Sri 
Lance, w Birmie, Tajlandii, Lao-
sie, Kambodży i Tybecie. Wielu 
wyznawców ma w Japonii, Chi-
nach, Korei, Mongolii, Mandżurii, 
Wietnamie. Pojedyncze grupy bud-
dystów żyją także w Rosji i Nepa-
lu, a ostatnio w Stanach Zjedno-
czonych, Indiach i w Europie. 

 
Początki 
 
Buddyzm wywodzi swą nazwę od honorowego tytułu, jaki nadano jego 

założycielowi po osiągnięciu przez niego stanu oświecenia: Budda (sanskr. 
buddha – „przebudzony”, „oświecony”). Budda nie jest więc imieniem 
własnym, lecz tytułem, który poza tym może przysługiwać każdemu, kto 
osiągnął cel swego życia – oświecenie i nirwanę. Tytuł ten przylgnął jed-
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nak do tego stopnia do założyciela nowej wspólnoty religijnej w VI w. 
przed Chr. na terenie Indii, że nazywa się go po prostu Budda, a jego zwo-
lenników buddystami, religię zaś, której dał początek, buddyzmem.  

Dwa i pół tysiąca lat temu (około 560 r. przed 
Chr.) w pobliżu dzisiejszej granicy indyjsko-ne-
palskiej, w Lumbini, oddalonym około 25 km od 
Kapilawastu, położonym na wąskim pasemku ziemi, 
który rozciągająca się między Himalajami a środko-
wym biegiem rzeki Rapti, dopływu Gangesu, i zstę-
puje z gór ku nizinom, i jest bogaty w lasy, bagna, 
jeziora, małe potoki, a także pola ryżowe, urodził się 
Siuddhodanie, władcy małego księstwa, i jego żonie, 
Mai, syn, któremu dano na imię Siddhartha („Ten, 
który osiągną swój cel”). Najczęściej nazywano go 
Gautamą („Potomek Gotamy”), na cześć wedyjskie-
go jasnowidza Gotamy. Mówiło się o nim też Siakja-
sinha („Lew z rodu Siakjów”) albo Siakjamuni („Pu-
stelnik z rodu Siakjów”), jako że pochodził z rodu 
Siakjów. Po uzyskaniu zaś oświecenia otrzymał ho-
norowy tytuł Budda („Ten, który został oświecony 
albo przebudzony”). Matka Siddharthy zmarła po 
siedmiu dniach po porodzie, a jego wychowaniem 
zajęła się siostra, która później została żoną księcia 
(ojca). 

Wokół Buddy z biegiem czasu narosło wiele legend, które miały być 
wyrazem czci okazywanej Buddzie przez tych, którzy podążyli za nim. 
Jedna z nich mówi o zgromadzeniu bogów, którzy rozmawiają z Bodhisat-
twą („ten, który ma być oświecony” czy „przyszły budda”) przed jego zstą-
pieniem na ziemię. Inna opowiada o zstąpieniu Władcy trzech światów, 
Bodhisattwy, którego czczą wszystkie istoty, w łono swej matki pod posta-
cią młodego, białego słonia, świętego zwierzęcia dla Indusów. Jeszcze inne 
donoszą o cudownych okolicznościach narodzin Buddy.  

Znaczenie dla przyszłego losu miały słowa, które wyrzekł jasnowidz 
Asita. Oddając cześć nowo narodzonemu synowi książęcemu, przepowie-
dział, że zostanie on, jeśli zasiądzie na tronie, wielkim władcą świata albo 
tym, który przyniesie światłość światu, jeśli zdecyduje się zostać mnichem 
i ascetą. Ojciec Siddharthy chciał, aby jego syn objął po nim tron książęcy, 

Wiadomo, gdzie Budda się urodził, 
osiągnął oświecenie i zmarł. Moż-
na nawet powiedzieć, gdzie wy-
głosił swoje pierwsze kazanie. Nikt 
jednak nie jest w stanie z pew-
nością powiedzieć, gdzie spędził 
dzieciństwo albo gdzie się ożenił 
i został ojcem, bo tajemnicą pozo-
staje dokładne położenie Kapi-
lawastu – miasta-państwa czy 
księstwa, w którym władzę spra-
wował jego ojciec jako przywódca 
rodu Siakjów. 
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i przerażała go sama myśl, że jego ukochany syn mógłby zostać wędrow-
nym mnichem. Miał jednak możliwości, aby odsunąć tę groźbę. Zadbał, 
żeby Siddhartha przywykł do wygód książęcego życia oraz wprawiał się 
we wszystkie sztuki potrzebne przyszłemu władcy: jazda konna, strzelanie 
z łuku, fechtunek i zapasy. Gdy Siddhartha posiadł wszystkie nauki, a w sztu-
kach walki prześcignął swych mistrzów, a nadto poślubił Jasiodharę, jego 
ojciec pomyślał, że złowróżebne słowa Asity nie mogą się ziścić.  

Za sprawą boga jednak się zdarzyło, że podczas czterech – przez cztery 
bramy miejskie, prowadzące w cztery strony świata – wyjazdów z miasta 
do ogrodów książęcych, poruszył go do głębi widok starca, chorego, zmar-
łego i mnicha. Pouczony przez woźnicę, że starości, choroby i śmierci do-
świadcza każdy człowiek, niezależnie od stanu, wykształcenia, majętności, 
zaczął się zastanawiać, czy jest jakiś sposób uwolnienia się od tych nie-
szczęść. Pewną odpowiedź podsunął mu widok żebrzącego mnicha i słowa 
woźnicy: „Człowieka tego, o panie, nazywa się żebrakiem. Wyrzekł się on 
rozkoszy zmysłowych i wiedzie życie, które jest naznaczone wolą opano-
wania siebie. Porzuciwszy dom, szuka spokoju wewnętrznego i wolny od 
namiętności i nienawiści podąża swą drogą żebraczą!” Drogę tę zalecali 
także mędrcy. Siddhartha zatem postanowił opuścić dom rodzinny, cały 
jego przepych i wszystkie jego wygody, a także najbliższych – ojca i żonę. 
Od tej decyzji nie odwiodła go nawet wiadomość o narodzinach syna, wła-
śnie tej nocy, w której zamierzał wyruszyć w nieznane. Pospieszył jedynie 
do komnaty, aby spojrzeć na nowo narodzonego syna, ale nie miał już od-
wagi dotknąć jego rączki z obawy, że go zbudzi... a jemu samemu zabrak-
nie sił, by zrealizować swój plan. Obawa ta znalazła wyraz w imieniu, które 
mu nadał: Rahula, co znaczy: „więzy”. Potem owinąwszy szmatami kopyta 
konia, aby nikt go nie usłyszał, opuścił miasto. Zatrzymał się w pobliskim 
lesie, zdjął szaty książęce, przywdział żółtą szatę mniszą, 
obciął sobie włosy i rozpoczął życie wędrownego mnicha 
ascety, szukając odpowiedzi na pytania: Jaki jest sens 
życia? Jaki jest sens cierpienia? Jak można przezwycię-
żyć cierpienie? 

Nie znalazł jej jednak ani w mądrości braminów, ani 
w umartwieniach, odmawianiu sobie pożywienia i napo-
jów, sypianiu na cierniach, zaniedbywaniu pielęgnacji 
ciała. Gdy więc w swej wędrówce dotarł do królestwa 
Magadhy (dzisiejszy stan Bihar), krainy o czystych rze-



RELIGIE DROGAMI ZBAWIENIA 

 52 

kach, gęstych lasach oraz zamożnych wioskach, postanowił zatrzymać się 
w Uruwela w okolicy dzisiejszego miasta Gaja, a także zaniechać asce-
tycznych praktyk, które nieomal nie przyprowadziły go do utraty życia. 
Tutaj w cienistych gajach, opuszczony przez towarzyszy dotychczasowej 
doli wędrownych ascetów, przypomniał sobie, że gdy przebywał jeszcze 

w domu ojca i usiadł w chłodnym cieniu jabłoni odda-
jąc się rozmyślaniom (medytacji), doświadczył „zato-
pienia” czy „pogrążenia”. Czyżby odpowiedzią na drę-
czące pytania była medytacja? Siddhartha powziął 
zamiar wypróbowania tej drogi. Codziennie więc ćwi-
czył się w sztuce medytacji, nie mając pewności, dokąd 
go ona zaprowadzi.  

Szatan zaś, zwany Mara, usiłował zmącić myśli Bud-
dy. Najpierw poruszył wszystkie siły przyrody, aby 
przeszkodzić Buddzie. Jednakże ani nawałnica, ani pio-
runy i grzmoty nie były w stanie mu niczego złego 
uczynić. Potem wysłał Mara trzy piękne dziewczyny, 
aby uwiodły Buddę, ale gdy ten tylko spojrzał na nie, 
natychmiast przeminęła ich piękność. Następnie Mara 
przyobiecał Buddzie, że zostanie władcą całego świata, 
ale i tej pokusie się oparł. W końcu Mara podsunął Bud-
dzie myśl o jak najrychlejszym opuszczeniu świata peł-
nego cierpienia i wejściu do nirwany. Początkowo Bud-
da zdawał się być przekonany o słuszności tej podstępnej 
rady, ale ostatecznie pewnego wieczoru, siedząc pod 
drzewem figowym w pozycji lotosu, nagle doznał „prze-
budzenia” czy – jak sam mówił – „oświecenia”, czyli 
rozjaśnienia mroków, spowijających dotąd duszę, przez 
niepojęte światło. Wreszcie znalazł odpowiedź na drę-
czące go pytania. 

Siddhartha, teraz Budda, przez następne cztery ty-
godnie rozmyślał nad tym, co przeżył, a jego myśli 
krążyły wokół ponownych narodzin i przezwyciężenia 
kołowrotu bezustannych wcieleń, wokół cierpienia oraz 

uwolnienia się od niego. Zrozumiał, że pragnienie życia jest przyczyną 
cierpienia, a życie pełne wyrzeczeń jest drogą, którą można się od niego 
uwolnić.  

 
 
„Postawa lotosu” jest posta-
wą medytacyjną, która zosta-
ła przyjętą z jogi. Siedząc, 
prawą stopę kładzie się na 
lewym udzie, lewą – na pra-
wym. Tułów, wraz z głową, 
jest wyprostowany, ale cał-
kowicie odprężony. Ramiona 
zwisają swobodnie. Dłonie le-
żą płasko jedna na drugiej 
zewnętrzną stroną skierowa-
ne na dół, przy czym kciuki 
lekko się stykają. Półotwar-
te oczy są skierowane na 
punkt na ziemi (podłodze) 
odległy około jednego metra. 
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Budda udał się z Uruwela do Benares, obecnie Waranasi. Tutaj 
w gaju gazeli Isipatany wygłosił pierwsze sławne kazanie, wprawia-
jąc w ruch „koło nauki (dharma)”. Do swych pierwszych słuchaczy, 
owych pięciu mnichów, z którymi wędrował i wiódł życie ascety 
szukając doskonałości, a którzy go później opuścili, gdy zaprzestał 
surowych umartwień, mówił o „czterech szlachetnych prawdach” i cierpie-
niu. Mówił jak lekarz, który najpierw opisuje albo bada objawy choroby, 
później rozpoznaje chorobę na podstawie jej objawów, następnie zaleca 
działanie, mające na celu usunięcie choroby i przywrócenie zdrowia, w koń-
cu przepisuje środki lecznicze: 

symptomy: narodziny, starość, choroba, śmierć; doznawanie tego, co 
niemiłe; pozostawanie z dala od tego, co miłe; niemożność osiągania tego, 
co pożądane; 

diagnoza: wszystko to jest cierpieniem, którego przyczyną jest trojakie 
pożądanie: przyjemności, stawania się, przemijalności; 

terapia: cierpienie można usunąć, wyzbywając się tego trojakiego pra-
gnienia, niszcząc całkowicie pożądanie; 

środki lecznicze: usunięcie cierpienia jest możliwe, bacząc na „ośmio-
raką ścieżkę”, tzn. zabiegając w każdym czasie, wytrwale i jednocześnie o: 

żądza 

właściwą wiarę 
tzn. uświadomienie sobie 

czterech szlachetnych 
prawd 

dręczenie  
samego  
siebie 

przyjemność 

właściwe postanowienie 
tzn. potraktowanie na 

serio tego, co się zrozu-
miało i co powinno zna-
leźć wyraz w woli bycia 
wolnym od pożądania  

i złośliwości 

 
 

zbyt 
radykalna 

rozkosz 
właściwe mówienie 

tzn. wolne od kłamstwa, 
oszczerstwa, plotek, obelg 

asceza 

wszystko,  
co niskie 

właściwe postępowanie 
tzn. wolne od zabijania, 
kradzieży, czynów nie-

czystych 

wszystko,  
co przynosi  
cierpienie 
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pospolite 

właściwe życie 
tzn. wolne od wykonywa-
nia zawodów, których nie 
sposób pogodzić z nauką 

buddyjską, np. kata, 
wróżbity, handlarza alko-

holem 

nieszlachetne 

przyziemne 

właściwe dążenie 
tzn. medytacja wolna od 

namiętności, od wzruszeń, 
które od niej odwodzą 

pospolite 

nieszlachetne 

właściwa pamięć 
tzn. uwaga i troska  

w czasie rozważań, które 
mogą dotyczyć wszyst-
kich cielesnych i ducho-
wych przedmiotów, np. 
śmierci, stawania się, 

przemijania. Medytujący 
musi dbać o właściwą 

postawę zewnętrzną (po-
zycja, oddech, poza) 

przyziemne 

nie  
prowadzące  

do celu  

właściwe wniknięcie  
w siebie 

tzn. wejście siłą maksy-
malnej koncentracji na 

szczyt, na którym ogląda 
się rzeczy i przeżywa się 
stany, wydające się pozo-

stałym u jego podnóża 
niezwykłe (paranormal-
ne), oraz dostępuje się 
ostatecznego poznania 
(oświecenia) i wolności 
od przyczyn cierpienia. 

Cel – uwolnić się od cier-
pienia – zostaje osiąg-

nięty. 

nie  
prowadzące  

do celu 
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Ta „ośmioraka ścieżka”, biegnąca pomiędzy skrajnymi postawami wo-
bec życia i dlatego też nazywana drogą „środka” albo „pośrednią”, jest 
jedyną, która pozwala osiągnąć ostateczny stan wyzwolenia –  

NIRWANĘ. 
 
Ale uwaga! 
– Cierpienie nie jest nieprzyjemnym czy bolesnym doznaniem, lecz sta-

nem, który istotowo jest związany z naszym istnieniem, który rozpoczyna 
się w chwili naszych narodzin, ale nie ustaje w chwili śmierci, gdyż trwa 
dopóty, dopóki człowiek nie zdoła się uwolnić od koła ponownych naro-
dzin. 

– Przyczyną cierpienia nie jest ani człowiek, ani szatan, ani bogowie czy 
Bóg, lecz naturalny popęd człowieka do życia czy pragnienie życia, które 
prowadzą do ustawicznego stawania się i przemijania – do cierpienia. 

– W człowieku nie ma niczego trwałego, żadnego „ja”, które było wczo-
raj, jest dziś i będzie jutro. Tą nauką Budda przeciwstawiał się poglądom 
braminów, którzy w „ja” (atman) upatrywali nawet ostatecznej zasady 
świata, identycznej z brahmanem. 

– Człowiek może wyzwolić się z pragnienia istnienia tylko wtedy, gdy 
uwolni się od „ja”, co jest możliwe, gdyż „ja” w rzeczywistości nie istnieje, 
jest pozorne. 

– Człowiek jest – według buddystów – jedynie zbiorem pięciu czynni-
ków bytowych, które ani same w sobie, ani ich połączenia nie są trwałe, 
a i sam człowiek jest procesem podobnym do strumienia, którego fale są 
wciąż w ruchu i się zmieniają. 

 
 1. to, co cielesne  
 2. uczucia, przyjemno-

ści i niechęci 
 

zmienne czynniki 
bytowe 

3. zdolność rozróżnia-
nia rzeczy, wyobraże-

nia, spostrzeżenia  
i pojęcia 

zmienny człowiek 
pozbawiony trwałego 

„ja” 

 4. popędy i poruszenia 
woli 

 

 5. czysta świadomość  
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– Popędy i poruszenia woli stanowią o karmanie, tzn. sile określającej 
rodzaj nowego życia po śmierci. 

– Człowiek, który nie osiągnął nirwany, po śmierci rodzi się ponownie. 
Jego życie w niczym nie przypomina życia poprzedniego. Siły karmana 
tworzą nowe kombinacje czynników bytowych, odpowiadające popędom, 
wysiłkom i emocjom poprzedniego życia. 

– Nie ma nieśmiertelnej duszy zapewniającej ciągłość między tym a przy-
szłym życiem. Przemijające jest wszystko. 

– Człowiek może uwolnić się o kołowrotu ponownych narodzin, dostę-
pując całkowitego oświecenia, które uwalnia od wszelkiego przywiązania 
do „ja” i prowadzi do nirwany. 

– Sanskryckie słowo „nirwana” znaczy „rozwiać”, „zgasić” (ogień, 
lampę). Należy mówić o „nirwanie doczesnego porządku”. Ten, kto całko-
wicie uwolnił się od wszelkiej żądzy, wyzbył się nienawiści i złudzeń, już 
za życia osiągnął nirwanę. Jeszcze nie uwolnił się od pięciu czynników 
bytowych, jeszcze przebywa w ciele, ale już jest zbawiony, już wyzwo-
lił się z kołowrotu ponownych wcieleń. Po śmierci przechodzi do „pozado-
czesnej nirwany”. 

Czym jest sama nirwana (w języku pali nibbana – „zgaśnięcie, wyga-
śnięcie”, ale też „błogość, szczęśliwość”)? 

Jedni: absolutne nic; osiągnąć nirwa-
nę znaczy „zgasnąć jak płomień”, „prze-
minąć ostatecznie jak milknie bezpo-
wrotnie wiatr”, „zniknąć”. 

Drudzy: najwyższa rzeczywistość; osiąg-
nąć nirwanę znaczy „przejść w stan prze-
wyższający wszelką ziemską egzystencję”, 
„wejść do nieba czy raju”, „zjednoczyć się 
z Bogiem”. 

Jedni i drudzy powołują się na słowa Buddy, ale on sam nie wypo-
wiadał się tak jednoznacznie. W każdym razie w porównaniu z naszą 
rzeczywistością nirwana jest czymś zupełnie innym. Przede wszystkim 
jest sferą wolną od cierpienia i od prawa ponownych narodzin, i od 
wszelkiego pragnienia życia. Jest „spokojem”, „ciszą”, „szczęściem”, 
„portem”, „chłodną jaskinią”, „wyspą w powodzi”, „najwyższą rado-
ścią”, „szczęśliwością”, „wyzwoleniem”, „świętym miastem”... w żad-
nym przypadku nie absolutnym nic, lecz rzeczywistością, choć grun-
townie różną od rzeczywistości nam znanej. 
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Nirwana jest dla Buddy miejscem zbawienia, to znaczy miejscem będą-
cym całkowitym przeciwieństwem świata rządzonego przez prawo wiecz-
nych ponownych narodzin. Nie jest więc ani ostateczną zasadą świata, jak 
brahman, o którym mówią upaniszady, ani jakąś podstawą wszystkich by-
tów, ani miejscem czy stanem, w którym przebywają bogowie, bo również 
oni podlegają prawu karmana i jeszcze nie osiągnęli ostatecznego wyzwo-
lenia, ani Bogiem, choć wiele przymiotów, które buddyzm przypisuje nir-
wanie, żydzi, chrześcijanie i muzułmanie przyznają samemu Bogu. 

– Nirwana nie jest Bogiem. Budda, jako 
dziecko swego czasu, znał wyobrażenie Boga 
czy bogów, o których mówiły Wedy i upanisza-
dy. Hinduscy bogowie, a nawet najwyższy Bóg, 
pojmowany bezosobowo Absolut, zwany Brah-
manem, czczony w czasach Budy, nie są osta-
tecznie wiecznymi, nieprzemijającymi istotami. 
Wszyscy oni podlegają prawu stawania się oraz 
przemijania, które rządzi wszystkimi rzeczami 
tego świata. Nauka, którą głosi Budda, nie jest 
więc nauką objawioną mu przez bogów, lecz jest 
objawieniem ważnym i dla bogów. 

– Buddy nie można nazwać ateistą, bo uzna-
wał istnienie bogów i najwyższego Boga, Brah-
mę, nie zwalczał wiary w bogów (Boga), choć 
nie .odgrywali oni żadnej istotnej roli w jego 
nauce. Nie można też nazwać go teistą, ponie-
waż w jego nauce głoszącej, że wszystko jest 
przemijalne i wszystko podlega zmianie, nie ma 
miejsca na wiecznego Boga, który transcenduje 
świat. Buddę do tego stopnia pochłaniało poszu-
kiwanie drogi wyzwolenia się z cierpienia, że 
nie podejmował żadnych kwestii, które zdawały 
mu się nieprzydatne w jej odnalezieniu czy od 
niej odwodziły. 

– Natomiast późniejszy buddyzm porzucił tę powściągliwą postawę 
Buddy. Rozwinął teologię, która bogactwem teorii dorównuje teologii hin-
duskiej. Powrócili bogowie i demony, którym przyznaje się wielką rolę 
w codziennym życiu, dla których wznosi się świątynie, a malarze i rzeźbia-

 
Świat nie potrzebuje Stwórcy, ponie-
waż powstał na mocy wiecznego pra-
wa świata. 
Obecne życie jest nagrodą za prze-
szłe czyny, a teraźniejsze dobre i złe 
czyny zadecydują o przyszłej egzy-
stencji; mówienie o Bogu, który za do-
bre czyny wynagradza, a za złe karze, 
nie ma dla Buddy żadnego znaczenia. 

Pewnego dnia przyszedł do Buddy 
czcigodny Malunkdżaputta i zapytał 
go, dlaczego nie zajmuje się najważ-
niejszymi problemami: Czy świat jest 
wieczny czy nie? Czy jest skończony 
czy nie? Czym jest życie, a czym 
ciało? Czy ten, kto osiągnął doskona-
łość, żyje poza ciałem czy nie? Budda 
odrzekł mu na to: „Rzecz ma się tak, 
czcigodny Malunkdżaputto, jak z czło-
wiekiem trafionym z daleka zatrutą 
strzałą. Jego przyjaciele i towarzysze, 
powinowaci i krewni sprowadzają cudo-
wnego lekarza, a zraniony strzałą po-
wiada: «Dopóty nie wyciągnę strzały, 
dopóki nie dowiem się, kto mnie zra-
nił. Muszę się dowiedzieć, czy był to 
bramin czy szlachcic, ktoś należący 
do trzeciej kasty albo do czwartej...» 
Zanim by się tego wszystkiego do-
wiedział, dobiegłby kresu jego czas”. 
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rze poświęcają swój talent. Ważną funkcję przyznano też świętym – mają 
wstawiać się za ludźmi u bogów. Wreszcie boską czcią zaczęto otaczać też 
Buddę. 

 
Przeciwnicy 

 
Gdy Sidharta opuszczał dom rodzinny, miał 29 lat, 

gdy w Uruwela doznał oświecenia – 36, gdy umierał – 
80. Przez 44 lata był ustawicznie w drodze, aby z innymi 
podzielić się swą wiedzą o sposobie uwolnienia się od 
cierpienia. W tej wędrówce towarzyszyły mu stale rzesze 
mnichów, utrzymujące się z darowizn królów, książąt, 
kupców i zamożnych kobiet, a także dzięki wsparciu 
licznych świeckich zwolenników i jałmużnie; sam Budda 
nie wstydził się przez większość dni swego życia stawać 
rankiem z opuszczoną głową przed ludźmi i milcząco 
prosić o jałmużnę. Gdy zaczynała się pora monsunowych 
deszczy, mnisi buddyjscy szukali schronienia po wsiach 
i w domach. Ludzie zamożni uważali za zaszczyt gościć 
Buddę. W tym czasie przyjmował wielu pielgrzymów, 
którzy przychodzili słuchać jego nauki o wyzwoleniu. 
Stale wzrastała liczba tych, którzy chcieli go zobaczyć 
i posłuchać, i za nim podążyć. 

Nowa nauka Buddy nie przez wszystkich była przyj-
mowana z radością. 

Niechętni nowej nauce Buddy byli bramini. Nie po-
dzielał on bowiem ich wielkiego szacunku ani dla 
Wed, ani dawnego rytuału ofiarniczego. Odrzucał 
krwawe ofiary składane bogom ze zwierząt, a także 
uwolnienie się od grzechów mocą różnych obmyć. Nie 
przywiązywał też żadnego  szczególnego znaczenia do 
porządku kastowego, choć nigdy wyraźnie go nie od-
rzucił. 

Przeciwko Budzie występowali też asceci i mnisi nie 
będący jego uczniami. Pośrednią drogę, którą głosił Bud-
da – drogę prowadzącą z dala od wielkich umartwień i od 
życia w rozkoszach – odrzucali jako niebezpieczną dla 

Mnie więcej w tym samym 
czasie co Budda żył inny 
wędrowny nauczyciel Ward-
hama Mahawira (około 540 
– około 470 r. przed Chr.). 
Wskazywał też podobną co 
Budda drogę prowadzącą 
do wyzwolenia z wiecznego 
kołowrotu narodzin, śmierci 
i ponownych narodzin – dro-
gę medytacji i ascezy. Od 
przydomka Dźina, a więc 
Zwycięzca (czyli ten, który 
przezwyciężył świat), zwo-
lennicy jego nauki zaczęli 
się nazywać dźinistami. Na-
uka ich różni się od poglą-
dów buddystów zwłaszcza 
przyjęciem trwałego rdzenia 
osoby ludzkiej. Odrzucają ta-
kże Wedy. Zakaz Zabijania 
interpretują jako zakaz wy-
rządzania krzywdy jakiejkol-
wiek istocie żywej. Dlatego 
mnisi dźinijscy zasłaniają  u-
sta chustką, by przez nieu-
wagę nie połknąć żadnego 
owada. Szczytowy okres roz-
woju dżinizmu przypadł od VI 
do XIII w. Sprzyjało mu wów-
czas wielu władców. 
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mnichów, jako prowadzącą do zniewieściałości i ule-
gania światu, jako przystanie na uciechy życia. 

Niechętna nauce Buddy była też ludność z po-
wodu młodych mężczyzn, którzy porzucali domy 
rodzinne i rodziny, by zostać jego uczniami. Ko-
biety skarżyły się, że pojawienie się Buddy jest 
powodem bezdzietności oraz wzrastającej liczby 
wdów, i obumieranie rodów. Droga uwolnienia się 
od cierpienia, którą wskazywał Budda, była (i jest) 
drogą dla nielicznych. Trzeba było zostać mni-
chem i wyrzec się świata i siebie. Większość mo-
gła jedynie spodziewać się, że w nowym wcieleniu 
będzie im dane prowadzić życie mnicha i dążyć do 
osiągnięcia nirwany. 

 
Uczniowie – wspólnota mnisza  
 
Budda zmarł mając 80 lat, do końca swych dni 

troszcząc się o swych mnichów, zachęcając ich do 
usilnego wysiłku, by nie ustali w drodze do osta-
tecznego wyzwolenia. Ostatecznie zgasł w Kusi-
nagarze otoczony przez grono uczniów. Odszedł 
do nirwany, popadłszy w głębokie zatopienie. Gdy 
odchodził zadrżała – według legendy – ziemia, 
słońce utraciło swój blask, drzewa zrzuciły liście, 
jego towarzysze wędrówki ronili łzy. Przez siedem 
dni książęta Kusinagary oddawali hołd zmarłemu 
Budzie, a podczas ceremonii żałobnych wybuchł 
spór między kilkoma miastami o jego relikwie. 
W końcu, gdy uświadomiono sobie, jak bardzo 
niegodne pojednawczej nauce Buddy są wszelkie 
spory, zgodzono się podzielić relikwie pomiędzy 
dziesięć miejscowości, w których wzniesiono wspa-
niałe grobowce – stupy, do dziś znane miejsca 
pielgrzymkowe buddyzmu. 

Gdy Budda umierał, wspólnota jego uczniów 
(sangha) liczyła kilka tysięcy. Należeli do niej 

Znane są trzy reprezentacje Buddy. 
Posągi wyobrażają ciało Buddy, 
pisma – jego mowę, a stupy – jego 
umysł. Stupy nazywa się też „wcie-
loną mądrością”. Ukazują ścieżkę 
oświecenia, czyli jak zwykły umysł 
może osiągnąć stan oświecenia. Ma-
jąc na uwadze praktyki buddyjskie, 
można wyróżnić ich trzy główne ty-
py: podstawa, ścieżka, skutek. Ba-
za (1) i tron (2) stupy przestawiają 
etyczny fundament wszelkiej prak-
tyki buddyjskiej, stopnie (3), waza 
(4) oraz ganek, czyli harmika (5) – 
ścieżkę, czyli faktyczne praktyki,  
szczyt (6) – wynik praktyk, czyli 
oświecony umysł. 
Stupy, początkowo wznoszone dla 
przechowywania śmiertelnych szcząt-
ków Buddy, stały się jednym z głów-
nych symboli buddyzmu. Stupa za-
wiera albo relikwie, np. kości czy 
zęby Buddy, albo święte teksty oraz 
przedmioty należące do Buddy. Nie 
oddaje się im czci, lecz mają przy-
pominać o nauce Buddy i pomagać 
w medytacji. Najstarsze zachowane 
stupy pochodzą z III w. przed Chr. 
Dolna część stupy jest symbolem 
żywiołów ziemi i podstawy świado-
mości. Dary wotywne są przecho-
wywane w sklepionej części środ-
kowej, która jest symbolem żywiołu 
wody i oświeconego ducha. Stoż-
kowaty wierzchołek, którego 7–13 
pierścieni przedstawia różne stop-
nie oświecenia, jest symbolem ży-
wiołu ognia. Zwieńcza go mały da-
szek, będący symbolem żywiołu 
powietrza. Na samym szczycie znaj-
duje się tarcza słońca spoczywają-
ca na sierpie księżyca – symbol 
zjednoczenia przeciwieństw oraz ży-
wiołu eteru, sfery uniwersalnej świa-
domości. 
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początkowo tylko asceci względnie mnisi. Wszyscy inni przyjaciele i zwo-
lennicy nauki Buddy należeli do niej tylko w sensie bardzo szerokim. Bud-
da przez długi czas wahał się, czy przyjmować do grona swych uczniów 
również kobiety. Ostatecznie nie sprzeciwił się powstaniu drugiej gałęzi 
swej mniszej wspólnoty – wspólnot mniszek. Oprócz tego było wielu męż-
czyzn i kobiet, którzy wprawdzie nie wyrzekli się świata, ale darzyli same-
go Buddę i jego naukę wielką sympatią. Ci „świeccy” nie należeli do san-
ghy, ale czuli się zobowiązani do troszczenia się o materialne sprawy 
mnichów i mniszek. 

Do wspólnoty mniszej może przystąpić każdy, jeśli nie 
cierpiał na jakąś ciężką chorobę albo nie był zbrodniarzem; 
chłopcy muszą uzyskać wyraźną zgodę rodziców. Przyjęcie 
do wspólnoty mniszej ma dwa etapy. „Niższe święcenia” 
polegają na zgłoszeniu się kandydata do jakiegokolwiek 
mnicha i wyjawienia mu woli naśladowania Buddy. Kandy-
dat przywdziewa żółtą szatę mniszą, pozwala obciąć sobie 
włosy i brodę, bierze kąpiel i wypowiada formułę: „Ucie-
kam się do Buddy, uciekam się do nauki (dharma) Buddy, 
uciekam się do wspólnoty (sangha)”. Po pewnym okresie 
próby otrzymuje „wyższe święcenia”, tym razem przed 
wspólnotą mniszą. Odtąd zobowiązany jest do przestrzega-
nia czterech reguł życia mniszego: 

 
– powstrzymywanie się od wszelkich stosunków płciowych, 
– nieprzywłaszczanie sobie żadnej cudzej własności, 
– niepozbawianie życia żadnej istoty, nawet robaka czy mrówki, 
– nieprzypisywanie sobie żadnych szczególnych doskonałości ducho-

wych. 
 
Oprócz tych czterech obowiązków mnisi są zobowiązaniu do przestrze-

gania dziesięciu przykazań, które można by ująć następująco: 
 
1. Nie będziesz niszczył życia. 
2. Nie będziesz brał tego, co nie zostało ci dane. 
3. Nie będziesz wiódł nieczystego życia. 
4. Nie będziesz kłamał. 
5. Nie będziesz używał napojów odurzających. 
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6. Nie będziesz jadł w niestosownej porze. 
7. Nie będziesz brał udziału w tańcach, śpiewie, muzyce i widowiskach. 
8. Nie będziesz przyozdabiał i upiększał swego ciała wieńcami, pachni-

dłami i maściami. 
9. Nie będziesz korzystał z wysokiego i szerokiego posłania. 

10. Nie będziesz przyjmował złota ani srebra. 
 
Budda nie wymagał od swych uczniów surowej ascezy, ale zalecał, by 

nie rezygnowali z niczego, co mogłoby ograniczyć pragnienie życia i po-
trzeby. Z rzeczy osobistych powinny im wystarczyć: skromna żółta szata, 
miseczka jałmużna, brzytwa do obcinania włosów i sitko do odcedzania 
owadów znajdujących się w wodzie, aby ich nie 
połknąć i w ten sposób nie pozbawić życia (obec-
nie mnisi noszą jeszcze różaniec o stu paciorkach, 
służący do rozważanie stu przymiotów Buddy). 

Życie mnicha buddyjskiego jest skromne, ci-
che, wypełnione medytacją. Rano, wziąwszy swą 
miseczkę, idzie od domu do domu prosząc w mil-
czeniu i ze spuszczonym wzrokiem o jałmużnę. 
Swój posiłek spożywa raz w ciągu całego dnia. 
Resztę dnia wypełnia czytanie świętych tekstów, 
medytacja, zgłębianie nauki buddyjskiej i mniszych 
reguł. Celem życia jest przezwyciężenie w sobie 
pragnienia życia jako źródła cierpienia i osią-
gnięcie nirwany. 

Podobne życie wiodą wspólnoty mniszek. Do 
sanghy zostają przyjęte przez mnichów. Po okresie 
jednak przygotowania do stanu mniszego żyją z dala od wspólnot mniszych. 
Dzień wypełnia im chodzenie po prośbie o skromny posiłek i medytacja. 

Oprócz mnichów i mniszek do wielkiej rodziny buddyjskiej należą 
świeccy. I oni „uciekają się” do Buddy, jego nauki (dharma) i wspólnoty 
(sangha), ale nie porzucają domu, nie decydują się na niepodzielne naśla-
dowanie swego Mistrza. Za to wspierają mnichów i mniszki nie tylko co-
dzienną strawą, lecz wspaniałymi darami. Gdy ich na to stać, ofiarują im 
domy, parki i lasy. Tak było zwłaszcza w początkowym okresie dziejów 
buddyzmu. Do sympatyków nauki Buddy zaliczali się królowie, książęta, 
kupcy, a więc ludzie należący do wyższych kast. 
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Podział 
 
Wielkiej rodziny czy wspólnoty buddyjskiej, którą stanowią mnisi, 

mniszki i świeccy, nie wolno pojmować jako społeczności zorganizo-
wanej na wzór np. Kościoła katolickiego. Wspólnota buddyjska nie zna 
hierarchii, a więc żadnego systemu ustopniowanych stanowisk czy 
władz. Nie ma nikogo, kto by uzgadniał wspólne działania czy dbał o je-
dnomyślność poglądów. Szybko zatem pierwotna wspólnota podzieliła 
się na wiele grup i szkół. Nawet sąsiadujące ze sobą klasztory różnie 
pojmowały nakreśloną przez Buddę drogę i nie były jednomyślne nawet 
w ważnych sprawach. Wspólnym pozostało jedynie dążenie do osią-
gnięcia nirwany, stanu wolnego od cierpienia. W krytycznych sytua-
cjach wprawdzie zwoływano sobory (do tej pory sześć w ciągu dwu i pół 
tysiącletniej historii buddyzmu), ale nawet podejmowane na nich posta-
nowienia w zakresie nauki i reguł życia mniszego nie miały mocy zo-
bowiązującej; buddyzmowi obca jest anatema, czyli klątwa wykluczają-
ca ze wspólnoty, choć możliwe jest usunięcie mnicha ze wspólnoty. 

Mimo wyłonienia się we wspólnocie buddyjskiej wielu grup i szkół 
można wyróżnić w nim kilka wielkich kierunków czy „wozów”, jak się 
zwykło mówić, ponieważ jak łodzie albo wozy mają dowieźć ludzi do celu 
– nirwany: 

 
– mały wóz (hinajana) 
– wielki wóz (mahajana) 
– diamentowy wóz (wadźrajana) 
 
Wozem, łodzią, tratwą jest nauka Buddy. Jest ona środkiem lokomocji 

(jana), którym można dotrzeć do celu – uwolnić się od cierpienia. Ma on 
znaczenie tylko w czasie, gdy się jest w drodze. Po szczęśliwym osiągnię-
ciu celu nie jest tak istotne, jak się do niego dotarło; czy w „małym wozie”, 
czy w „wielkim”, którym może zabrać się wielu, czy „diamentowym”, przy-
ozdobionym bogactwem form kultowych. 

 
Mały wóz 
 „Małym wozem” do celu podążają ci, którzy wierzą, że w swym stylu 

życia i w swych przekonaniach są najbliżsi nauczaniu Buddy. Sami siebie 
nazywają therawadami, tzn. zwolennikami „nauki starszych” (therawada). 
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Nie czczą Buddy jako istoty boskiej. Nie interesuje ich nawet historycz-
na postać Buddy. Ich uwagę zajmuje to, co przydarzyło się Buddzie – 
oświecenie otwierające nirwanę. Kładą nacisk na cztery szlachetne prawdy 
i ośmioraką ścieżkę. Sanghę stanowią jedynie mnisi, którzy wyrzekli się 
świata. 

Ich pojmowanie nauki Buddy nazwali „małym wozem” zwolennicy 
„wielkiego wozu”, uważając, że obiecuje ono wyzwolenie tylko nielicz-
nym, że stawia zbyt wygórowane żądania, którym wielu nie jest w stanie 
sprostać. 

 
Wielki wóz 
Wielki wóz chce być buddyzmem dla wszystkich, a nie tylko dla wspól-

noty mniszej, chce dopomóc przejść bezpiecznie przez niebezpieczeństwa 
życia i osiągnąć „drugi brzeg” – nirwanę. 

Zwolennicy „wielkiego wozu” uważają Buddę za istotę boską, za wcie-
lenie wiecznego Buddy, którego można utożsamiać z absolutnym bytem. 
Po śmierci osiągnął on stan szczęśliwości i jako przemieniony Budda za-
żywa w swym duchowym ciele radości rajskich.  

Wieczny Pra-budda, który jest absolutnie szczęśliwy i doskonały, 
stał się historycznym Buddą, aby zbawić wszystkich ludzi. Boska mi-
łość oraz współczucie są motywami jego zbawczego dzieła. 

Motywy te pozwoliły inaczej też spojrzeć na bodhisat-
twę, a więc człowieka dążącego do oświecenia. Według 
zwolenników „wielkiego wozu” istniało i istnieje wielu 
bodhisattwów. Podążali oni wszyscy ścieżką prowadzącą 
do oświecenia, ale z miłości do cierpiącego świata zrezy-
gnowali z własnego oświecenia; nie stali się buddami, 
aby nie wejść do nirwany, z której nie mogliby już po-
magać ludziom w ich wysiłku osiągnięcia zbawienia. Po 
śmierci bodhisattwa dostaje się nie do nirwany, ale do 
nieba, z którego po jakimś czasie znów powraca na zie-
mię, by podjąć na nowo swe zbawcze dzieło. 

Nauka o bodhisattwie pozwoliła inaczej rozumieć cel życia ludzkiego. 
Nie mogło już nim być dążenie do zbawienia siebie, ale okazanie współ-
czucia i miłości wszystkim żywym istotom, aby w ten sposób zbliżyć się 
do ideału, jakim jest bodhisattwa. Nie ucieczka od świata, lecz zwrócenie 
się do świata i ludzi, nie oświecenie, lecz współczucie i miłość, to główne 
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zasady buddyjskiej etyki współczucia, która wycisnęła piętno na wielu 
milionach ludzi na całym świecie. 

Nauka o bodhisattwie doprowadziła do innych jeszcze konsekwencji. 
Mnisi buddyjscy, którzy udawali się do innych krajów, aby tam głosić na-

ukę Buddy, spotykali się z licznymi wyobrażeniami 
Boga i bogów. Chcąc ułatwić ich czcicielom przy-
jęcie nauki Buddy tłumaczyli, że bogowie ci są 
bodhisattwami. I tak z czasem buddyjskie niebo 
zaczęło wypełniać się licznymi bogami i demonami, 
którym oddaje się cześć i od których oczekuje się 
pomocy. W związku z tym nirwana przedstawiała 
się jako bardzo odległy cel. Bliższym zaś stało się 
niebo, w którym przebywają bodhisattwowie, zanim 
znów powrócą na ziemię. Niebo nie jest wprawdzie 
wieczne, ale jest stanem, który przez bardzo długi 
czas pozwala radować się nagrodą za dobre czyny 
na ziemi. Wielu wyznawców buddyzmu tęskni ra-
czej za niebem niż za nirwaną; niebo obiecuje po-
nadziemskie radości i rozkosze, nirwana, choć jest 
ostatecznym zbawieniem, kładzie kres wszelkiemu 
życiu z jego radościami. 

Z czci bodhisattwów rozwinął się w mahajanie 
przebogaty kult – święta, podczas których wspomi-
na się ich zbawcze czyny; słudzy kultowi i kapłani, 
którzy dbają o bogaty ceremoniał i obrzędy; świą-
tynie i pagody, które wznosi się dla uczczenia pa-

mięci bodhisattwów; święte pieśni i muzyka oraz pobożne modlitwy i pale-
nie kadzideł, którym wierni pod przewodnictwem mnichów okazują swoje 
uwielbienie bodhisattwom. 

Wśród licznych rzesz wyznawców „wielkiego wozu” znajdują się i tacy, 
którzy nie przywiązują wielkiej wagi do kultu bodhisattwów (bogów). 
Uważają ich za przejawy jednej i tej samej natury buddy i mają za nic po-
bożne praktyki kultowe. Całą uwagę poświęcają pogłębieniu nauki Buddy, 
przy czym myśl pochłania jedno pojęcie – „pustka” (nic). Z „pustką” 
(śunja) łączą wszystko, co Budda nauczał o przemijalności (podleganiu 
cierpieniu) rzeczy. Cały świat jest „pustką” (nicością); jest jakby sennym 
marzeniem, odbiciem w zwierciadle. Rzeczy oglądane w zwierciadle nie 

Istnieje nieskończenie wiele świa-
tów zamieszkanych przez nie-
skończenie wiele istot i znajdują-
cych się w nieskończonej prze-
strzeni. 
Każdy świat składa się z trzech 
stref: rozkoszy zmysłowych, czys-
tych form i pozbawionej wszelkiej 
postaci. 
W najniższej sferze są zimne i go-
rące piekła, ziemia jako okrągła 
tarcza, z kontynentami i morzami, 
na których żyją zwierzęta, ludzie, 
bogowie i demony. W sferze dru-
giej, czystych form, przebywają bó-
stwa mające subtelne ciała i wolne 
od żądz. W sferze trzeciej bezpo-
staciowej – bóstwa nie mające 
żadnej postaci i pogrążone w wie-
cznej medytacji. 
Każdy ze światów przechodzi sta-
le na nowo cykl powstawania, trwa-
nia, przemijania i nieistnienia. 
Dziejami światów rządzą odwie-
czne prawa kosmiczne i moralne. 
Nie ma żadnego boskiego stwórcy 
i rządcy świata, bo jego istnienia 
nie można by pogodzić z istnie-
niem świata pełnego cierpienia.  
Istnieją tylko odwieczne prawa, 
pusta i nieskończona przestrzeń 
oraz nirwana.  
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mają swego istnienia, są jedynie odbiciem tego, co prawdziwie istnieje; 
człowiek budzący się ze snu, wie, że rzeczy widziane we śnie nie są rze-
czywiste. Takim, jak rzeczy odbite w zwierciadle i widziane we śnie, jest 
świat w porównaniu z Bogiem czy nirwaną. 

 
Diamentowy wóz 
Gdy w VII w. po Chr. „wielki wóz” dotarł do Tybetu, zetknął się z reli-

gią, którą nazywa się animizmem. Zjawiska przyrody uważa się za oży-
wione, czyli mające duszę (łac. anima), a boskie – za istoty pomocne czło-
wiekowi albo wyrządzające mu krzywdę (demony). Człowiek, chcąc 
zjednać sobie ich przychylność albo chcąc ochronić się przed ich szkodli-
wym wpływem, ucieka się do licznych praktyk czarodziejskich, obrzędów, 
modlitw, zaklęć. Skuteczne modlitwy i zaklęcia, obrzędy i ceremonie znają 
czarodzieje i szamani. 

Buddyzm szybko dostosował się do tych religijnych przekonań. Rozwi-
nęła się jego szczególna forma, zwana „diamentowym wozem” (wadźraja-
na; słowo wadźra znaczy „diament”, a także „broń”, a oznacza berło i inne 
przedmioty, którymi posługują się kapłani przy składaniu ofiar; sanskryc-
kie słowo wadźra tłumaczy się przede wszystkim jako „grom”, „grzmot”, 
a zatem oryginalnie nazwa kierunku powinna brzmieć „wóz gromu”). 

Licznym bogom, a także ziemskim demonom, składa się dary. Miejsce 
medytacji zajmują modlitwy i zaklęcia. Wierzy się w ich magiczną moc – 
siłę oddziaływania na świat bogów i demonów. Najbardziej znaną jest 
modlitwa: OM Mani Padme hum („Najwznioślejsza chwała najwyższej mo-
cy boskiej [OM], aby jak klejnot w lotosie ukazała się pośród nas”; do-
słownie: „Zaprawdę klejnot jest w lo-
tosie”). Ma ona zapewnić kontakt 
między ziemskim i boskim światem. 
Odmawia się ją bezustannie, a także 
wypisuje na murach i domach, obra-
zach i książkach. Umieszcza się ją też 
na chorągiewkach i specjalnych młyn-
kach modlitewnych, aby była wciąż 
„odmawiana” i wywierała swą zbaw-
czą moc. 

Ideałem nie jest już stronienie od wszystkiego, co podtrzymuje pragnie-
nie życia i co je potęguje, a więc asceza. Przeżycia seksualne nabierają 
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charakteru religijnego, gdyż wierzy się, że są  najlepszą drogą prowadzącą 
do ekstazy i wyzwolenia, zjednoczenia z bogiem. Kobiety nie traktuje się 
już jako źródła zła. Najwyższą pozycję przyznaje się kapłanowi, który ma 
moc nad ziemskimi i duchowymi mocami, nie zaś mnichowi, który żyje 
z dala od spraw tego świata. 

Religijnymi przywódcami są lamowie, którzy początkowo byli zara-
zem mędrcami, czarodziejami i politykami, a później przejęli funkcje 
kapłanów buddyjskich. Od XIV w. lamowie tworzą hierarchię, na szczy-
cie której stoi dalaj lama. Wierzy się, że w nim ucieleśnia się bodhisat-
twa. Gdy umiera, poszukuje się jego następcy wśród dzieci, które urodzi-
ły się w czasie jego śmierci, których narodzinom towarzyszyły cudowne 
okoliczności i które wykazują zadziwiające przymioty. Dziecko, mające 
być następcą wielkiego lamy, poddaje się też różnym próbom, których 
celem jest wykluczenie pomyłki i upewnienie się, czy w nie rzeczywiście 
wcielił się bodhisattwa.  

Dalaj lama uchodzi za żywego Boga, czci się go jako bodhisattwę, który 
osiągnął już zbawienie i jest w stanie pomagać innym w dążeniu do wy-
zwolenia. Oprócz funkcji religijnych sprawuje polityczną władzę, na którą 
wpływ ma także wspólnota mnichów.  

Z tej racji, że mnisi, zobowiązani do ubóstwa i bezżeństwa, noszą żółte 
szaty, buddyjką wspólnotę w Tybecie nazywa się też „żółtym Kościołem”. 
Ponieważ zaś tybetańskiej wspólnocie przewodzą lamowie, nazywa się ją 
również lamaizmem. 

 
Sekty  
 
Z „wielkiego wozu” wyłoniły się dwie sekty, które rozwinęły się w Ja-

ponii i właśnie w obecnych czasach są szczególnie żywotne; jedna z nich – 
zen – jest również dobrze znana w Europie. 

 
Amidyzm 
Nazwa pochodzi od przydomka Buddy – Amida („wieczna światłość” 

czy „niezmierzona długowieczność”).  
Budda głosił samowyzwolenie czy samozbawienie, natomiast wyznaw-

cy amidyzmu uważają, że wyzwolenia dostępuje człowiek jedynie dzięki 
wierze w Buddę i „łasce”.  

Kult Buddy-Amidy sięga XII w. 
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Genku wstąpił we wczesnej młodości do klasztoru, ale nie znalazł w nim 
spokoju ducha. Na nic zdały się pobożne ćwiczenia i studia. W końcu na-
trafił na tekst, który całkowicie go odmienił: 

 
Czy idziesz czy stoisz, czy siedzisz czy leżysz, powtarzaj tylko stale, nie 
ustawając ani na chwilę, z całego serca imię Amidy. To jest właśnie czyn, 
który niezawodnie prowadzi do zbawienia; jest on bowiem zgodny z prehi-
storycznym ślubowaniem Buddy. 

 
Od tego czasu Genku czcił wyłącznie imię Amidy. W wy-

powiadaniu zaledwie trzech słów: Namu Amida-butsu („po-
kłon Buddzie Amidzie”), w skrócie: Nem-butsu, znalazł wy-
zwolenie od winy i pewność zbawienia. Stały się one później 
wyrazem wiary i modlitwy niezliczonych buddystów. Pobożne 
ich wypowiadanie zastępuje wszelkie czynności kultowe oraz 
medytację, otwiera drogę do zbawienia nie tylko dla mnichów 
i ascetów. Szerokie rzesze uzyskały w tej krótkiej formule 
modlitewnej możliwość jednoczenia się w prosty sposób z Bud-
dą. Amidyzm stał się buddyzmem przede wszystkim dla osób 
świeckich. 

Genku przybrał później imię Honen Shonin, a zapoczątko-
wany przezeń ruch – jodo-shu, tzn. „sekta czystej krainy”. Jej 
zwolennicy mają nadzieję na powtórne narodziny po śmierci 
„w czystej krainie” (jodo), która leży na zachodzie i obiecuje 
wszystkie radości raju. Tam mogą stać się też buddami, bez 
konieczności podążania uciążliwą drogą mnichów i ascetów. 
Do „czystej krainy” wchodzi się nie w nagrodę za pełnienie tu, 
na ziemi, dobrych uczynków. „Czysta kraina” jest darem za 
wiarę i zaufanie. 

Uczeń Genku, Shinran Shonin, jeszcze radykalniej niż mistrz odrzucał 
samozbawienie, wierząc, że zbawia tylko wiara w Amidę. Jego zwolenni-
ków nazywano jodo-shin-shu, czyli „prawdziwą sektą czystej krainy”. 
Zdaniem Shinrana nie ma potrzeby bezustannie przyzywać imię Amidy. 
Jedno jego wezwanie otwiera wrota raju. 

W amidyzmie liczy się zatem przede wszystkim wiara i zaufanie w ła-
skę Amidy Buddy. Dawne zasady życia religijnego i zwyczaje religijne, 
wymagania stawiane przez Buddę tym wszystkim, którzy chcieli wyzwolić 
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się z cierpienia, ćwiczenia ascetyczne – wszystko to 
straciło znaczenie. Kapłani mogą żyć jak świeccy, a świec-
cy jak pozostali ludzie. Tak pojmowanemu buddyzmo-
wi, polegającemu na uwolnieniu się od dawnych tradycji 
i dopasowywaniu się do współczesnych form życia, 
grozi całkowity zanik. 

 
Zen 
Nazwa pochodzi od sanskryckiego słowa dhjana, 

które znaczy „zatopienie” względnie „medytacja”; zosta-
ło przekształcone później w Chinach. 

Założycielem zen, specyficznej buddyjskiej szkoły 
medytacji, miał być mnich Bodhidharma, który na prze-
łomie V i VII w. przybył z Indii do Chin. 

Zen jest właśnie metodą medytacji, mającą doprowa-
dzić do oświecenia i osiągnięcia nirwany. Metoda ta 
polega na długich, surowych ćwiczeniach medytacyj-
nych, uwolnieniu świadomości z wszystkich treści, prze-
żywaniu psychicznych wstrząsów... zanim, zazwyczaj 
nagle, dozna się oświecenia (satori). 

Z metodą tą w XII w. zapoznał Japończyków mnich 
Eisai i odtąd zaczęła ona kształtować ich całą historię, 
kulturę i mentalność. Wprawdzie zen uprawiali tylko 
nieliczni, ci, którzy byli zdecydowani wieść życie klasz-
torne, ale zawsze było wielu chętnych podążyć drogą, 
która choć nie prowadziła do satori, to jednak obiecywa-
ła wiele innych owoców – czujność i koncentrację. 

Ceremoniał picia herbaty, judo (walka wręcz), ken-
do (szermierka), kjodo (łucznictwo), shodo (kaligrafia), 
kado (sztuka układania kwiatów) – to różne formy, w któ-
rych ucieleśnia się, wyraża się zen i które do niego pro-
wadzą. Typowo japońskie formy czy szkoły walki nigdy 
nie są przez Japończyków pojmowane jako tylko świec-
kie dyscypliny sportowe. Mają dla nich charakter religij-
ny. Chodzi nie tylko o ćwiczenie ciała, lecz przede 
wszystkim hart ducha, dyscyplinę wewnętrzną i ducho-
wy wysiłek. 

Klasycznym symbolem zen 
jest enso, znany jako pier-
ścień czy okrąg oświece-
nia. W swej podstawowej 
symbolice wyobraża począ-
tek i koniec wszystkich rze-
czy, koło życia, spoistość 
wszelkiego istnienia. Symbo-
likę tę modyfikują dwa jego 
typy – zamknięty i otwarty. 
Zamknięty wyobraża całość 
doświadczenia oraz życia. 
Otwarty przestawia niedo-
skonałość znajdowaną we 
wszystkich rzeczach i su-
geruje zaprzestanie starań 
o doskonałość i zezwolenie 
światu być takim, jakim jest. 
Otwarty okrąg dobrze od-
daje ducha japońskiego bud-
dyzmu zen, który przyjmu-
je, że wszystkie rzeczy są 
doskonałymi takimi, jakimi 
są. 



BUDDYZM 

 69 

Zen bez reszty poświęcają się mnisi żyjący w klasztorach i oddający się 
medytacji, by osiągnąć oświecenie. W klasztorach zen najważniejszym 
miejscem jest sala medytacji. Znajduje się tu statua Buddy, niekiedy bukiet 
kwiatów, pręciki kadzidła i kij o jednym płaskim końcu. Okna zwykle 
przesłania przezroczysty papier. W czasie medytacji mnisi siedzą na ziemi. 
Dwóch z nich przechadza się po sali pilnując, żeby nikt nie drzemał; jeśli 
kogoś ogarnia senność, mają obowiązek uderzyć go kilkakrotnie płaskim 
końcem kija w ramiona. Na początku medytacji przełożony mnichów zapa-
la pręcik kadzidła, który służy do odmierzania czasu. Medytacja trwa około 
trzech godzin rano i tyle samo po południu. 

O czym tak długo medytują? Słowo medytacja nie jest najodpowied-
niejsze, bo sugeruje, że podczas medytacji mnisi buddyjscy rozmyślają 
o czymś, starają się zgłębić jakąś prawdę. Przeciwnie, medytacja ma im 
pomóc uwolnić się od wszelkiego myślenia o czymś, od wszelkiego wy-
obrażania sobie czegoś i zgłębiania jakiejkolwiek prawdy. Dopiero gdy 
człowiek uwolni się od wszystkiego, co porusza świadomość, może do-
stąpić oświecenia. W celu uniknięcia rozproszenia mistrzowie zen rozwi-
nęli wiele metod. Jedną z nich jest liczenie oddechów, inną – zajmowanie 
się rozwiązywaniem „zagadki” (koan), wobec której rozum staje się bez-
radny. Na przykład takiej: Gdy klaszcze się w dwie dłonie, słyszy się 
dźwięk. Posłuchaj dźwięku, klaszcząc jedną dłonią. Albo: Idź, jadąc na 
osiołku. 

 Zen nie jest religią w zwykłym znaczeniu. Nie czci się w nim Boga, co 
nie znaczy, że zaprzecza się Jego istnieniu. Nie zna obrzędów liturgicz-
nych, nie dąży do tamtego świata, nie zajmuje się duszą i jej nieśmiertel-
nością. Nawet wizerunkom Buddy i bodhisattwów, i innych istot, które 
spotyka się w świątyniach zen, nie przyznaje się żadnego religijnego zna-
czenia i nie przywiązuje żadnej wagi do oddawanej im czci. Wszystkie 
pobożne uczynki są w ocenie zen bez znaczenia. Zen wierzy w wewnętrzną 
czystość i dobroć człowieka. Wszystko, co je pomniejsza albo miałoby je 
spotęgować, godzi w zdrowie ducha człowieka. Dlatego zen odrzuca 
wszelkie przywiązanie do tradycyjnych form religijnych, co jednak nie 
znaczy, że jest niereligijny, a co najwyżej – że nie jest taką religią jak np. 
chrześcijaństwo. 

W zen chodzi o ćwiczenie ducha, aby stał się panem samego siebie, o wej-
rzenie we własną istotę, w prawdziwą naturę ducha. Zen ma doprowadzić 
do otwarcia duchowych oczu, do powrotu do samego siebie, odnalezienia 
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swej tożsamości i stworzenia możliwości wejrzenia w prawdziwą podstawę 
wszelkiego bytu – do oświecenia, doskonałego pokoju. 

 
Święte pisma buddyjskie 
 
Wszystkie odłamy buddyzmu mają swoje święte teksty, choć różną 

przywiązują do nich wagę; dla zen, który chce dotrzeć do tego, co ostatecz-
nie i do pełni życia, wszystkie księgi mają tylko tymczasowy charakter. 

Spośród ogromnej liczby świętych tekstów na szczególną uwagę zasłu-
guje tzw. kanon palijski, uznany za starszy i podstawę buddyzmu therawa-
da. Zbiór ten został zredagowany na Sri Lance około 35–32 r. przed Chr., 
a więc około czterystu lat po śmierci Buddy. Zwie się zaś palijskim, bo 
teksty, które się w nim znalazły, są napisane w języku pali, spokrewnionym 
z sanskrytem. 

Kanon palijski składa się z trzech części; mówi się „koszy”, co tłumaczy 
się przechowywaniem tych pism w koszach: 

 
1. teksty zawierające reguły dla mnichów; 
2. teksty przekazujące pouczenia Buddy; są one podstawowe dla bada-

nia dziejów Buddy i jego nauki; 
3. teksty dogmatyczne względnie metafizyczne. 
 
Pod koniec XIX w. zadbano o wydanie całego kanonu palijskiego. Li-

czył 39 tomów; jest dwa razy obszerniejszy od Biblii. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Litera a jest nie tylko pierwszą literą alfabetu indyjskiego i tym samym początkiem wszel-
kiej mówionej i pisanej wiedzy, ale w języku pali i w sanskrycie także przeczącym prefi-
ksem, negującym wszystkie pozytywne pojęcia, które według tekstów pradźniaparamity 
oznaczają tylko to, co pozorne. Ponieważ neguje istotę zjawisk, sama staje się symbolem 
tego, co istotne i absolutne, pustki.   
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INNE RELIGIE DALEKIEGO WSCHODU 
 
 

Konfucjanizm – taoizm  
 

Dawnym chińskim poglądom na świat wspól-
ne jest przekonanie o budowie oraz harmonii 
wszechświata. 

Na samym początku istniała pra-jednia, która 
podzieliła się na dwie siły: yang (jasny, ciepły, 
poruszający, tworzący, męski) i yin (ciemny, 
zimny, spoczywający, przyjmujący, żeński) 

Siły te nawzajem siebie potrzebują. Z napię-
cia, jakie między nimi istnieje, powstaje wszyst-
ko. Najpierw z yang powstało niebo, a z yin – 
ziemia, następnie z połączenia obydwu tych sił – 
wszystkie inne istoty. Zmianę pór roku tłumaczy 
się np. w ten sposób, że raz zdobywa przewagę 
yang (lato), innym razem yin (zima).  

Dzieje wszechświata nie rozwijają się tak, 
że od początku zmierzają do ostatecznego 
kresu, ale od pra-jedni do powstania wszech-
świata i znowu do pra-jedni, i ponownie do 
ukształtowania się wszechświata i powrotu do 
pra-jedni wszystkiego. Cykl dziejów od pra-
-jedni, przez powstanie wszechświata i powrotu 
do pra-jedni trwa 129 600 lat i jest wieczny. 

Zasadą, leżącą u podstaw wszystkiego i prze-
jawiającą się we wszystkim (w przyrodzie, mo-
ralności, obrzędach) jest tao (albo dao), czyli 
„droga”. Zasada ta, będąca prawem świata, za-

Terminem „konfucjanizm” posłużyli się 
po raz pierwszy misjonarze jezuiccy 
w XV w. Używano go odtąd na okre-
ślenie szkoły, której początek dał Kon-
fucjusz. Chińczycy wolą posługiwać 
się nazwą rujia albo rujiao („szkoła” 
albo „nauki uczonych”), która oznacza 
zarówno dawną mądrość przekazaną 
przez Konfucjusza późniejszym poko-
leniom, jak i całą tradycję, która rozwi-
nęła się po nim. Nazwy tej używa się 
też dziś na określenie tak zwanego 
śladu konfucjańskiego, a więc na dok-
trynę moralną o lojalności politycznej, 
dziecięcej pobożności, kobiecej czy-
stości czy struktur społecznych, okre-
ślanych przez tę doktrynę. 

Znak ten, zwany taiji (wym. taj-dźi), 
czyli „pierwszy początek”, przedstawia 
stan wszechświata, w którym siły yang 
oraz yin już się rozdzieliły. Biały punkt 
w ciemnym (niebieskim) półkolu oraz 
ciemny punkt w białym (niekiedy czer-
wonym) półkolu oznacza, że siły te 
występują zawsze łącznie i wzajemnie 
się przenikają. Siły yang i yin otacza 
osiem triagramów. Linie ciągłe (moc-
ne) i przerywane (słabe) przedstawiają 
najrozmaitsze możliwe wzajemne ukła-
dy yang i yin. O układach tych linii tra-
ktuje Księga przemian (Yijng), która 
jest najstarszym zabytkiem piśmiennic-
twa chińskiego i jednym z podstawo-
wych dzieł szkoły konfucjańskiej, a nad-
to księgą wróżbiarską. 
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pewnia harmonię we wszechświecie. Poszukiwanie więc tao (dao) jest 
zarazem poszukiwaniem właściwej drogi życia. .  

 

 
 

Przed dwoma i pół tysiącem lat 
dwóch filozofów, Konfucjusz i Laozi, 
rozwinęło to wspólne dziedzictwo prze-
ciwstawne systemy, będące podstawą 
konfucjanizmu i taoizmu. 

 
Konfucjusz  
 
Konfucjusz (Kong Fuzi – Mistrz 

Kong) żył w latach 551–478 przed Chr. 
Był filozofem i zarazem urzędnikiem 
państwowym. Rozwinął bardzo prak-
tyczną naukę o właściwej drodze życia. 
Szczególny nacisk kładł na kult przod-
ków, okazywanie dobroci innym, pielę-
gnowanie życia wspólnego i dążenie do 
osiągnięcia mądrości. 

Nauka Konfucjusza szybko przyjęła 
się w całych Chinach, a on sam już za 
życia cieszył się wielkim szacunkiem. 

Do 1912 r. konfucjanizm był w Chi-
nach religią państwową.  

 

Niebo (tian) jest najwyższą mocą kierującą 
światem. Jest ono uosobieniem kosmicznego 
i moralnego porządku świata oraz siłą duchową 
kierującą losami ludzi. Poniżej nieba jest wielka 
liczba bóstw przyrody, a także postaci mitycz-
nych czy ubóstwionych postaci historycznych 
oraz bogowie miejsc, pałaców, bram i murów 
stolicy i miejscowych bóstw, duchów. Ze zwierząt 
za potężne istoty uchodzą: jednorożec, feniks, 
żółw, a zwłaszcza smoki mające sprowadzać 
deszcze. Cześć okazuje się też niektórym drze-
wom, wierząc, że są siedzibą duchów. 
Kult polegał przede wszystkim na składaniu przez 
cesarzy i urzędników państwowych ofiar niebu 
i wyższym bóstwom. Lud składał ofiary zwłasz-
cza miejscowym bogom i duchom. 
Szczególnymi uroczystościami były święto Nowe-
go Roku, Łodzi Smoczych i Święto Jesieni, a nad-
to trzy święta zmarłych. 
Znane są też pielgrzymki do pięciu świętych gór. 
Całe życie pobożnych Chińczyków określane 
było obrzędami z okazji urodzin, ślubu (np. po-
kłonienie się młodej pary przed tablicą przod-
ków), pogrzebu (np. uroczyste procesje, palenie 
imitacji pieniędzy i przedmiotów potrzebnych na 
tamtym świecie). Początkowo Chińczycy wierzyli 
w pośmiertne życie, stąd żywy kult przodków. 
Później pod wpływem nauk Konfucjusza wiara ta 
osłabła. Nadal jednak składano ofiary zmarłym 
przodkom w dowód szacunku. Wiarę w życie po 
śmierci ponownie ożywił dopiero buddyzm. Pod 
jego wpływem zaczęły się też kształtować kon-
kretne wyobrażenia o ponownym wcieleniu, nie-
bie i piekle, zapłacie za dobre i złe czyny. 

Człowiek powinien być: uprzejmy i pełen godności, łagodny i stały, otwarty i grzeczny, 
lubiący porządek i pełen szacunku, pojętny i odważny, lojalny i spokojny, wyrozumia-
ły i pełen umiaru, mocny i godny zaufania, mężny i sprawiedliwy. 

„Gdy zapytano Mistrza: «Czy istnieje jakieś słowo, według którego można kierować całym 
swoim życiem?», odpowiedział: «Miłość bliźniego. Czego sam nie chcesz dla siebie, tego 
nie czyń innemu»”. 
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Laozi 
 
Laozi („Starszy Mistrz”) żył w VI w. 

W 517 r. spotkał się z Konfucjuszem. 
Był filozofem i mistykiem. Jego naj-
ważniejsze dzieło jest Daodejing (kla-
syczny tekst o drodze i jej mocy; Księ-
ga  drogi i cnoty). Od niego wywodzi 
się nazwa „taoizm”. 

Laozi nauczał sposobu osiągnięcia 
wewnętrznego spokoju na drodze roz-
myślań. W spokoju tym człowiek od-
najduje podstawę wszystkich rzeczy, 
a tym samym najwyższe szczęście. 
„Rzeczywiste nieczynienie”, czyli spon-
taniczne działanie odpowiadające natu-
rze, jest prawdziwym ideałem człowie-
ka. Sam Laozi porzucił na starość życie 
na dworze cesarskim i wiódł życie pu-
stelnicze.  

Później jego nauka została bardzo 
uproszczona i rozmyta. Zrodziła się z niej prymitywna religia, ponieważ 
wskazywane przez Laozi ideały okazały się zbyt abstrakcyjne i wygórowa-
ne dla zwykłych ludzi. 

W dawnych Chinach jego nauka była bardzo rozpowszechniona. Ilu 
obecnie ma wyznawców, nie wiadomo dokładnie. Około 1960 r. staty-
styki mówiły o 386 mln. 

 
 

Shintoizm, czyli droga bogów 
 
Shintoizm nie ma założyciela. Rozwinął 

się z rodzimej religii naturalnej istniejącej 
w Japonii od tysięcy lat. Główne rozpo-

Laozi zalecał uwolnienie się od żądz i spokojne 
zgłębianie praprzyczyn świata. Mędrzec powinien 
spontanicznie odczuwać, że postępuje słusznie, 
dlatego troska o cnoty, zalecane przez zwolenni-
ków Konfucjusza, jest drugorzędna i zaledwie 
pomocna w osiągnięciu doskonałości. Życie ludzi 
i państw ma być naturalne, czyli zgodne z pra-
wami natury, i wolne od przemocy. Dopiero póź-
niej pojawiło się w taoizmie pragnienie wyzwo-
lenia się z więzów skończoności dzięki ascezie 
oraz różnym ćwiczeniom medytacyjnym (np. sztu-
ki oddychania). Nabyte cnoty miały zapewnić dłu-
gowieczność. Po śmierci zaś osoby święte ocze-
kiwało życie na „błogosławionych wyspach”. Ce-
sarze chińscy organizowali wiele wypraw w celu 
ich odnalezienia. 
Pod wpływem buddyzmu taoizm stał się religią. 
Życie pustelnicze zastąpiło życie w klasztorach. 
Zaczęły kształtować się wyobrażenia o życiu po 
śmierci, niebie i piekle, i bogach. Do panteonu 
taoistycznego należą też osoby święte, które 
miały osiągnąć nieśmiertelność przez zażywanie 
cudownych pigułek, i Konfucjusz.  
W II w. po Chr. powstał Kościół taoistyczny, któ-
rego najwyższym kapłanem był tzw. mistrz nie-
biański, rezydujący w „Górach Smoczych i Ty-
grysich” oraz zajmujący się zaklinaniem duchów 
i praktykami magicznymi, a także wystawianiem 
dyplomów dla czarodziejów i egzorcystów. Nato-
miast mnisi, którzy żyją w klasztorach i zachowu-
ją celibat, starają się stosować nauki Laozi oraz 
jego uczniów, nie podlegają najwyższemu kapła-
nowi. 

„Także najpiękniejsza broń jest narzędziem przynoszącym nieszczęście”. 

Słowo shin-to znaczy „droga bogów” i jest 
chińsko-japońskim określeniem rodzimej 
religii Japonii. W języku japońskim okre-
ślenie to tłumaczy się przez kami no mitshi, 
ponieważ bogów japońskich nazywano 
kami. 
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wszechniona jest też w Japonii. W 1868 r. 
shintoizm został uznany w Japonii za religię 
państwową. Cesarza, zwanego Mikado, ogło-
szono bogiem i zaczęto oddawać mu boską 
cześć. W ten sposób zamierzano zahamować 
rozwijanie się konfucjanizmu i buddyzmu 
w Japonii.  

W shintoizmie oddaje się cześć wielu 
bogom i duchom; mówi się, że jest 80 albo 
800 miliardów kami (bogów). Światem za-
rządza rada bogów. Władczynią nieba jest 
bogini słońca Amaterasu.  

Do panteonu shintoistycznego należą bo-
gowie i bóstwa przyrody oraz zjawisk at-
mosferycznych (burzy, morza, trzęsienie 
ziemi), żywiołów (np. ognia), wegetacji (np. 

dawnej bogini pożywienia, która z czasem stała się bogiem obdarowującym 
ryżem), miejsc i dróg, zawodów, bram, kuchni, spiżarni, gór i zwierząt. Do 
panteonu zostali też włączeni niektórzy władcy. 

Kult kami polega na odmawianiu rytualnych modlitw, składaniu ofiar 
z ryżu i sake oraz imitacji koni, odzieży itd., dawniej rzeczywiście składa-
nych w ofierze. Ceremonie są sprawowane w domach prywatnych albo 
specjalnych budynkach składających się z dwóch pomieszczeń, sali modli-
twy i sali głównej. W sali głównej za zasłoną znajduje się „ciało boga” 
(shintai), czyli atrybut przedstawiający boga (zwierciadło, broń itp.). 
Wspaniałe budowle i posągi zaczęto wznosić dopiero pod wpływem bud-
dyzmu.  

Świętom ku czci określonych bogów, które obchodzi się z okazji nowe-
go roku, prośby o dobre zbiory ryżu i podziękowania za nie, a także z oka-
zji różnych wydarzeń narodowych, towarzyszą procesje, tańce i muzyka. 
Popularne są pielgrzymki do świętych gór (Fudżi) i świątyń. 

Ceremoniom przewodzą kapłani, najczęściej dziedziczący urząd po 
przodkach; są bowiem osobami świeckimi żyjącymi w małżeństwach. 
W czasie obrzędów noszą czarną czapkę (rodzaj biretu) ze spadającą do 
tyłu szarfą, białą szatę i laskę. Ich funkcja polega na nawiązaniu łączności 
z bogiem, przywołaniu go i skłonieniu do oddalenia nieszczęścia czy upro-
szenia dobrodziejstw. Środkami służącymi do osiągnięcia tego celu są 

Symbolem shintoizmu jest znak torii. Zwy-
kle umieszcza się go (pojedynczo albo po 
kilka) przy wejściu do świątyni. Słowo torii – 
według etymologii ludowej – znaczy „siedli-
sko ptaków”, ale właściwie pochodzi od 
indyjskiego słowa torana i znaczy „łuk nad 
bramą”. 
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troska o miejsce oraz przedmioty bó-
stwa, ofiary, modlitwy, oczyszczenia, 
tańce rytualne, procesje itp. 

Niektóre rodziny mają w domu prze-
nośne ołtarzyki, przed którymi (zwy-
kle) głowa rodziny odprawia obrzędy. 
Ważniejsze jednak ceremonie sprawo-
wane są w świątyni. 

Szczególne znaczenie dla całego na-
rodu mają modlitwy oraz ceremonie 
kultowe, które odprawia (zwykle) sam 
cesarz, oddając w pałacowych kapli-
cach Amaterasu cześć swoim przodkom 
i bogom. 

 
Shintoizm wchłonął z czasem wszystkie ważniejsze, w tym i etyczne, 

idee buddyzmu, konfucjanizmu i taoizmu.  
Posłuszeństwo wobec bogów i cesarza wyznawcy shintoizmu uważają 

za prawo natury. Każdy Japończyk, który jest shintoistą, wierzy w swe 
pochodzenie od boga i ufa, że stanie się po śmierci kami. 

Przez wieki żyli razem buddyści i shintoiści. Nawet cesarze sprzyjali 
temu zgodnemu współistnieniu wyznawców obydwu religii. W XVIII w. 
cesarze zaczęli dążyć do usunięcia buddyzmu z ziemi japońskiej, ale i on 
w końcu został uznany za religię prywatną. 

Po drugiej wojnie światowej na polecenie amerykańskich władz okupa-
cyjnych shintoizm przestał być traktowany jako religia państwowa, w kul-
cie której mógł brać udział każdy Japończyk niezależnie od wyznania, 
a miejsca kultu były uznawane za narodowe sanktuaria o charakterze 
etycznym i historycznym. 1 stycznia 1946 r. cesarz Hirohito ogłosił do-
tychczasowe dogmaty obowiązujące w życiu państwowym jako mity i zre-
zygnował ze swej dotychczasowej boskiej godności. W konstytucji z 1947 
r. wszystkie religie zostały zrównane. Odtąd i shintoizm stał się religią 
prywatną. Głębokie zakorzenienie shintoizmu w świadomości i życiu Ja-
pończyków jest głównym powodem bardzo powolnego przyjmowania się 
chrześcijaństwa w Japonii. 
 

Mity pozostające pod wpływem myśli chińskiej 
mówią, że z nieokreślonej masy o jajowatym 
kształcie wyłoniło się najpierw z jej subtelnych 
części niebo, a z grubszych – ziemia. Natomiast 
rodzima mitologia japońska utrzymuje, że na 
samym początku istniało niebo i bezkształtna, 
mulista masa. Bóg Izanagi i jego siostra Izanami 
utworzyli na polecenie innych bogów wyspę, na 
którą zeszli z „mostu powietrznego”, czyli tęczy. 
Tu wyprawili wesele i zrodzili siedem wysp ja-
pońskich, wiele bóstw, a w końcu boginię słońca 
Amaterasu. Ninigi, wnuk Amaterasu, po otrzyma-
niu insygniów cesarskich (zwierciadła, miecza 
oraz sznura klejnotów), zszedł na wyspę Kiusiu 
i poślubił córkę boga gór. Jeden z dalszych ich 
potomków, zwany Dżimmu-tenno (Cesarz Boski 
Wojownik) wyruszył ze swym szczepem z Kiusiu 
na wschód. Gdy przybył do prowincji Yamato 
został pierwszym cesarzem ludzi i założycielem 
dynastii do dziś panujących cesarzy. 
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Kościół Chrystusowy uznaje, iż początki jego 
wiary i wybrania znajdują się – według woli 
Bożej tajemnicy zbawienia – już u patriarchów, 
Mojżesza i proroków. Wyznaje, że w powoła-
niu Abrahama zawarte jest również powoła-
nie wszystkich wyznawców Chrystusa, synów 
owego patriarchy według wiary, i że wyjście 
ludu wybranego z ziemi niewoli jest mityczną 
zapowiedzią i znakiem zbawienia Kościoła. 
Przeto nie może Kościół zapomnieć o tym, że 
za pośrednictwem owego ludu, z którym Bóg 
w niewypowiedzialnym miłosierdziu swoim po-
stanowił zawrzeć Stare Przymierze, otrzymał 
objawienie Starego Testamentu i karmi się ko-
rzeniem dobrej oliwki, w której wszczepione 
zostały gałązki dziczki oliwnej narodów. Wierzy 
bowiem Kościół, że Chrystus, Pokój nasz, 
przez krzyż pojednał Żydów i narody i w sobie 
uczynił je jednością.

Sobór Watykański II

JUDAIZM
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JUDAIZM 
 
 
Symbolem judaizmu jest tak zwana gwiazda Dawida, nazywana też 

„tarczą Dawida” czy „pieczęcią Salomona”. Tworzą ją dwa przeplatające 
się trójkąty (heksagram). Znak ten, mający początkowo znaczenie zapewne 
magiczne, jest znany ze świadectw historycznych od VII w. 
przed Chr. Nie ma on nic wspólnego z Dawidem. W średnio-
wiecznej kabale był symbolem wzajemnego przenikania się sfe-
ry Boskiej i ludzkiej. W okresie nazizmu przymuszano Żydów 
do noszenia gwiazdy Dawidowej na ubraniach jako dyskrymi-
nującego znaku rozpoznawczego. Paradoksalnie stał się zna-
kiem honorowym, mającym wskazywać na tych, w których bru-
talnie została urażona godność ludzka. Na fladze państwa Izrael widnieje 
niebieska gwiazda Dawida na białym polu. Innym symbolem judaizmu jest 
siedmioramienny świecznik (menora); widziano w nim obraz siedmiu nieb 
czy siedmiu planet, przede wszystkim zaś znak uwielbienia Boga. Znajdo-
wał się już w Namiocie Spotkania. 

Judaizm jest jedną z mniejszych społeczności religijnych na świecie. 
Pod względem liczby wyznawców nie może równać się z chrześcijań-
stwem, islamem, buddyzmem, czy hinduizmem. Niemniej jego znaczenie 
jest niepomiernie większe niż jego znikoma liczba wyznawców (według 
współczesnych szacunków żyje na całym świecie około 15 mln Żydów) 
z dwóch powodów: należy do najstarszych religii świata, jego istotne ele-
menty przyjęły inne religie, zwłaszcza chrześcijaństwo i islam. 

 
Nazwa i początki 
  
 Nazwa „judaizm” wywodzi się od imienia czwartego z synów Jakuba, 

Judy (hebr. Jehuda), które w języku hebrajskim znaczy: „cześć, pochwała, 
chwała”. Wywodzące się od niego plemię odgrywało w dziejach Izraela 
przodującą rolę. Od imienia tego pochodzi też polska nazwa „Żydzi” (od 
łac. Iudaeus i zamianie j na ż). Na określenie religii żydowskiej, zwłaszcza 



RELIGIE DROGAMI ZBAWIENIA 

 80 

jej wcześniejszego okresu, używa się też nazwy „mozaizm”, wywodzącej 
się od łacińskiego brzmienia imienia Mojżesza – Moses, a jej wyznawców 
nazywa się mozaistami. Niezależnie od tego używa się nazw „Izraelici”, 
„dzieci Izraela” i „Hebrajczycy”, mając na myśli i członków narodu ży-
dowskiego, i wyznawców religii żydowskiej. Pierwsze i drugie określenie 
wywodzi się od imienia, które Jakubowi, ojcu dwunastu pokoleń, nadał 

Ten, z którym walczył przez całą noc nad rzeką Jab-
bok, i od którego swą wytrwałością wyjednał błogo-
sławieństwo („Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, 
lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwy-
ciężyłeś” – Rdz 32,29). 

Natomiast nazwa „He-
brajczycy” (akad. apiru, ha-
biru) była na starożytnym 
Wschodzie – jak utrzymują 
badacze – określeniem cu-
dzoziemców, którzy mieli 
mniejsze prawa niż ludność 
rodzima. Tak nazywali Iz-
raelitów na przykład Egip-
cjanie, a nawet sami Izraeli-
ci w rozmowie z Egipcjanami 
nazywali siebie Hebrajczy-
kami. Hebrajczykiem został 
nazwany jednak najpierw 
Abraham, który przybył do 

ziemi Kananejczyków z dalekiej Mezopotamii. Określenie to z cza-
sem stało się nazwą zaszczytną, bo wskazywało na przynależność 
do ludu, którego Bóg wybrał sobie w Abrahamie. Biblia wywodzi 
nazwę „Hebrajczycy” od imienia Ebera, potomka Sema i praojca 
wszystkich Hebrajczyków czy synów Ebera (bene-[h]eber). Słowo 
„(h)eber” znaczy „kraj z tamtej strony”. 
 
Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w nie-
wielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. 
Egipcjanie źle się z nim obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie 
roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga ojców naszych. 

Sem 
 

Arpachszad 
 

Szelach 
 

Eber 
 

Peleg 
 

Reu 
 

Serug 
 

Nachor 
 

Teraach 

 ִיְשָרֵאל
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Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze ucie-
miężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ra-
mieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to 
miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przynio-
słem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie (Pwt 26,2-10). 

 
To wyznanie wiary wypowiadał każdy Izraelita, składając Bogu w darze 

pierwociny ziemiopłodów. Zawarta w nim jest długa historia narodu izrael-
skiego, której początek dał Aramejczyk błądzący, czyli Abraham, będący z po-
chodzenia Aramejczykiem. Abraham, początkowo noszący imię Abram, 
żył w dorzeczu dwóch rzek, Eufratu i Tygrysu, w krainie miast znanych w sta-
rożytności i o wysoko rozwiniętej kulturze. Jego ojciec, Terach, wyruszył z sy-
nem Abramem, wnukiem Lotem i synową, żoną Abrama, Saraj, z Ur chal-
dejskiego do Charanu i tu się osiedlił. Tu po śmierci swego ojca, Abram, 
gdy miał siedemdziesiąt pięć lat, usłyszał głos Boga, który mówił: 

 
Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej 
i z domu twego ojca 
do kraju, który ci ukażę. 
Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, 
będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię (...) 
Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo 
ludy całej ziemi (Rdz 12,1-3). 

 
Abram zawierzył obietnicom Boga i pełen 

nadziei wyruszył z żoną Saraj, bratankiem Lo-
tem, służbą oraz z całym dobytkiem w drogę, 
w nieznane, jako że Bóg nie nazwał kraju, do 
którego ma się udać.  

Gdy przybyli do krainy zamieszkałej przez 
Kananejczyków, Kanaanu („kraju czerwonej 
purpury”, chociaż etymologia tej nazwy jest 
wątpliwa), Abraham usłyszał po raz wtóry głos 
Boga: „Twojemu potomstwu oddaję właśnie te 
ziemię”. Abram rozbił więc swe namioty. Zwy-
czajem jednak nomadów wędrował z miejsca na 

To zawierzenie słowu Bożemu, za-
ufanie do obietnic Bożych i gotowość 
do pełnienia woli Boga sprawiły, że wy-
znawcy nie tylko judaizmu, ale i chrze-
ścijaństwa oraz islamu uważają, że 
wzorem ich wiary jest wiara Abraha-
ma. 

Purpurą nazywa się kolor ciemnoczer-
wony z odcieniem fioletowym, a także 
tkaninę tego koloru. W starożytności 
barwnik o tym kolorze otrzymywano 
z wydzieliny morskich ślimaków, Roz-
kolców. Purpurę produkowano w Feni-
cji (Sydonie), skąd drogą handlową 
docierała do Palestyny, Egiptu i Mezo-
potamii. 



RELIGIE DROGAMI ZBAWIENIA 

 82 

miejsce, poszukując okolic obfitujących w trawę i wodę dla 
swych stad (owiec, kóz). Gdy zaś w Kanaanie nastał wielki 
głód, wyruszył do Egiptu i dotarł aż do żyznych okolic nad Ni-
lem. Po pewnym czasie, powróciwszy do obiecanej mu przez 
Boga krainy, zatrzymał się w końcu koło Hebronu i tam się 
osiedlił. Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał 
mu się Bóg i zawarł z nim przymierze: Abram i jego potom-
kowie mają dochować wierności swemu Bogu – Bóg obiecuje 
Abramowi, że uczyni go ojcem mnóstwa narodów i jego 
potomkom da na własność ziemię kananejską. Znakiem tego 
przymierza jest obrzezanie i zmiana imienia Abram na Abra-
ham, które znaczy „ojciec mnóstwa narodów”.  

Bóg dotrzymał swej obietnicy. Abraham mimo sędziwego 
wieku otrzymał syna, którego nazwał Izaak (hebr. Jicchak – 
„śmiejący się”). Wówczas Bóg wystawił Abrahama na ciężką 

próbę: kazał mu złożyć w ofierze całopalnej tak długo oczekiwanego syna, 
który poza tym był jak dotąd jedynym dowodem, że Bóg dochowuje swych 
obietnic. Abraham usłuchał polecenia Boga, który w ostatniej chwili po-
wstrzymał go od złożenia Izaaka w ofierze. Wiara Abrahama okazała się 
niezachwiana, a Bóg wierny swym obietnicom:  

 
Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedy-
nego syna – Ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, 
będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. 

 
Wyjście z domu niewoli 
 
Po śmierci Abrahama Izaak i jego synowie, Ezaw i Jakub, nadal żyli 

w ziemi kananejskiej, zawierali – tak jak Abraham – przymierza z królami 
miast kananejskich i utrzymywali kontakty z krewnymi, którzy pozostali 
w dorzeczu Eufratu i Tygrysu. Gdy nastał wielki głód w Kanaanie Jakub ze 
swymi synami udał się, jak wcześniej Abraham, do Egiptu i osiedlił w zie-
mi Goszen. Dopóki zarządcą dóbr faraona był Józef, syn Jakuba sprzedany 
przez zazdrosnych braci kupcom, i jak długo żył faraon, który znał Józefa 
i jego zasługi w ocaleniu Egiptu przed klęską głodową, Jakubowi i jego po-
tomkom powodziło się dobrze. Wszystko się zmieniło z chwilą objęcia rzą-
dów przez nowego faraona. Izraelici zostali zmuszeni do wykonywania 

Obrzezanie polega na 
odcięciu chłopcu na-
pletka ósmego dnia 
po urodzeniu; przy tym 
obrzędzie nadaje się 
też chłopcom imię. 
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prac niewolniczych przy budowie miast, fortyfikacji i spichlerzy. Ich życie 
nie miało w oczach nowych panów żadnej wartości, a ich poczucie godno-
ści zostało upokorzone. I zaczęli Izraelici wołać do Boga swych ojców o oca-
lenie. Bóg wysłuchał ich wołania, bo wspomniał o zawartym z nimi przy-
mierzu. 

Ukazał się Mojżeszowi. Objawił mu swoje imię, 
JHWH, które znaczy „dający życie”, „będący, który 
jest”; „jestem, który jestem”. Potem kazał mu pójść do 
faraona z żądaniem uwolnienia Izraelitów. Po wielu sta-
raniach Mojżeszowi udało się w końcu uzyskać zgodę faraona na wyjście 
Izraelitów z Egiptu. W noc paschalną dwanaście pokoleń synów Jakuba 
opuściło „dom niewoli”, by powrócić do ziemi opływającej mlekiem i mio-
dem. Zanim jednak do niej dotarli, przez wiele lat prze-
bywali na Półwyspie Synajskim. Tu otrzymali Torę, czy-
li dobre pouczenie Boże, i Bóg zawarł z nimi szczególne 
przymierze, na mocy którego wybrał ich sobie z pośród 
wszystkich narodów na szczególną własność. W Dzie-
sięciu Przykazaniach, które Izraelici otrzymali na Syna-
ju, streszcza się cała Tora. W nich oraz w innych przepi-
sach Tory Izraelici nie widzieli twardego prawa, lecz 
dobre zasady życia, które wskazują jedyną drogę do 
zbawienia: 

  

Czcij ojca twego  
i matkę twoją, abyś długo żył  
na ziemi, która Pan, Bóg twój, 

 da tobie. 
Nie będziesz zabijał. 

Nie będziesz cudzołożył. 
Nie będziesz kradł. 

Nie będziesz mówił przeciw  
bliźniemu twemu kłamstwa  

jako świadek. 
Nie będziesz pożądał domu  

bliźniego twego. 
Nie będziesz pożądał żony  

bliźniego twego… ani żadnej 
rzeczy, która należy do bliź-

niego twego. 

 

Ja jestem Pan, twój Bóg,  
który cię wywiódł z ziemi 
egipskiej, z domu niewoli.  
Nie będziesz miał cudzych 

bogów obok Mnie! 

Nie będziesz wzywał  
imienia Pana, Boga twego,  

do czczych rzeczy. 

Pamiętaj o dniu szabatu,  
aby go uświęcić.  

Sześć dni będziesz pracować  
i wykonywać wszystkie  

twe zajęcia.  
Dzień zaś siódmy jest szabatem  

ku czci Pana, Boga twego. 

 
 
Święte, niewymawialne imię 
Boga, zapisywane za pomo-
cą czterech spółgłosek JHWH 
(tetragram), w liturgii zastę-
puje się słowem ADONAJ 
(Pan), a w tekstach o prze-
znaczeniu dydaktycznym –
słowem HASZEM (imię). 
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Lud izraelski pojmuje swój stosunek do 
Boga jako przymierze. W wielu przymie-
rzach, które Bóg zawierał z Abrahamem i je-
go potomkami, Bóg objawiał się jako Ten, 
który użycza wszystkiego, co konieczne do 
życia, jako wybawiciel z ucisku, jako dawca 
pokoju. Lud wybrany mocą zawartych przy-
mierzy był zobowiązany do dochowania Bo-
gu wierności, uznawania Go za jedynego 
Boga i niesłużenia żadnemu innemu bogu. 
Księgi biblijne mówią o dziejach przymierza 
Boga z Izraelem.  

Po zawarciu przymierza z Bogiem na 
Synaju lud izraelski udał się w dalszą wę-
drówkę do Ziemi Obiecanej. W wędrówce 

tej towarzyszył mu Bóg. Miejscem szczególnej Je-
go obecności był Namiot Święty, czyli Namiot Spot-
kania otoczony dziedzińcem. W namiocie, w naj-
świętszej jego części, znajdowała się arka, w której 
przechowywano tablice z Dziesięcioma Przykaza-
niami. 

Mojżesz doprowadził w końcu Izraelitów do 
Ziemi Obiecanej, ale zmarł tuż przed wejściem do 
niej. Jedynie z góry Nebo mógł nacieszyć oczy jej 
pięknem. Następcą Mojżesza został Jozue, który 
przewodząc dwunastu pokoleniom stopniowo zaj-
mował coraz większe połacie Ziemi Obiecanej. 

 
 
Ustanowienie i dzieje królestwa 
 

Ponieważ Boga czcili Izraelici jako jedynego swego Pana, nie mieli, jak 
inne ludy, królów. Do ziemi kananejskiej weszli Izraelici pod wodzą Jozu-
ego około 1200 r. przed Chr. i przez dwieście lat ważne sprawy dla wszyst-
kich pokoleń rozstrzygali tzw. sędziowie powoływani przez Boga, a w ra-
zie niebezpieczeństwa grożącego im ze strony innych ludów gromadzili 
wojowników izraelskich i prowadzili na wojnę. Największym z nich, ale 



JUDAIZM 

 85 

i ostatnim, był Samuel. Gdy się zestarzał, przyszła do niego starszyzna izra-
elska i powiedziała:  

 
Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: usta-
nów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak jest u innych narodów. 

 
Samuelowi nie spodobały się ich słowa. Ostrzegał:  
 

Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: Synów waszych będzie 
on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem 
(...). Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki 
i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sa-
dy oliwne, a podaruje je swoim sługom.  

 
Lud jednak odrzucił radę Samuela i domagał się króla. Samuel modlił 

się i radził Boga, i w końcu ustąpił przed ich żądaniami. 
Pierwszym królem Izraelitów zo-

stał Saul (ok. 1020–1000), ale nie 
sprostał oczekiwaniom. Jego następcą 
był Dawid (1000–962). Swoimi mą-
drymi rządami scalił wszystkie po-
kolenia synów Izraela, szczęśliwie 
prowadził wojny z wrogami. Zdobył 
miasto Jebusytów, Jerozolimę, i uczy-
nił ją stolicą królestwa. Troszczył się 
o kult religijny; sam układał hymny 
religijne (psalmy) i nosił się z zamia-
rem budowy świątyni w Jerozolimie, 
aby stała się nie tylko centrum życia 
politycznego, ale i religijnego. Nie 
udało  mu się zrealizować tego planu. 
Dopiero jego syn i następca na tronie, 
Salomon (962–922), zbudował świą-
tynię. Za jego też rządów Izraelici 
cieszyli się pokojem i sławą wielkie-
go narodu. Salomon wzniósł wiele 
innych budowli (pałac dla króla, pałac 

Dawid też grał na cytrze, i to dobrze. Gdy bowiem 
Saula opuścił – jak powiada Biblia – duch Pański, 
a opętał go i dręczył duch zły, słudzy króla radzili, 
żeby sprowadził na dwór kogoś dobrze grającego 
na cytrze. Król przystał na tę radę, a wówczas je-
den z dworzan powiedział, że zna syna Jessego 
Betlejemity, Dawida, który jest dzielnym, wyćwiczo-
nym w walce wojownikiem, odznacza się mądro-
ścią, a nadto pięknie gra na cytrze. Sprowadzono 
więc Dawida na dwór królewski. Gdy tylko zły duch 
napadał na Saula (zapewne chodziło o atak jakie-
goś schorzenia psychicznego), Dawid brał cytrę 
i grał, a król doznawał ulgi.  
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dla córki faraona, którą poślubił), odbudował wiele miast zniszczonych 
w czasie wcześniejszych wojen, budował miasta-spichlerze i miasta dla 

rydwanów, i miasta dla konnicy. Miał nawet 
flotę, która przywoziła złoto z Ofiru. Wszystkie 
te przedsięwzięcia wymagały dużego nakładu 
pracy, do której zmusił dawnych mieszkańców 
Kanaanu, wielu urzędników, którzy wszystkiego 
nadzorowali, a przede wszystkim mnóstwa pie-
niędzy, które pozyskiwano nakładając na lud-
ność wielkie podatki. Nie wszyscy zatem byli 

zadowoleni z rządów Salomona, zwłaszcza że nie przestrzegał on wiernie 
Tory. Poślubił wiele kobiet obcej narodowości, które uwiodły jego serce, 
tak że zaczął oddawać cześć obcym bóstwom: Asztarcie, bogini Sydończy-
ków, Milkomowi, bożkowi Ammonitów, Kemoszowi, bożkowi Moabitów. 

Gdy więc po śmierci Salomona jego syn Roboam udał się do Sychem, 
gdzie miał zostać ustanowiony królem, starszyzna Izraela tak przemówiła 
do niego:  

 
Twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś teraz ulżyj 
w okrutnej pańszczyźnie twego ojca i w tym jego cięż-
kim jarzmie, które na nas włożył, a my ci za to będzie-
my służyć.  

 
Roboam wysłuchał swojej rady starszych, która 

nakłaniała go, by zgodził się na ich prośbę, ale jej 
nie posłuchał. Dał posłuch radzie młodzieńców i od-
rzekł starszyźnie Izraela:  

 
Mój ojciec obciążył was jarzmem, a ja dołożę do wa-
szego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę 
was karcił biczami z kolców.  

 
Wtedy dziesięć pokoleń synów Izraela odrzekła 

Roboamowi: „Cóż za wspólny dział mamy z Da-
widem?” i za swego króla obrali Jeroboama. 

Królestwo izraelskie rozpadło się. Odtąd często 
wybuchały walki bratobójcze, zapomniano o prze-

Ofir – miasto lub obszar, których poło-
żenia nie można już dziś ustalić. Licz-
ne próby ich lokalizacji sytuują je na 
wschodnich bądź zachodnich wybrze-
żach Afryki, w Indiach, Australii, Nowej 
Zelandii, Japonii, Karaibach albo gdzieś 
na Pacyfiku. Najbardziej prawdopodo-
bne hipotezy biorą pod uwagę tereny 
Somalii bądź środkowe obszary Pół-
wyspu Arabskiego. 
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strzeganiu prawa Mojżeszowego. Wiara w Boga był zagrożona. Obydwa 
królestwa stawały się coraz słabsze i z coraz większym trudem odpierały 
najazdy sąsiednich ludów. Królestwo Północne (Izrael) upadło ostatecznie 
w 721 r. Król asyryjski, Sargon II, najechał cały kraj, zdobył Samarię, 
stolicę, i zabrał Izraelitów do niewoli. Królestwo Południowe (Juda) prze-
trwało do 586 r., choć i ono bardzo ucierpiało w czasie najazdu króla asy-
ryjskiego Sennacheryba. Próbę ocalenia kraju podjął król Jozjasz. Po odna-
lezieniu w czasie prac remontowych w świątyni księgi Prawa przestraszył 
się gniewu Bożego za lekceważenie słów w niej zawartych, za zerwanie 
przymierza z Bogiem. Odnowił zatem z całym ludem przymierze. Poprzy-
siągł pilnie przestrzegać wszystkich przykazań i praw spisanych w odna-
lezionej księdze przymierza. Przeprowadził reformę religijną w całym kra-
ju, która polegała między innymi na usunięciu ze świątyni przedmiotów 
sporządzonych dla bożka Baala i bogini Aszery, wypędzeniu kapłanów po-
gańskich, którzy składali na wyżynach ofiary kadzielne bożkom, zburzeniu 
domów osób uprawiający nierząd w świątyni, zakazaniu składania w ofierze 
dzieci bożkowi Molochowi, przepędzeniu zaklinaczy i wieszczków, naka-
zaniu świętowania Paschy. Ale było już za późno. Bóg Izraela nie ponie-
chał już żaru wielkiego gniewu za wszystkie zniewagi, których doznał od 
swego wybranego ludu. 

Tymczasem na północy powstało nowe mocarstwo – babilońskie. Na-
buchodonozor, król babiloński, w 598/7 r. przed Chr. wyruszył przeciw Je-
rozolimie, obległ ją, zdobył, zbezcześcił i ograbił świątynię, a jej zamoż-
nych mieszkańców – króla, książąt, dworzan, kowali i ślusarzy – przesiedlił 
do Babilonu. Dziesięć lat później ponownie stanął pod murami Jerozolimy. 
Po pięciu miesiącach Nabuzaradan, dowódca wojsk babilońskich, wkroczył 
do Jerozolimy, złupił i spalił świątynię, pałac królewski, wszystkie domy, 
a mury miasta zburzył (586 r. przed Chr.). Pojmanego wcześniej króla Se-
decjusza, który wraz z wojskiem chciał się wymknąć z oblężonego mia-
sta, i co zamożniejszą ludność uprowadzono do niewoli. 

 
Niewola babilońska i „drugie Wyjście” 
 
Taki był tragiczny koniec obydwu królestw synów Izraela. Gniew Boży 

z powodu niedochowania przymierza nie spadł na lud wybrany jednak nie-
spodziewanie. Przez cały okres rządów królów Bóg powoływał mężów, 
którzy z natarczywością upominali w Jego imieniu o przestrzeganie wszyst-
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kich obowiązków wynikających z zawartego z Bogiem przymierza. Grozili 
karą Bożą za niewierność, a w czasach ucisku głosili słowo otuchy i nadziei 
na ocalenie tym, którzy dadzą posłuch słowom Boga. Byli przekonani, że 
Bóg jest stale obecny w dziejach ludzi i narodów, że przymierze i wybranie 
nie są wydarzeniami, które należą już tylko do przeszłości, lecz zobowiązu-
ją także w każdym dniu teraźniejszości. Nieustraszenie zwalczali więc bał-
wochwalstwo, występki królów i możnych. Ganili fałszywych proroków za 
przypochlebianie się ludowi i królom. Piętnowali niesprawiedliwość, której 
biedna ludność doznawała od bogatych. Bronili ubogich, wdowy, i sieroty. 
Odrzucali zadufanie z powodu wybrania i posiadania świątyni. Za życia 
mężowie ci, prorocy, zwykle nie znajdowali posłuchu, niewielu przejmo-
wało się ich słowami. Później jednak zrozumiano, że głosili słowa samego 
Boga. Troskliwie zebrano więc ich orędzie w księgach prorockich. 

Z początku wydawało się, że niewola babilońska oznacza koniec wspól-
nej historii Boga i Jego wybranego ludu, że słowa proroków, budzących 
nadzieje na ocalenie reszty ludu, są złudne. Okazało się jednak, że panowa-
nie Babilończyków nie jest wieczne. Już w 539 r. perski król Cyrus zdoby-
wa Babilon, a rok później zezwala powrócić Żydom do Jerozolimy i odbu-
dować świątynię. 

Powrót z niewoli powitali Żydzi jako drugie Wyjście. Zastali jednak 
kraj spustoszony, odbudowa świątyni napotykała trudności, zburzone mury 
wciąż groziły napadami ze strony wrogów. Z ogromnym poświęceniem 
udało się jednak i odbudować świątynię, choć już nie tak wspaniałą jak 

dawna, i wznieść mury obronne. Znów zaczęto 
obchodzić święta, składać ofiary. Odnowiono 
też przymierze, a zobowiązania z niego wynika-
jące zawarto w dokumencie, który podpisali ksią-
żęta, lewici i kapłani. 

Żydzi nie odzyskali jednak wolności. Kraina, 
którą zamieszkiwali pozostawała wciąż pod ob-
cym panowaniem; najpierw Persów (538–332), 
następnie Ptolemeuszy (332–198), Seleucydów 
(198–142), wreszcie Rzymian (od 63 r.) i impe-

rium bizantyjskiego (do 638 r. po Chr.). Tylko przez krótki okres (142–
63) cieszyli się niepodległością, którą wywalczyli zbrojnie pod wodzą 
Machabeuszy, nie mogąc ścierpieć narzuconej im przez Seleucydów kultu-
ry helleńskiej i pogańskiej religii, i bezczeszczenia świątyni. Żydzi pozo-

Lewici byli pokoleniem kapłanów wy-
wodzącym się od Lewiego, trzeciego 
syna Jakuba, i zapewne pozostałością 
wymarłego pokolenia Lewitów. Na Sy-
naju została im powierzona służba kul-
tyczna. Początkowo kapłani oraz lewici 
mieli do spełnienia takie samo zada-
nie, później, od reformy religijnej, którą 
przeprowadził król Jozjasza, lewici peł-
niący swe funkcje w sanktuariach roz-
sianych na ziemi palestyńskiej stracili 
na znaczeniu i zostali zdegradowani do 
sług świątynnych podporządkowanych 
kapłanom jerozolimskim.  
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stawali małym narodem nie odgrywającym wielkiej roli politycznej. Na-
tomiast uwagę zwracali swoją wiarą w jednego Boga i swymi prawami, 
obrzędami i zwyczajami. 

 
Judaizm po drugim „Wyjściu”  
 
O „judaizmie” i „Żydach” w sensie właściwym można dopiero mó-

wić po powrocie z niewoli babilońskiego. Ma się przy tym na myśli 
wspólnotę, która wywodzi się z dawnego Izraela i która tworzyła się na 
wygnaniu i w czasach późniejszych. Oprócz kultu świątynnego cecho-
wały ją szczególne zwyczaje i zachowania, wyróżniające ją spośród in-
nych narodów, np. szabat, obrzezanie, prawo pokarmowe, przepisy do-
tyczące rytualnej czystości. Niektóre z nich były znane i przestrzegane 
także w dawnym Izraelu, ale na wygnaniu nabrały szczególnego zna-
czenia, ponieważ pozwoliły Izraelitom zachować swoją tożsamość na 
obczyźnie, nie rozpłynąć się w morzu innych narodów, i  nie były zwią-
zane ze świątynią. 

Po utracie niezależności państwowej świąty-
nia stała się dla wszystkich Izraelitów, i tych 
mieszkających na ziemi ojców, i tych żyjących 
na obczyźnie, ośrodkiem życia. Wraz ze świąty-
nią znaczenia nabrali i kapłani. Pierwszego ka-
płana świątyni uważano za duchowego przy-
wódcę całego Izraela (od czasów perskich 
nazywa się go ostatecznie arcykapłanem). Klasę 
kapłanów tworzyli przede wszystkim Sadokoci 
powołujący się na tradycję kapłańską sięgającą 
czasów Dawida, a nawet uważający się za po-
tomków Aarona, pierwszego kapłana Izraelitów 
i pomocnika Mojżesza. Od Sadokitów wywodzi-
li się saduceusze. Niższe posługi świątynne peł-
nili lewici. 

Na wygnaniu i w czasach perskich, gdy myśl o niepodległości musiała 
wydawać się nierealna, uwagę Izraelitów zaczęły zajmować dawne ust-
ne i pisemne przekazy. Zaczęto zbierać i redagować opowiadania o oj-
cach, królach i prorokach, prawa i ustawy, modlitwy i psalmy. I tak po-
wstał kanon pism starotestamentowych. 

 
 
Saduceusze, oprócz faryzeuszy, stano-
wili stronnictwo polityczne o charak-
terze przede wszystkim politycznym. 
Swoją nazwę wywodzili od Sadoka ar-
cykapłana z czasów Dawida oraz  Sa-
lomona. Zwolenników mieli zwłaszcza  
w kręgach wyższych warstw jerozolim-
skich i w rodzinach kapłańskich. Wy-
stąpili po raz pierwszy w połowie II w. 
przed Chr., chociaż być może istnieli 
już przed powstaniem machabejskim. 
W wykładni Tory odrzucali tradycję ust-
ną (halachę). Zaprzeczali zmartwych-
wstaniu umarłych, bo nie mówiła o nim 
Tora, i wszelką naukę, która przenikała 
do judaizmu z zewnątrz. Byli przeciw-
nikami faryzeuszów, a rabini, uczeni 
w Piśmie, uważali ich za heretyków. 
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Czytanie i rozważanie Pisma Świętego stało się 
głównym zajęciem gminy żydowskiej i pobożnych 
Żydów. Wykształcił się wtedy stan uczonych w Piś-
mie, których zadaniem było studiowanie świętych 
ksiąg. Na obczyźnie powstały też pierwsze syna-
gogi.  

Nie składano w nich ofiar, bo można je było 
składać tylko w świątyni jerozolimskiej, ale wspól-
nie się w nich modlono i czytano święte teksty. 

W 63 r. przed. Chr. Pompejusz, wódz rzymski, 
zdobył Jerozolimę i zbezcześcił świątynię, wcho-
dząc do miejsca Świętego Świętych, do którego 
wolno było tylko raz w roku, w Dniu Pojednania, 
wchodzić najwyższemu kapłanowi. Żydzi nie-
nawidzili Rzymian i bezustannie podejmowali 
próby, aby zrzucić ich panowanie. Rzymianie 
wprawdzie starali się uszanować religijne uczucia 
Żydów. Nie zmuszali ich np. do oddawania czci 
cesarzowi, w prowincji Judei, zarządzanej od 6 r. 
po Chr. przez namiestników czy prokuratorów 

rzymskich rezydujących nie w Jerozolimie, lecz w Cezarei Nadmorskiej, 
nie było nawet w obiegu monet z podobizną cesarza. Cesarz August polecił 
też składać na jego koszt codziennie ofiary w świątyni za siebie i lud rzym-
ski. Ale Żydzi marzyli o wolności. Oczekiwali na wybawcę, którego od 
dawien dawna w tragicznych okresach dziejów narodu wybranego zapo-
wiadali prorocy i który miał przywrócić jego dawną świetność. Nie mogli 

znieść upokorzeń, których doznawała ich duma na-
rodowa i religijna. Gdy więc prokurator Gessius 
Florus splądrował skarbiec świątynny wybuchło 
powstanie. Rozgorzała wojna, która zakończyła się 
w 70 r. po Chr. zburzeniem Jerozolimy i spaleniem 
świątyni przez Tytusa. Cesarz Wespazjan kazał dla 

upamiętnienia tego zwycięstwa bić monety, a w 81 r. wzniesiono w Rzymie 
na Forum Romanum łuk triumfalny Tytusa, przedstawiający m.in. pojma-
nych Żydów i zrabowane ze świątyni przedmioty kultu.  

Rok 70 był katastrofą dla narodu żydowskiego, ale nie oznaczał końca 
jego dziejów. Zwycięzcy zadowolili się złamaniem oporu Żydów, odebra-

Słowo „synagoga” jest pochodzenia 
greckiego i przekładem słowa he-
brajskiego bet-keneset, które zna-
czy „dom gromadzenia się”. 

Zachowała się jedynie zachodnia 
ściana dawnego obwarowania góry 
świątynnej (fragment muru oporo-
wego), zwana Ścianą Płaczu, przy 
której gromadzą się pobożni Żydzi 
na modły i lamentacje. 
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niem im nadziei na odzyskanie niepodległości, na przyjście Mesjasza, który 
zmiażdży swą prawicą wszystkich wrogów narodu wybranego i przywróci je-
go potęgę. Nie byli zainteresowani zniszczeniem religijnej tradycji Żydów. Po-
zwolili więc sławnemu faryzeuszowi rabinowi Jochananowi Ben Zakajowi 
otworzyć w Jawne szkołę dla rabinów i studium Tory. Kierownicy tej szkoły 
zyskali sobie wielkie poważanie, nazywano ich „książętami” czy „patriarcha-
mi” (hebr. nasi) i byli duchowymi przywódcami judaizmu. Rozwijano w niej 
tradycje faryzeuszów. W niej też ostatecznie ustalono kanon Biblii hebrajskiej. 
Rozwinął się system akademii rabinackich (hebr. jesziwa, aram. metibta), ko-
mentujących i zarazem rozwijających zagadnienia prawne, a także wyświęca-
jących rabinów. Akademie istniały zarówno na terenie Palestyny (najważniej-
sze w Sefforis, Tyberiada), jak i Babilonii (Sura, Pumbedita, Nahardea).  

Wpływ „patriarchów” został znacznie ograniczony, gdy w Cesarstwie 
Rzymskim objęli rządy władcy chrześcijańscy. W końcu, około 425 r., 
szkoła została zamknięta. W ten sposób Żydzi żyjący w diasporze (słowo 
pochodzenia greckiego, które znaczy „rozproszenie”) utracili swe duchowe 
centrum. Gminy były zdane wyłącznie na siebie. Mimo to udało się im 
rozwinąć wysoką kulturę religijną. W tym czasie powstały ważne części 
Talmudu i znaczące utwory poezji żydowskiej. Miszna została zamknięta 
przez Judę ha-Nasiego około 200 r., a Talmud na początku V w. (palestyń-
ski) i na przełomie VI/VII w. (babiloński). 

Po zamknięciu akademii palestyńskiej Żydzi zaczęli zwracać się z wąt-
pliwościami prawnymi do patriarchów akademii babilońskich, a od X w. 
dla poszczególnych obszarów czy gmin zawsze istniał gdzieś jakiś autory-
tet (np. dla Żydów z Jemenu takim autorytetem był Majmonides). 

Nowy okres w dziejach judaizmu rozpoczął się w 638 r., gdy muzułma-
nie zdobyli Jerozolimę. Kalifowie respekto-
wali judaizm, uznając go za religię objawioną. 
W XIII i IX w. powstały ośrodki żydowskie 
w Jerozolimie, Tyberiadzie, Tyrze i Akko. 
W okresie panowania muzułmańskiego istniały 
gminy żydowskie także w Mezopotamii, Egipcie i Afryce Północnej. W 711 r. 
muzułmanie wkroczyli do Hiszpanii, gdzie doszło do owocnej symbiozy 
kultury arabskiej i żydowskiej. Szkoły rabinów w Kordobie i Sewilli cie-
szyły się wielkim autorytetem. Od XII w. rozwija się w Hiszpanii i połu-
dniowej Francji (Prowansji) nurt mistycyzmu żydowskiego – kabała (hebr. 
„to, co otrzymane, tradycja”); z czasem zyskuje popularność w całym 

Arabskie słowo chalifa, stąd „kalif”, znaczy 
„zastępca”, „następca”. Tytuł kalifa przy-
dawano następcom Mahometa, spra-
wującym świecką i religijną władzę nad 
wszystkimi muzułmanami. 
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żydowskim świecie, przyczyniając się do 
powstania zarówno ruchów mesjańskich, 
jak i szabataizmu (XVII w.) czy frankizmu 
(XVIII w.) oraz ruchów pietystycznych, 
takich jak chasydyzm (XVIII w.).  

 
 
Prześladowania i rozproszenie 
 
Ten pomyślny rozwój judaizmu zakończył się wraz z upadkiem potęgi 

arabskiej na Półwyspie Pirenejskim. Zaczęły się prześladowania Żydów, 
którzy z taką samą radością witali teraz oddziały chrześcijańskie, jak nie-
gdyś zastępy wojowników muzułmańskich na ziemi palestyńskiej. Gdy 
jednak muzułmanie zostali całkowicie wyparci z Hiszpanii, zaczęły się 
znów ciężkie czasy dla Żydów. Chrześcijańscy władcy zaczęli siłą ich 
nawracać. Wielu Żydów przyjmowało chrzest, aby uniknąć tortur i po-
zbawienia majątku. Inkwizycja, które powstała w Hiszpanii dla zapew-
nienia czystości wiary chrześcijańskiej, wykorzystywała wszystkie moż-
liwe środki, aby przekonać się, czy nawróceni Żydzi są prawowierni. Na 
okrutną śmierć skazano tysiące nawróconych Żydów podejrzanych o po-

zostanie w głębi serca wyznawcami ju-
daizmu. W końcu w 1492 r. wypędzono 
z Hiszpanii wszystkich Żydów, a w 1497 r. 
z Portugalii.  

Żydzi udali się w rozmaitych kie-
runkach. Jedni do Afryki Północnej 
oraz Turcji, a więc do krajów muzuł-
mańskich, drudzy do Włoch, Holandii, 
Anglii i Niemiec, a zatem do krajów 
chrześcijańskich. 

Żydzi w różnych czasach i krajach by-
li często prześladowani, i to z różnych 
powodów, najczęściej religijnych. Bu-
rzono ich synagogi, konfiskowano ich 
majątki, nakładano na nich różne sankcje, 
ograniczano ich swobodę poruszania się 

Żydów, którzy zostali wypędzeni z Hiszpanii 
(Sefard) i Portugalii oraz osiedlili się w Holandii, 
północnej Europie i na Bliskim Wschodzie, na-
zywa się Sefaradim (Sefardyjczykami) w odróż-
nieniu od Aszkenazim (Aszkenazyjczyków), czyli 
Żydów, którzy po osiedleniu się najpierw we 
Francji, potem w Niemczech (Aszkanez) wyru-
szyli dalej na wschód – do Polski, Rosji i na Bał-
kany. W XIX i XX w. wielu Żydów z Europy 
Wschodniej wyemigrowało do Stanów Zjedno-
czonych.  
Sefardim posługiwali się językiem judeohiszpań-
skim (ladino), opierającym się głównie na średnio-
wiecznym dialekcie kastylijskim oraz zapożycze-
niach z języka hebrajskiego, portugalskiego i  dia-
lektów hiszpańskich. 
Natomiast większość Żydów aszkenazyjskich po-
sługiwała się językiem jidysz, powstałym w śre-
dniowieczu wśród Żydów osiadłych w Niemczech; 
głównym elementem jidysz – oprócz elementów 
aramejsko-hebrajskich, romańskich, a później tak-
że zapożyczeń słowiańskich – jest średnio-wy-
soko-niemiecki. 
Sefardyjczyków i Aszkenazyjczyków różnią nad-
to rytuały i literatura. 

Szabataizm (sabataizm, sabatianizm) – ruch 
zapoczątkowany przez Sabataja Cwi. Roz-
powszechnił się wśród Żydów na Bliskim 
Wschodzie i w Europie; domagał się surowej 
ascezy, ale głosił radość życia i odrzucał 
praktyki judaizmu; był zwalczany przez juda-
izm ortodoksyjny.  

Frankizm – ruch zapoczątkowany przez Ja-
kuba Franka; szerzył się w Polsce, Rumunii, 
Czechach i południowych Niemczech, nie 
uznawał Talmudu i kodeksu rabinów. 

Chasydyzm – ruch powstały na Podolu, opie-
rający się na tradycyjnym, talmudycznym juda-
izmie i na kabale. 
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(getta). W krajach chrześcijańskich powodem prześladowań było obarczanie 
Żydów winą za śmierć Jezusa. 

Położenie kresu wszystkim tym prześladowaniom obiecywały ideały 
oświecenia – tolerancja i równe prawa dla wszystkich ludzi. W Stanach 
Zjednoczonych i Francji, a później także w innych krajach Żydzi uzyskali 
te same prawa co inni obywatele. To zrównanie 
w prawach stało się jednak powodem przystoso-
wywania się Żydów do swego otoczenia. Wielu 
z nich całkowicie wyrzekło się judaizmu, zarzuca-
ło dawne zwyczaje i prawa, które gminy żydow-
skie wprawdzie wszędzie odróżniały od rodzi-
mych społeczności, ale też pozwoliły im zachować 
tożsamość narodową oraz religijną. Te tendencje 
(oświeceniowe i asymilacjonistyczne) doprowa-
dzają do powstania ruchu – najpierw reformy li-
turgii, a potem także teologii – nazywanego judai-
zmem reformowanym (a jego bardziej radykalny 
odłam – judaizmem liberalnym) w opozycji do ju-
daizmu ortodoksyjnego.  

Tym tendencjom oświeceniowym położył kres 
nowożytny antysemityzm, który miał różne pod-
stawy:  

 
religijne – Żydzi są winni zabójstwa Boga i zatwardziałym ludem, za co 

powinna ich spotkać zasłużona kara;  
gospodarcze – majętność niektórych Żydów budziła zazdrość. Każdy 

pretekst był dobry, by zaspokoić chciwość, i każdy środek (rabunek, 
grabież, podatki). 

społeczne – Żydzi wszędzie stanowili mniejszość, która często ściąga 
na siebie nienawiść większości. Mniejszości posądza się o burzenie 
porządku społecznego, bo są inne, inaczej żyją niż większość. Mniej-
szość żydowska prawie wszędzie spotykała się z wrogością z po-
wodu innej wiary, innych zwyczajów i innej ojczyzny.  

rasistowskie – Ideolodzy socjalizmu narodowego wyróżniali dwie rasy: 
aryjską i niearyjską. Do niearyjskiej zaliczali Żydów. Rasę tę uważali 
za mniej wartościową. Należy ją więc wytępić, by stworzyć lepsze 
warunki rozwoju dla rasy aryjskiej.   

Judaizm reformowany (postępowy) 
– nurt powstały w XIX w. w Niem-
czech, zapoczątkowany przez refor-
mę liturgiczną Izraela Jacobsona 
(hymny w języku niemieckim, mu-
zyka organowa, krótsze modlitwy). 
Nurt uznaje, w przeciwieństwie do 
tradycyjnego (ortodoksyjnego) juda-
izmu rabinicznego, prawo żydow-
skie za historyczne i reformowalne, 
opowiada się za równouprawnie-
niem kobiet w liturgii, dowolnością 
przestrzegania przepisów dotyczą-
cych koszerności i szabatu, nie wy-
maga wiary w Boga, a tylko woli 
pielęgnowania tradycji żydowskiej, 
nie podtrzymuje nadziei na przyjście 
Mesjasza, a Żydów nie traktuje jako 
grupy wyznaniowej, a jako odrębny 
lud. Nurt jest bardzo zróżnicowany; 
jego liczne odmiany różni stopień 
arbitralności reinterpretacji dawnych 
obyczajów. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
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Antysemityzm „usprawiedliwiany” racjami 
rasistowskimi był najgroźniejszy. Nie dawał 
żadnych szans na ocalenie. Nie można zmienić 
rasy i uniknąć terroru. Okazał się też najokrut-
niejszy. W obozach zagłady zginęło 6 milio-
nów Żydów, więcej niż jedna trzecia Żydów 
rozsianych po całym świecie. 

 
Powrót do ziemi ojców  
 
Po II wojnie światowej, 14 maja 1948 r., Dawid Ben Gurjon pro-

klamował w Tel Awiwie powstanie Państwa Izraela. Ziściły się nadzieje 
oraz tęsknoty, które zdawało się, że na zawsze już zostały pogrzebane 
wraz ze zburzeniem świątyni w 70 r. przez Rzymian, a zwłaszcza upadkiem 
w 132 r. powstania Bar Kochby uważanego za wyczekiwanego od wie-
ków Mesjasza, chociaż większość rabinów – prócz Akiwy – nie podzie-
lała tego poglądu.  

Izraelici w końcu powrócili do ziemi obiecanej ich ojcom, chociaż dro-
ga do odzyskania ziemi ojców była długa i niezmiernie trudna. 

Prześladowania, panoszący się antysemityzm sprawiły, że Żydzi rozpro-
szeni po całym świecie uświadomili sobie znów swoją przynależność do 
jednego ludu i obudziły tęsknotę za własnym krajem, w którym mogliby 
żyć zgodnie ze swoją tradycją. W 1896 r. Theodor Herzl opublikował 
książkę Der Judenstaat („Państwo żydowskie”), w której przekonywał, że 
Żydzi stanowią naród, mogący żyć tylko we własnym państwie niezależnie 
od tego, gdzie ono powstanie. Książka Herzla spotkała się z wielkim odze-
wem Żydów, dla których stało się oczywiste, że państwo to może powstać 
tylko na ziemi na wieki danej Żydom przez Boga – w Palestynie. Powstał 
żydowski ruch narodowy, zwany syjonizmem (od góry Syjon w Jerozoli-
mie). Ruch ten rozwijał się szybko i był dowodem budzenia się nowej 
świadomości narodowej. Trudności, które trzeba było przezwyciężyć, były 
jednak przeogromne: 

 
– Na ziemi palestyńskiej żyło niewielu Żydów. W 1882 r. zaledwie 

24 000. Od wieków zamieszkiwali ją Arabowie, którzy stanowili znaczącą 
większość. Pod koniec XIX i na początku XX w. tysiące Żydów imigrowa-
ło więc do Palestyny, tak że w 1918 r. żyło ich na ziemi palestyńskiej już 

Przymiotnik „aryjski” odnosi się do sta-
rożytnych Aryjczyków (Ariów), grupy lud-
nościowej, której językiem ojczystym jest 
jeden z języków aryjskich, stanowiących 
wschodnią grupę indoeuropejskiej wspól-
noty językowej. Ideolodzy rasizmu hitle-
rowskiego terminów „Aryjczycy” i „aryjski” 
zaczęli używać na oznaczenie rzekomo 
rasowo wyższych ludów germańskich, 
mających odznaczać się specyficznymi 
cechami fizycznymi i intelektualnymi. 
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83 000, w 1940 r. – około 467 000, a w 1947 r. – mniej więcej 600 000 
(Arabów muzułmanów prawie 1 000 000 i 240 000 chrześcijan, w przewa-
żającej części też Arabów). 

– Imigranci żydowscy od razu przystąpili do tworzenia organizacji i in-
stytucji kulturalnych nieodzownych do sprawnego funkcjonowania państwa 
(szkolnictwo, związki zawodowe, policja, prasa, fundusze narodowe do 
wykupu gruntów i ziemi), zakładania instalacji wodnych, zalesiania i odba-
gniania terenów itp. 

– Nie zdecydowali się na zbudowanie nowej świątyni, ale wszędzie 
wznosili synagogi. 

– Musieli też na nowo uczyć się języka hebrajskiego, który był już tylko 
językiem Biblii, Talmudu i kultu, a także literatury filozoficznej, halachicz-
nej, mistycznej i świeckiej (renesans powieści hebrajskiej w XIX w.); trze-
ba było wymyślić wiele nowych słów do nazwania nowych przedmiotów, 
urządzeń, narzędzi itp. 

 
Gdy więc Organizacja Narodów Zjednoczonych podzieliła terytorium 

Palestyny, pozostającej od 1922 r. pod zarządem Wielkiej Brytanii, na dwa 
państwa, arabskie i żydowskie, co miało położyć kres konfliktom, nienawi-
ści i aktom terroru między Żydami i Arabami, wszystko zostało przygoto-
wane, by nowe państwo Izrael mogło stać się nową ojczyzną wszystkich 
Żydów. 

  
Wiara i życie 
 
Życie pobożnych Żydów określają święta i zwyczaje.  
 
Obrzezanie i bar micwa/bat micwa 
Ósmego dnia po urodzeniu chłopcy zostają obrzezani i otrzymują imię. 

Przez obrzezanie stają się „synami Abrahama” i dostępują udziału w jego 
przymierzu z Bogiem. Dziewczynki otrzymują imię w czasie modlitwy 
wstawienniczej odmawianej w synagodze. Udział zaś w przymierzu uzy-
skują dzięki wspólnemu życiu z mężczyzną. 

W trzynastym roku życia chłopiec staje się bar micwa, tzn. synem przy-
kazania. W szabat po dniu jego urodzin zostaje po raz pierwszy wezwany 
do czytania Tory w synagodze. Rabin poucza go o jego nowych obowiąz-
kach. Odtąd jest pełnoprawnym członkiem gminy i za nią odpowiedzialny. 
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W tym dniu po raz pierwszy umocowuje do lewego ramienia i czoła fi-
lakterie (tefillin), czyli pudełeczka skórzane zawierające teksty z Tory, 
które przywiązuje rzemykami do lewego ramienia i czoła. Dzień ten jest 
także wielkim świętem rodzinnym, takim jak np. w rodzinach katolic-
kich Pierwsza Komunia święta. W niektórych gminach obchodzi się po-
dobne święto, gdy dziewczynka kończy dwanaście lat, gdyż odtąd jest 
zobowiązana do zachowywania nakazów Tory, staje się bat micwa, tzn. 
córką przykazania. 

Codzienne obowiązki religijne pobożnego Żyda polegają na odmawia-
niu modlitw w określonych porach dnia, przestrzeganiu przepisów dotyczą-
cych pokarmów, zachowywaniu szabatu, obchodzeniu świąt. 

 
Modlitwa 

Rano, w południe i wieczorem pobożni Żydzi od-
mawiają stosowne modlitwy. Podczas modlitwy po-
rannej przywdziewają specjalny płaszcz modlitewny 
(talit; tałes), mniej więcej długą na dwa metry i szero-
ką na jeden metr białą chustę z wełny albo jedwabiu 
z pasami wzdłuż boków. Teksty biblijne nie wspomi-
nają o talicie, mówią jedynie o frędzlach, które Izrae-
lici mają zrobić sobie na krajach swych szat, aby pa-
miętali o wszystkich przykazaniach Bożych. Stąd 
wziął się zwyczaj przeplatania frędzli przez rogi talitu 

(na specjalnym kawałku materiału) i nakładania go podczas porannej mo-
dlitwy. W dni powszednie pobożni Żydzi przymocowują sobie skórzanymi 
rzemykami jeszcze do lewego ramienia i do czoła pudełeczka (tefillin), 
w których znajdują się małe kawałeczki pergaminu z wypisanymi na nich 
tekstami biblijnymi (Wj 13,1-10.11-16; Pwt 6,4-9; 11,13-21). W ten sposób 
dosłownie wypełniają słowa Boże:  

 
Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczyma, aby 
Prawo było w ustach twoich, gdyż ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu 
(Wj 13,9).  

 
W czasie modlitwy, w synagodze i na cmentarzach pobożni Żydzi i za-

mężne kobiety noszą nakrycie głowy (kobiety nosiły je zwyczajowo od sta-
rożytności, a mężczyźni od czasów imperium perskiego jako znak godności, 

 
Szema Jisrael jest żydowskim 
wyznaniem wiary i główną mo-
dlitwą pobożnych Żydów, odma-
wianą rano i wieczorem. Składa 
się z trzech fragmentów biblij-
nych: Pwt 6,4-9; 11,13-21; Lb 
5,37-41. Słowa tego wyznania 
wiary w jedynego Boga przy-
pominają o obowiązku miłowania 
Boga, zachowania Jego przyka-
zań i wpajania dzieciom świętych 
nauk, by przekazywały je po 
wszystkie czasy. 
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natomiast od późnego średniowiecza jako swoisty 
znak wyznania). Główną modlitwę, Amidę, odma-
wiają Żydzi na stojąco i z twarzą zwróconą w kie-
runku Jerozolimy. Dlatego w domach żydowskich 
zawiesza się na ścianach specjalną tabliczkę opatrzo-
ną tekstem z psalmu i wskazującą, w którym kierun-
ku należy się zwracać w czasie modlitwy. 

W dawnych czasach i później, do zburzenia 
świątyni, najistotniejszym i nieodzownym dla ży-
cia aktem kultowym była ofiara. Początkowo 
składali ją ojcowie rodzin, później kapłani. Ofiary 
składano ze zwierząt albo roślin. Były wyrazem 
hołdu i wdzięczności dla Pana wszelkiego życia. 
Po zburzeniu świątyni ofiary zastąpiła modlitwa. 
Ale jeszcze znacznie wcześniej Żydzi żyjący w dia-
sporze nie mogli brać udziału w kulcie ofiarni-
czym, ponieważ ofiary można było skła-
dać tylko w świątyni jerozolimskiej. 
Gromadzili się więc na wspólną modli-
twę, by dać wyraz swej wierze. Z cza-
sem zaczęto wznosić synagogi, w których 
zbierała się gmina żydowska na wspólną 
modlitwę i rozważanie świętych teks-
tów. 

Tak jak w świątyni miejsca dla męż-
czyzn i kobiet w synagodze były ściśle od 
siebie oddzielone. Dopiero w czasach no-
wożytnych zniesiono ten podział w bar-
dziej liberalnych gminach. Najważniej-
szym miejscem w synagodze jest „święta 
skrzynia” (aron ha-kodesz), w której prze-
chowywane są zwoje Tory. Zwykle znaj-
duje się ona w ścianie wskazującej, w któ-
rej stronie leży Jerozolima. Do aron ha-
-kodesz prowadzą schodki jakby na świętą 
górę, co ma przypominać, że na górze Sy-
naj Izraelici otrzymali Prawo Boże. Przed 
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„świętą skrzynią”, pełniącą funkcję arki przymierza 
w Namiocie Świątyni i w świątyni, znajduje się spe-
cjalne podwyższenie oraz pulpit. Szczególnie uro-
czystym momentem liturgii synagogalnej jest wydo-
bycie z aron ha-kodesz zwojów Tory i przeniesienie 
ich w procesji do pulpitu. Do odczytania odpowied-
niego fragmentu Tory, podzielonej na 54 części, a za-
tem na tyle, ile jest tygodni w roku, wzywa się męż-
czyzn uczestniczących w nabożeństwie. Musi zebrać 
się przynajmniej dziesięciu dorosłych mężczyzn 
(minjan), niezależnie od liczby kobiet, by można było 
rozpocząć nabożeństwo; do dorosłych mężczyzn zali-
cza się i bar micwa. Synagogi są nie tylko miejscem 
nabożeństw, wspólnej modlitwy i rozważania słowa 
Bożego, lecz także znajdują się w nich biblioteki, 

służą jako szkoły. W nich też młodzi chłopcy studiują pisma święte pod 
kierunkiem rabina. 

 
Prawo pokarmowe 
Pobożni Żydzi są zobowiązani do przestrzegania wielu przepisów doty-

czących przygotowywania i spożywania pokarmów, a więc mówiących, ja-
kie pokarmy są koszerne (hebr. koszer – „odpowiedni, zdatny”), tzn. zdatne 
do spożywania. Pobożni Żydzi np. nie jedzą mięsa świńskiego, nie spoży-
wają mleka i przetworów mlecznych (sera, masła) z potrawami z mięsa. Są 
nawet osobne naczynia i zastawy stołowe do różnych potraw. Przepisy te 
wyjaśnia się różnie. Istotne wydaje się tłumaczenie religijne. Izraelici, 
przekonani o jedyności swego Boga, odżegnywali się od kultu innych bo-
gów czczonych przez ludy Kanaanu, wśród których żyli, albo przez ludy, 
które były ich sąsiadami. Świnia odgrywała wielką rolę w kulcie Kananej-
czyków. Składano ją w ofierze bogom, a z ofiarami były połączone biesia-
dy kultowe. Izraelici, zwalczając okazywanie czci obcym bogom, odrzucali 
też wszystko, co miało jakiś związek z ich kultem, w tym wypadku spoży-
wanie świniny. Podobnie tłumaczy się zakaz niespożywania razem pokar-
mów mlecznych i mięsnych; jest on zapewne wyrazem odrzucenia kananej-
skiego obrzędu ofiarniczego, w czasie którego gotowano koźlę w mleku 
jego matki. 
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Szabat 
 

Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie sza-
batem odpoczynku, poświęconym Panu (...). To będzie znak wiekuisty mię-
dzy Mną (Bogiem) a Izraelitami, bo w sześciu dniach Pan stworzył niebo 
i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. 

 
W szabat Żydów obowiązuje nakaz powstrzymania się 

od wszelkiej pracy (za wyjątkiem przyjścia z pomocą ko-
muś, kto znalazł się niebezpieczeństwie), świętego odpo-
czynku (udział w nabożeństwie, czytanie Biblii, śpiewanie 
hymnów), oddalenia się od miejsca zamieszkania (w miej-
scu zamieszkania wolno się swobodnie poruszać; poza miejscem zamieszka-
nia wolno przejść tylko dwa tysiące kroków; tyle wynosi tzw. droga szaba-
towa), a nawet palenie, pisanie, telefonowanie, dotykanie pieniędzy. 

Szabat rozpoczyna się w piątek od zachodu słońca i trwa do zachodu 
słońca w sobotę. Posiłki przygotowuje się już w piątek, w szabat wolno je 
tylko odgrzać. O ściśle określonej porze rodzina odświętnie ubrana zbiera się 
przy uroczyście nakrytym stole. Matka zapala świece szabatowe. Następnie 
odmawia się specjalne modlitwy i śpiewa hymny, po czym ojciec przewodzi 
ceremonii zwanej Kidusz  – błogosławienia wina i dnia. Oprócz kielicha wi-
na na stole znajdują się dwa bochenki chleba jako wspomnienie zbierania na 
pustyni dwóch miar mąki. Głównym posiłkiem jest zwykle ryba. W sobotę 
pobożni Żydzi udają się do synagogi, by wziąć udział w nabożeństwie. Sza-
bat, a także inne święta, kończy specjalna ceremonia zwana Hawdala (słowo 
to znaczy „oddzielenie”, „wyróżnienie”) oraz pieśni, m.in. Elijahu ha-nawi 
(„prorok Eliasz”), w której wspomina się postać proroka Eliasza. Płomienie 
świec szabatowych gasi się kropelkami wina. 

Świętowanie szabatu stawia we współczesnych warunkach wiele pytań, 
np. czy powinny w tym dniu kursować autobusy, pociągi. Wielu poboż-
nych Żydów nadal ściśle przestrzega dawnych zwyczajów, by pozostać 
wiernym ludem przymierza. 

 
Święta 
W świętach żydowskich odzwierciedlają się dzieje wybranego ludu, je-

go dobre i złe dni. Szczególne miejsce w pamięci Żydów zajmują wydarze-
nia związane z wyjściem z Egiptu i wędrówką do Ziemi Obiecanej. Do dziś 

Słowo „szabat”, po grecku 
sabbat, pochodzi od sło-
wa hebrajskiego szawat, 
które znaczy „ustać, zanie-
chać, odpocząć”. 
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jest też żywa i wdzięczna pamięć za dary życia, których Bóg udzielał Izra-
elitom w krainie „mlekiem i miodem płynącej”, oraz za inne dobrodziej-
stwa, których doświadczyli w swej długiej historii. W świętach dają Żydzi 
też wyraz nadziei, że Bóg nadal będzie się nimi troskliwie opiekował. 

Znane są przede wszystkim trzy wielkie święta żydowskie: Pascha (Pe-
sach), Święto Tygodni (Szawuot), Święto Namiotów (Sukot). Są to tzw. 
święta pielgrzymkowe, ponieważ w dawnym Izraelu lud pielgrzymował na 
ich obchody do Jerozolimy.  

 
Pascha jest uroczyście obchodzoną pamiątką wyzwo-

lenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Na obchody tego 
święta Izraelici pielgrzymowali do świątyni, gdzie przy 
śpiewie Halelu składano w ofierze jednorocznego baranka 
albo koźlę. Po wylaniu przez kapłana krwi ofiary na cokół 
ołtarza i spaleniu tłustych części na ołtarzu całopalenia, 
ofiarnicy zabierali resztę do domu. Tu w gronie rodzinnym 
oraz zaproszonych gości odbywała się uczta, na której 
spożywano ofiarowanego w świątyni baranka (lub koźlę), 
niekwaszone chleby (przaśniki, hebr. maca), gorzkie zioła 
oraz wino, czytano opis wyjścia z „domu niewoli”, śpie-
wano psalmy. 

Po zburzeniu świątyni istotnym obrzędem uroczystości 
paschalnych pozostała uczta (hebr. seder – „porządek”). 
Obecnie wieczorem w pierwszą pełnię księżyca po wio-
sennym zrównaniu dnia z nocą rodzina zbiera się przy 
szczególnie świątecznie przybranym stole, na którym 
znajdują się tradycyjne potrawy mające symboliczne zna-
czenie. Ucztę rozpoczynają błogosławieństwa dnia. Na 
znak radości pije się pierwszy kielich wina. Następnie 

najmłodszy uczestnik uczty, zwykle dziecko, pyta głowę rodziny o sens te-
go święta i poszczególnych zwyczajów. 

Ojciec według Hagady pesachowej, czyli standardowej „opowieści pas-
chalnej”, opartej – oprócz Księgi Wyjścia – na źródłach rabinackich, opo-
wiada historię wyjścia z Egiptu. Teraz dopiero – według ściśle określonego 
porządku (seder) – zaczyna się spożywać przygotowane dania. Macę, nie-
kwaszony chleb, mający przypominać, że Izraelici musieli opuścić Egipt 
w pośpiechu, tak iż nie mieli nawet czasu upiec chleb z zakwaszonego cia-

Hebrajskie słowo pesach 
znaczy „przejście obok, 
ominięcie”, czyli przejście 
anioła śmierci obok do-
mów Izraelitów w noc za-
głady wszystkiego, co pier-
worodne Egiptu. 

Halel ogólnie oznacza ra-
dosną i pochwalną pieśń 
na cześć króla albo Boga. 
W sensie zaś szczegól-
nym – grupę psalmów Ps 
113-118 (Mały Halel) i Ps 
136 (Wielki Halel). 

„Gdy was zapytają dzieci: 
cóż to za święty zwyczaj? 
– tak im odpowiecie: «To 
jest ofiara Paschy na cześć 
Pana, który w Egipcie omi-
nął domy Izraelitów. Pora-
ził Egipcjan, a domy na-
sze ocalił»”. 
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sta, gorzkie zioła, będące symbolem goryczy, jakiej doznawali Izraelici 
w niewoli egipskiej. Gorzkie zioła macza się w specjalnym sosie, przyrzą-
dzonej z jabłek, orzechów, migdałów, cynamonu i wina i mającej przypo-
minać glinę, z której Izraelici byli zmuszeni wyrabiać w Egipcie cegły. 
Podczas spożywania tych potraw uczestniczący w uczcie paschalnej wypi-
jają trzy następne kielichy wina, razem cztery, które mają przypominać 
o słowach Bożych oznajmiających Izraelitom wyzwolenie z niewoli egip-
skiej. Na stole leży też kość goleniowa baranka wyobrażająca baranka, 
którego każda z rodzin zabiła w noc wyjścia z Egiptu i którego krwią po-
kropiła próg i oba odrzwia, by dom ich ominął anioł śmierci. Spożywa-
niu potraw towarzyszą specjalne modlitwy i błogosławieństwa, w których 
wspólnota żydowska daje wyraz swej wdzięczności za ocalenie w przeszło-
ści i nadziei na przyjście Mesjasza. Dla proroka Eliasza, którego przyjście 
na ziemię ma poprzedzić pojawienie się Mesjasza, pozostawia się napeł-
niony kielich wina. 

W czasie nabożeństwa w synagodze czyta się Pieśń nad pieśniami i re-
cytuje Halel, czyli psalmy dziękczynne 113–118. 

 
Święto Tygodni (Szawuot). Siedem tygodni po Święcie Paschy obcho-

dzi się Święto Tygodni, zwane też Świętem Żniw, co przypada w Palesty-
nie na koniec zbiorów jęczmienia i początek żniw pszenicy. W dawnym 
Izraelu w święto to pielgrzymowano do świątyni, by złożyć Bogu przede 
wszystkim dar z pierwocin – dwa bochenki chleba z nowych zbiorów, które 

piecze się z zaczynem, a także ofiarę całopalną z siedmiu ba-
ranków, ofiarę przebłagalną z jednego kozła oraz dwa baranki 
na ofiarę biesiadną. Z tej okazji lud z całego Izraela gromadził 
się też na wspólne uroczystości liturgiczne, zwane „zwołaniem 
świętym”. Później połączono to święto z pamiątką objawienia 
i dania Izraelitom Tory na górze Synaj, dlatego podczas nabo-
żeństw w synagogach odczytuje się Dziesięć Przykazań (Deka-
log). Synagogi i domy przystraja się w tym dniu kwiatami i ga-
łęziami drzew, stąd też nazwa Zielone Święta (która jednak nie 
funkcjonuje w judaizmie). 

 
Święto Namiotów (Sukot). Jesienią w miesiącu Tiszri, po 

zbiorze plonów, obchodzi się w radosnym nastroju Święto 
Zbiorów. W dawnym Izraelu rozpoczynało się „zwołaniem 

 
 

Nisan 
(marzec/kwiecień) 

Ijar 
Siwan 

 
Tamuz 

Aw 
Elul 

 
Tiszri 

(1 Tiszri – początek 
roku religijnego) 

Cheszwan 
Kislew 

 
Tewet 

Szewat 
Adar 

 
(nazwy miesięcy 
są pochodzenia 
babilońskiego) 
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świętym” i przez kolejnych osiem dni składano Bogu ofiary całopalne, po-
karmowe, płynne, przebłagalne. Przez siedem też dni Izraelici mieszkali 
w szałasach (kuczkach, hebr. suko) na pamiątkę wędrówki przez pustynię 
i mieszkania w tym czasie w szałasach (namiotach). Święto kończyło się 
ponownym „zwołaniem świętym”. 

W Święto Namiotów Izraelici dziękowali Bogu za zebrane plony „z kle-
piska i tłoczni”, a więc za zbiory zbóż, winogron i oliwek. 

Także dziś Żydzi przygotowują na te święta specjalny bukiet z gałęzi 
czterech gatunków drzew (palmy, mirtu, etrogu, odmiany drzewa cytryno-
wego, i wierzby), zapewne w nawiązaniu do słów z Księgi Kapłańskiej:  

 
Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, ga-
łązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Pa-
nem, Bogiem waszym, przez siedem dni.  

 
W ogrodach, na podwórkach, a nawet balkonach, zawsze pod gołym 

niebem, budują szałasy, w których w czasie tych świąt spożywa się posił-
ki, a jeśli nie jest za zimno, nocuje. Szałasy te ozdabia się wewnątrz gir-
landami, kwiatami i obrazami. Siódmego dnia w synagodze zanosi się 
modły o deszcz i nowe bogate zbiory. Ósmego dnia, zwanego „radością 
Tory” (hebr. Simchat Tora; zakończenie rocznego cyklu czytań i rozpo-
częcie nowego), w podniosłym nastroju obnosi się przy wtórze śpiewów 
siedem razy wokoło synagogi Torę. W Jerozolimie zaś oraz w innych 
miejscowościach izraelskich Żydzi tańczą ze zwojami Tory na placach 
miejskich, dając wyraz swej radości z jej posiadania. Dzieci w tym dniu 
prezentami obdarowuje się, dorośli zapraszają nawzajem siebie do do-
mów i świątecznie goszczą. 

 
Nowy Rok. Szczególnie świętym czasem są tzw. straszne dni (hebr. 

Jamim Noraim), dni skruchy i pokuty, które rozpoczyna Nowy Rok (Rosz 
ha-Szana), a kończy Dzień Pojednania (Jom Kipur). 

W Nowy Rok, przypadający na pierwszy dzień miesiąca Tiszri, pobożni 
Żydzi gromadzą się w synagodze na poranne nabożeństwo. Głos rogu (szo-
far), zwykle baraniego, wzywa zebranych do pokuty. Czytane teksty, mo-
dlitwy i pieśni odpowiadają powadze tego dnia, a także mają przypomnieć 
o czekającym sądzie ostatecznym i postępowaniu w życiu zgodnie z wolą 
Bożą. 
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Z Nowym Rokiem jest związany od XV w. bardzo wymowny zwyczaj 
nawiązujący do słów proroka Micheasza:  

 
Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wyrzuci w głęboko-
ści morskie wszystkie nasze grzechy.  

 
Późnym popołudniem Żydzi udają się nad wodę, gdzie wypowiadają 

powyższe słowa i wytrząsają zawartość kieszeni do wody, co ma być zna-
kiem oczyszczenia z wszelkich grzechów. 

Nowy Rok jest też świętem, które przywodzi na myśl stworzenie świata, 
natomiast Dzień Pojednania, zwany również Sądnym Dniem, przypomina 
o sądzie ostatecznym, na którym rozstrzygną się definitywnie losy czło-
wieka. W tym dniu obowiązuje całkowity post, zakaz wykonywania wszel-
kich prac. Pobożni Żydzi modlą się, czasami cały dzień, w synagogach, ba-
dają swoje sumienie, czy zawinili przeciwko Bogu i bliźnim, i proszą Boga 
i bliźnich o przebaczenie. Pojednanie bowiem z Bogiem i bliźnimi jest naj-
głębszym sensem tego dnia. Na zakończenie wspólnota odmawia Szema 
Jisrael, wyznanie wiary, po czym rozlega się znów głos rogu, obwieszcza-
jący, że skończył się czas pokuty.  

W dawnym Izraelu jedynie w Dzień Pojednania, 
zwanym raczej Dniem Przebłagania, arcykapłan mógł 
wejść do Miejsca Najświętszego, w którym znajdowa-
ła się Arka Przymierza z tablicami Dziesięciu Przyka-
zań. Arcykapłan, ubrany w uroczyste szaty, wchodził 
do Miejsca Najświętszego i stawał przed przebłagal-
nią, aby dokonać obrzędu przebłagania za swoje grze-
chy oraz  za grzechy całego ludu. Obrzęd przebłagania 
polegał na siedmiokrotnym pokropieniu przed przebła-
galnią palcem umoczonym we krwi cielca i jednego z kozłów. Po obrzędzie 
przebłagania nad Miejscem Najświętszym, a także nad Namiotem Spotka-
nia i ołtarzem, przyprowadzano do arcykapłana drugiego z kozłów. Arcy-
kapłana kładł obie ręce na jego głowie, wyznawał wszystkie winy Izraeli-
tów, tak jakby nakładł je na głowę kozła, a następnie rozkazywał wypędzić 
go na pustynię, na ziemię bezpłodną, daleko od ziemi ojców. 

 
Oprócz wielkich świąt pielgrzymkowych oraz wielkich dni związanych 

z początkiem roku kultowego znane są na ogół jeszcze dwa inne święta, 

 
Przebłagalnia (kaporet) to pły-
ta ze szczerego złota zamyka-
jąca arkę – miejsce, z którego 
Bóg przemawiał do Mojżesza, 
i jakby narzędzie odpuszcze-
nia grzechów. Na szczerozło-
tej płycie znajdowały się na jej 
końcach dwa cheruby ze zło-
ta, których rozpostarte skrzy-
dła ocieniały przebłagalnię. 
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Purim i Chanuka. Nawiązuje się w nich do konkretnych wydarzeń histo-
rycznych. 

 
Purim. Pierwsze z tych świąt, Purim, jest przypo-

mnieniem, że Bóg opiekuje się swoim ludem wszędzie – 
i .w krainie ojców, i na obczyźnie. Święto to bowiem jest 
pamiątką ocalenia przed zagładą Izraelitów uprowadzo-
nych do niewoli asyryjskiej i babilońskiej. Część z nich 

powróciła po dekrecie Cyrusa do ziemi ojców, część jednak żyła na wysie-
dlonych terenach, a potomkowie niektórych wygnańców dorobili się mająt-
ku i zajmowali ważne stanowiska w imperium perskim. Estera, którą opie-
kował się Mardocheusz, została nawet królową, żoną Achaszwerosza 
(Ksarksesa I). Izraelici, choć starali się lojalnie służyć swym nowym ziem-
skim panom, nie zapominali, kto jest ich jedynym Panem, komu jedynie 
należy się religijna cześć. Gdy więc Haman, wyniesiony przez króla Acha-
szwerosza ponad wszystkich książąt, zauważył, że Mardocheusz nie klęka 
przed nim i nie oddaje mu pokłonu, i gdy dowiedział się że jest Żydem, po-
stanowił zgotować zagładę nie tylko Mardocheuszowi, ale wszystkim Ży-
dom. Udał się do króla i oskarżył Żydów o nieprzestrzeganie praw królew-
skich. Radził królowi, żeby ich zatem wytracić, co więcej obiecał królowi, 
że przekaże do skarbca królewskiego dziesięć tysięcy talentów srebra, a za-
tem prawie 343 tony. Król zapewne nie mógł oprzeć się pokusie, bo Żydów 
i ich zwyczaje musiał przecież znać od dawna. Zezwolił zatem na wysłanie 
do wszystkich prowincji dekretu, w którym nakazywano zabić wszystkich 
Żydów – od chłopca do starca, dzieci i kobiety – w tym samym dniu, to 
jest trzynastego Adar, a majątek ich skonfiskować. Odpis dekretu jest na-
stępujący:  

 
Wielki król Artakserkses pisze do książąt i rządców stu dwudziestu siedmiu 
państw od Indii aż do Etiopii: Gdy zapanowałem nad licznymi narodami 
i gdy podbiłem cały świat nie nadużywając władzy swojej, lecz z łaskawo-
ścią i łagodnością stale sprawując rządy, chciałem cicho unormować życie 
podwładnych, królestwo umocnić spokojnie aż po granice i przywrócić 
wszystkim ludom upragniony pokój. Gdy pytałem moich doradców, jak to 
można dokładnie przeprowadzić, Haman, który wyróżniał się przy nas 
mądrością i niezmiernie przychylnym usposobieniem oraz odznaczał się 
niezachwianą wiernością, zajmując drugie miejsce w królestwie, wskazał 

Nazwa święta Purim pocho-
dzi od persko-hebrajskiego 
słowa pur, które znaczy „los”; 
Haman rzucił los, aby wy-
znaczyć dzień zagłady Ży-
dów. 
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nam, że wmieszał się pomiędzy inne szczepy całego świata pewien naród 
wrogo do pozostałych usposobiony, który przez swoje prawa sprzeciwia się 
wszystkim narodom i stale lekceważy zarządzenia królów, tak iż stanowi 
przeszkodę w rządach nienagannie sprawowanych przez nas nad całością. 
Przekonawszy się, że jedynie ten naród pozostaje ze wszystkimi w stałej 
niezgodzie, że trzyma się w odosobnieniu na skutek swych praw, że nie-
życzliwy jest dla naszych spraw, spełniając najgorsze czyny, tak iż państwo 
nigdy nie będzie mogło dojść do wewnętrznego pokoju, rozkazaliśmy, aby 
osoby wymienione w pismach Hamana, który jest przełożonym nad spra-
wami państwa i drugim ojcem naszym – aby ci wszyscy wraz z żonami i dzieć-
mi, zginęli całkowicie od miecza przeciwników, bez żadnego współczucia 
i oszczędzania, czternastego dnia dwunastego miesiąca Adar, roku bieżące-
go. I aby od dawna nieżyczliwie usposobieni w jednym dniu przemocą ze-
słani zostali do Hadesu i w ten sposób na przyszłość zapewnili nam zawsze 
bezpieczne i niczym niezamącone sprawowanie rządów w państwie. 

 
Haman pewny swego już zbudował szubienicę dla Mardocheusza, już 

radował się bogactwami, jakie zagrabi Żydom, ale dziwnym zrządzeniem 
losu król w pewną bezsenną noc odnalazł w kronikach zapis mówiący, że 
niegdyś Mardocheusz ujawnił spisek przygotowywany przez „stróżów pro-
gu” na życie swego pana, króla. Król kazał wówczas Hamanowi ubrać go 
w szatę królewską, posadzić na koniu królewskim i obwozić po placu miej-
skim, i wołać: „Oto, co czyni się mężowi, którego król chce uczcić!”. 

Wreszcie królowa Estera, która być może ze względu na tę właśnie 
chwilę dostąpiła godności królowej, otworzyła podczas uczty oczy królowi. 
Gdy Achaszwerosz zdał sobie sprawę z niegodziwości Hamana, kazał go 
powiesić na szubienicy przygotowanej dla Mardocheusza, a Mardoche-
uszowi dał władzę, jaką dotychczas miał Haman. Trudniej było cofnąć de-
kret królewski o zagładzie Żydów. Dekret bowiem króla, napisany w imieniu 
króla, był nieodwołalny. Trzeba było wydać drugi dekret, rozesłać do stu 
dwudziestu siedmiu prowincji perskich, rozciągających się od Indii aż do 
Etiopii, a czas naglił. Dekret ten nie odwoływał treści pierwszego, ale po-
zwalał Żydom stanąć w obronie swego życia, zadawał kłam wszelkim 
oszczerstwom przeciwko nim rozpowszechnianym, i zachęcał do niezwa-
żania na listy rozesłane przez Hamana oraz wsparcia Żydów w obronie 
przed wrogami. Trzynastego Adar doszło – mimo dekretu królewskiego – 
do walk, Żydzi jednak wyszli z nich obronną ręką. Czternastego zaś dnia 
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tego miesiąca urządzili uczty i zabawy. Mardocheusz wysłał też listy do 
wszystkich Żydów, aby co roku obchodzili czternastego Adar (i piętnaste-
go, bowiem walki w Suzie, stolicy imperium perskiego, trwały jeszcze 
czternastego dnia tego miesiąca) jako święto radości obdarowywania ubo-
gich darami na pamiątkę ocalenia przed zagładą. 

Święto Purim po dzień dzisiejszy pozostało świętem wielkiej radości i ob-
darowywania ubogich. Jest żydowskim karnawałem. 

 
Chanuka. Podobnie radosny charakter ma święto Chanuka, obchodzone 

przez osiem dni w miesiącu Kislew na pamiątkę oczyszczenia świątyni 
zbezczeszczonej przez Antiocha IV Epifanesa. 

Pobożni Żydzi, nie mogąc dłużej ścierpieć narzuca-
nia im kultury helleńskiej, wszczęli powstanie w obronie 
wiary swych ojców. Gdy po wielu zwycięskich bitwach, 
odniesionych pod wodzą Machabeuszy, weszli do mia-
sta Jerozolimy, znaleźli świątynię spustoszoną, ołtarz 
zbezczeszczony, bramy popalone, na dziedzińcu krzaki, 
a pomieszczenia dla kapłanów zamienione w ruinę. Wy-
brali więc nienagannych i wiernych Torze kapłanów, 
którzy oczyścili świątynię. Wynieśli splugawione ka-

mienie. Rozwalili zbezczeszczony ołtarz całopalenia i wybudowali nowy. 
Wykonali nowe święte naczynia, a do przybytku zanieśli świecznik, ołtarz 
kadzenia i stół na chleby pokładne. Wreszcie zapalili kadzidła i... lampy na 
świeczniku. Dwudziestego piątego dnia miesiąca Kislew 164 r. przed Chr.  
poświęcono na nowo ołtarz całopalenia „przy śpiewie pieśni i grze na cy-
trach, harfach i cymbałach”. Przez osiem dni obchodzili Żydzi poświęcenie 
ołtarza, radując się, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Po-
stanowili też, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą obchodzili odtąd co 
roku. 

W tych zmaganiach z wrogiem i trudzie oczyszczenia świątyni do-
świadczyli małego, ale wyraźnego cudu opieki swego Boga. Otóż znaleźli 
wówczas tylko jeden mały, opatrzony pieczęcią arcykapłana, dzbanek oli-
wy do siedmioramiennego świecznika. Wydawało się, że wystarczy go za-
ledwie na jeden dzień, a innej oliwy nie wolno było użyć. Okazało się, że 
wystarczyło go aż na osiem dni, do czasu potrzebnego na przygotowanie 
większego zapasu świętej oliwy. Na pamiątkę tego cudu zapala się w świę-
ta chanukowe każdego dnia kolejno nową świecę na specjalnym ośmiora-

Powstaniu przewodzili Mata-
tiasz oraz jego trzej synowie: 
Jan, Szymon i Juda. Juda no-
sił przydomek Machabeusz, 
co znaczy „młot”. Przydom-
kiem tym zaczęto określać 
całą rodzinę Matatiasza; mó-
wi się też o powstaniu ma-
chabejskim i Księgach Macha-
bejskich opisujących tamte 
wydarzenia. 
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miennym świeczniku. Świecznik ten ustawia się na widocznym miejscu 
i dopóki płoną na nim światła nie wolno pracować, pościć, wygłaszać mów 
pogrzebowych, jedynie weselić się w obliczu Boga przymierza. 

  
Małżeństwo 
Nie tylko święta religijne przypominają o przymierzu, które Bóg zawarł 

z Izraelem. Obrazem tego przymierza jest także małżeństwo, a miłość męż-
czyzny i kobiety – obrazem miłości Boga do wybranego ludu. Pieśń nad 
Pieśniami, która jako księga Biblii ma swój sens duchowy i alegoryczny, 
jest zbiorem pieśni miłosnych i weselnych opiewających miłość mężczyzny 
i kobiety. Tradycja żydowska interpretuje ją w sensie alegorycznym, wi-
dząc w obrazie ziemskiej miłości związek Boga z Izraelem. Poza tym wiele 
innych tekstów, zwłaszcza prorockich, porównuje miłość Boga do Izraela 
do miłości między mężem a żoną. Prorok Izajasz takie oto słowa wkłada 
w usta Boga, którymi zwraca się do swego wybranego ludu: 

 
Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, 
nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. 
Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. 
I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. 
Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, 
któremu na imię – Pan Zastępów; 
Odkupicielem twoim – Święty Izraela, 
nazywają Go Bogiem całej ziemi. 
Zaiste, jak niewiastę porzuconą 
i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. 
I jakby do porzuconej żony młodości 
mówi twój Bóg. 
Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, 
ale z ogromną miłością cię przygarnę. 
W przystępie gniewu ukryłem 
przed tobą na krótko swe oblicze, 
ale w miłości wieczystej 
nad tobą się ulitowałem, 
mówi Pan, twój Odkupiciel. 
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Ślub odbywa się w synagodze w obecności rabina. Narzeczeni pod spe-
cjalnym baldachimem, zwanym chupa, otrzymują błogosławieństwo. Na-
stępnie upijają łyk wina z podanego kielicha, czemu towarzyszy prośba, 
aby Bóg obdarzył ich potomstwem. Wówczas narzeczony w obecności 
dwóch świadków wypowiada słowa zaślubin: „Oto jesteś mi poświęcona 
przez ten pierścionek zgodnie z Prawem Mojżesza i Izraela”, i wręcza na-
rzeczonej pierścionek, niekiedy bogato zdobiony i mający formę synagogi 
(choć zaleca się, by był skromny). Po wręczeniu pierścionka rabin odczytu-
je dokument zawarcia ślubu. Dokument ten, zwany ketuwa i sporządzony 
w języku aramejskim, zabezpiecza prawa kobiety i jest stale przez nią prze-
chowywany. Podpisanie dokumentu przez pana młodego kończy oficjalną 
ceremonię ślubu, po której rozpoczyna się przyjęcie weselne. Ślubu nie 
zawiera się w szabat, święta ani od Paschy do Szawuot, ponieważ od zbu-
rzenia świątyni czas ten jest czasem półżałobnym, za wyjątkiem jednego 
dnia – 18 Ijar. 

Jak boleśnie Żydów dotknęło zniszczenie świątyni świadczy pewien 
szczegół w ceremonii ślubu: pan młody na znak żałoby z powodu zburzenia 
świątyni tłucze kielich (zgodnie z jedną interpretacją). 

  
Pogrzeb 
Gdy życie pobożnego Żyda dobiegnie kresu, rodzina i gmina ma obo-

wiązek godnie go pogrzebać. Obrzędy żałobne i pogrzebowe przenika pew-
ność, że Bóg wskrzesi 
zmarłego w odpowie-
dnim czasie i na są-
dzie ostatecznym wy-
nagrodzi go za wierne 
przestrzeganie przyka-
zań (albo za złe życie 
strąci do krainy dale-
kiej od siebie, świata 
podziemnego [Szeolu], 
o czym nie ma jednak 
mowy w czasie nabo-
żeństwa pogrzebowe-
go). 
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Dzieje ludu izraelskiego i życie człowieka kształtowały i wciąż określają: 
 
Bóg 
 
Bóg stworzył niebo i ziemię z niczego, jest 

Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz całego 
ludu, który sobie wybrał, Izraela, co nie znaczy, 
że nie jest również Bogiem wszystkich innych 
narodów. 

Bóg Izraela jest jeden, wszyscy inni bogowie 
są „nicością”; nic, oprócz Boga, nie jest godne 
czci religijnej, nie jest boskie. 

Bóg Izraela żąda, by człowiek kochał Go z ca-
łego serca, z całej duszy i wszystkich sił. Ten zaś, 
kto tak kocha Boga, zachowuje też Jego przyka-
zania, z których znaczna część mówi, jak powi-
nien odnosić się do drugiego człowieka, bliźnie-
go. Księga Kapłańska wprost mówi: „Będziesz 
miłował bliźniego jak siebie samego”. 

Boga Izraela nie da się do końca wyrazić, 
opisać czy przedstawić. Stąd zakaz sporządzania 
jakichkolwiek Jego podobizn.  

Bóg Izraela ukazuje się w dziejach człowieka 
wciąż na nowo i wciąż na nowo stwarza  rzeczy 
nowe. 

Bóg Izraela jest Bogiem, z którym człowiek może wieść spór, na co 
wskazuje sama nazwa „Izrael”. 

Bóg zasiada na niebieskim tronie. Oprócz Boga i wszystkich stworzeń 
na ziemi istnieją niezliczone zastępy nadziemskich mocy – aniołów. Są to 
istoty stworzone przez Boga i Jemu podległe. Wypełniają polecenie Boga, 
są Jego wysłannikami, pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Aniołowie 
tworzą hierarchię, na czele której znajdują się archaniołowie: Michał, Ga-
briel, Uriel, Rafał. Klasy aniołów mają związek z pełnionymi przez nie 
funkcjami. 

Istnieją też ponadziemskie moce, które, choć stworzone przez Boga, 
odmówiły Mu posłuszeństwa. Są upadłymi aniołami, przeciwnikami zbaw-

Bóg stworzył świat 7 października 
3761 r. przed Chrystusem. Datę tę 
obliczył rabin Hilel II (IV w. po Chr.) na 
podstawie zawartych w Biblii danych 
o wieku patriarchów itp. Kalendarz ży-
dowski liczy lata od stworzenia świata. 
Dodając zatem do roku ogólnie przyję-
tego, np. 2012 liczbę lat od stworzenia 
świata do narodzenia Chrystusa, która 
dla miesięcy od stycznia do sierpnia 
wynosi 3760, a dla miesięcy od paź-
dziernika do grudnia – 3761 lat, otrzy-
mujemy bieżący rok kalendarza ży-
dowskiego – 5772 względnie 5773. 

W tradycji żydowskiej podejmowano 
mimo to wiele prób stworzenia jakie-
goś „obrazu” Boga. Filozofowie mówili, 
że jest Czystym Duchem. Mistycy wy-
obrażali Go sobie jako Istotę siedzącą 
na wyniosłym tronie w niebie i otoczo-
ną przez niezliczone zastępy aniołów. 
Kabaliści przestawiali Go jako nie-
skończoną Istotę, bez początku i koń-
ca, której nie jest w stanie pojąć duch 
ludzki. Rabini, nawiązując do Biblii, opi-
sywali Go jako Sędziego, Króla, Pana, 
Ojca, Oblubieńca, jako Tego, który prze-
bywa wśród swego ludu (szechina). 
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czych planów Boga, wrogami przyjaznych stosunków człowieka z Bogiem. 
Nazywa się je diabłami, którym przewodzi Szatan (łac. Lucyfer).  

 
Tora 
 
Tora dana przez Boga Izraelowi jest „wskazówką” pozwalającą wieść 

rozumne i szczęśliwe życie. 
Istotną częścią Tory jest Dziesięć Przykazań, z których trzy mówią, jak 

powinien człowiek odnosić się do Boga, a siedem pozostałych – do drugie-
go człowieka. 

Tora zawiera ponadto 248 nakazów i 365 zakazów, które odnoszą się 
do każdego aspektu życia. Wielu współczesnych Żydów owe nakazy oraz 
zakazy Tory nie traktuje już jako prawdziwych przykazań religijnych, a je-
dynie jako nakazy i zakazy uświęcone tradycją. Nawet bardzo religijni Ży-
dzi nie przestrzegają już ich wszystkich. Uczeni w Piśmie (rabini) for-
mułowali dodatkowe przepisy czy zasady prawne, mające zabezpieczyć 
Torę przed jej przekraczaniem. Nazywa się je „płotem Prawa” albo 
„płotem wokół Tory”, przy czym sama Tora jest „płotem”, mającym za-
bezpieczyć myśl Bożą określającą postępowanie człowieka i chronić 
przed grzechem.  

Celem Tory jest uświęcenie człowieka i taki jest też ostatecznie sens 
szczegółowych pouczeń o jedzeniu i piciu, obmyciach i nauce, pracy i dniach 
świątecznych. Studiowanie Tory jest więc świętym obowiązkiem pobożnego 
Żyda. Istnieją specjalne szkoły, w których czyta się i omawia Torę. 

 
Ziemia (Kraj) 
 
Bóg, każąc Abrahamowi wyruszyć z ziemi chaldejskiej, dał mu obietni-

cę otrzymania krainy, w której jego potomstwo rozrośnie się w wielki na-
ród. Odtąd Ziemia Obiecana, na której żyli synowie Izaaka i Jakuba, jest 
dla Żydów ziemią świętą, bo daną im od Boga. Najdroższym zaś miejscem 
w niej jest Jerozolima. 

Takimi też pozostały – ziemia święta i święte miasto – dla Żydów 
mieszkających w diasporze. Mówią o tym niezliczone modlitwy i pieśni. 
Gdy je stracili, jak się zdawało na zawsze, nie porzucali nadziei, że Bóg 
w końcu się nad nimi ulituje i sprowadzi ich do ziemi danej przodkom jako 
dziedzictwo, do „ziemi opływającej mlekiem i miodem”. 



JUDAIZM 

 111 

Mesjasz 
 
Pod koniec swych dni Mojżesz tak przemówił do ludu izraelskiego:  
 

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś 
nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Je-
go polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie 
ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, 
nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc 
im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie 
na ziemi, którą idziecie posiąść. 

 
Tragiczne dzieje synów Izraela 

mówią, że nie zawsze wybierali 
życie i szczęście. Bóg jednak w cza-
sach śmierci i nieszczęścia wzbu-
dzał wśród nich mężów, proro-
ków, którzy wzywali lud wybrany 
do powrotu do Boga i budzili na-
dzieję na przyjście Jego Wybaw-
cy. Z czasem z owych zapowiedzi, 
oczekiwań i tęsknot zrodziła się 
przekazywana z pokolenia na po-
kolenie wiara w Mesjasza, pomazańca Bożego, który przywróci, gdy wy-
pełni się czas, pokój i sprawiedliwość, i poszanowanie dla prawa Bożego 
na całej ziemi, a synom Izraela – należne im miejsce wśród narodów. 

Żydzi doznali już wielu rozczarowań w swych oczekiwaniach na Mesjasza, 
wiążąc je z tą lub inną postacią, która zdawała się Nim być. Mimo to nadal Go 
wyczekują i zanoszą do Boga modlitwy o Jego przyjście. Dźwięk rogu, który 
rozlega się w wielkie świąteczne dni, wciąż zapowiada Jego nadejście. 

 
Biblia 

 
Fundamentem wiary i praktyk pobożnych 

Żydów jest Biblia hebrajska, a zwłaszcza jej 
podstawowa część, zwana Torą, która obej-
muje pięć ksiąg Mojżeszowych, a mianowi-

Za Mesjasza uznali Żydzi Szymona Ben Kosebę, któ-
remu rabin Akiwa Ben Józef nadał przydomek Bar Ko-
chba (Syn gwiazdy), odwołując się do proroctwa Bala-
ama o wschodzącej Gwieździe z Jakuba (Lb 24,17-19);  
nie jest to jednak pewne; przypuszczalnie sam się tak 
nazwał, ale Akiwa uznał go za Mesjasza. Bar Kochba 
wszczął powstanie przeciwko Rzymianom być może 
wskutek wieści, że zamierzają oni zbudować świątynię 
Jowisza na terenie dawnej świątyni. Wkrótce powstańcy 
odzyskali Judeę i Jerozolimę, i znaczną część Palesty-
ny. Wznowiono kult na miejscu zniszczonej w 70 r. 
świątyni, ustanowiono arcykapłana. Wówczas cesarz 
Hadrian wysłał do Palestyny doborowe oddziały. Po 
miesiącach zimowych 135/136 r. zdobyły one ostatnią 
twierdzę Beter, w obronie której zginął też Bar Kochba. 

Żydzi nie dzielą oczywiście Biblii na Sta-
ry i Nowy Testament. Dla Żydów bowiem 
księgi, które chrześcijanie zaliczają do Sta-
rego Testamentu, nie są bynajmniej „stare” 
bądź „domagające się dopełnienia” przez 
„nowe”. „Nowy Testament” nie jest zatem 
potrzebny Żydom do zrozumienia swej wia-
ry ani religijnej praktyki życiowej, natomiast 
chrześcijanie nie mogą zrezygnować ze 
„Starego Testamentu”, jeśli chcą zrozumieć 
swą wiarę w Jezusa Chrystusa. W księ-
gach bowiem „dawnego Izraela” tkwią ko-
rzenie historii zbawienia, która, jak wierzą 
chrześcijanie, dopełniła się w Jezusie z Na-
zaretu. 



RELIGIE DROGAMI ZBAWIENIA 

 112 

cie Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, Księgę Kapłańską, Księgę Liczb oraz 
Księgę Powtórzonego Prawa. Z tej racji, że liczy ona pięć ksiąg, nazywa się 
ją też Pentateuchem. 

Tora jest księgą tak ważną dla pobożnych Żydów, że podzieloną na ty-
godniowe odcinki odczytuje się ją całą w ciągu roku podczas nabożeństw 
w synagodze. 

Pozostałe księgi Biblii dzieli się na dwie grupy: Prorocy (newiim), a za-
tem grupę obejmującą księgi prorockie, i Pisma (ketuwim), czyli grupę 
obejmującą wszystkie pozostałe księgi. 

Biblia hebrajska w znacznym stopniu odpowiada 
Staremu Testamentowi chrześcijan. Zaledwie kilka 
ksiąg, które znalazły się w kanonie ksiąg Starego 
Testamentu chrześcijan, nie obejmuje Biblia hebraj-
ska. Chodzi o księgi, które powstały w okresie hel-
lenizmu (III–I w. przed Chr.) i w większości zostały 

napisane w języku greckim: Księgę Tobiasza, Księgę Judyty, 1 i 2 Księgę 
Machabejską, Księgę Mądrości, Mądrość Syracha, Księgę Barucha i nie-
które fragmenty Księgi Daniela. 

Biblia jest spisanym słowem Bożym danym wybranemu ludowi, by 
zawsze je miał przed oczyma, w swym sercu i myśli: 

 
Szczęśliwy mąż, 
który nie idzie za radą występnych, 
nie wchodzi na drogę grzeszników, 
i nie siada w kole szyderców, 
lecz ma upodobanie w Prawie Pana, 
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. 
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,  
które wydaje owoc w swoim czasie, 
a liście jego nie więdną: 
co czyni, pomyślnie wypada. 

 
Początkowo owe przemyśliwa-

nie nad słowem Bożym, nad „wska-
zówką” Boga, Torą, przekazywano 
ustnie. Po zburzeniu świątyni w 70 r. 
faryzeusze uznali za jedno z pilnych 

Słowo „kanon” jest słowem grec-
kim i znaczy „trzcina”, „pręt”, stąd: 
„miara”, „reguła”, „prawidło”, „wzo-
rzec”. Używa się go między in-
nymi na oznaczenie oficjalnego 
zbioru ksiąg świętych. 

Faryzeusze to grupa religijna, której początki sięgają 
czasów drugiej świątyni. Nazwa „faryzeusze” wywodzi 
się od słowa hebrajskiego peruszim, które znaczy 
„oddzieleni”, zapewne z racji ich rygorystycznego 
przestrzegania Prawa. Wywodzili się z pietystycznego 
ruchu pobożnych (hebr. chasidim), od których się od-
łączyli, ponieważ nie podzielali ich mesjańsko-apoka-
liptycznego oczekiwania. Z czasem zdobyli wpływ 
w Wysokiej Radzie i wśród ludu. Po zburzeniu Jerozo-
limy stanowili jedyną partię religijną, która przetrwała 
i której orientacja duchowa stała się obowiązującą dla 
całego judaizmu 
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zadań zebranie oraz uporządkowa-
nie bogactwa refleksji uczonych ra-
binów nad Prawem Bożym. Zaczął 
powstawać Talmud (słowo to znaczy 
„nauka”, „pouczenie”), który dzieli 
się na Misznę, zredagowaną około 
200 r. po Chr. przez rabina Judę ha-
Nasiego, i Gemarę, będącą komen-
tarzem do Miszny, który obejmuje 
dyskusje prowadzone nad jej tekstem w żydowskich akademiach. Miszna 
zawiera 63 traktaty zebrane w 6 grupach (porządkach), w których omawia 
się sprawy rolnicze, świąt, ślubów, małżeństwa i rozwodu, karne i sądow-
nicze, kultu, świątynne, czystości rytualnej. 

Talmud został zredagowany w dwóch wersach: palestyńskiej (V w. po 
Chr.) – Talmud palestyński względnie jerozolimski, i babilońskiej (osta-
teczna redakcja na przełomie VI/VII w. po Chr.) – Talmud babiloński. 
Znacznie obszerniejszy Talmud babiloński wkrótce zdobył większy autory-
tet niż Talmud palestyński. Stał się podstawową księgą ortodoksyjnego ju-
daizmu i przyczynił się o jego ujednolicenia. 

Na Talmud składają się teksty zawierające przepisy religijne i prawne, 
czyli tzw. hallacha, oraz opowieści ludowe, legendy, przysłowia i poucze-
nia o charakterze moralnym, rozważania teologiczne i opis historycznych 
wydarzeń, czyli tzw. haggada, będąca przykładem praktycznego zastoso-
wania hallachy. 

Talmud jest świadectwem żywotności religijnej myśli judaizmu i rozu-
mienia słowa Bożego spisanego w Torze. Należy też do wielkich dzieł lite-
ratury światowej. Powaga, z jaką pobożni Żydzi odnosili się do tej księgi, 
pozwoliła im zachować wiarę ojców, żyjąc w rozproszeniu, pośród innych 
narodów i zachować swą tożsamość. 

 

Najwyższą władzą żydowską w czasach grecko-
-rzymskich, kompetentną w sprawach stosowania 
prawa świeckiego i religijnego, była Wysoka Rada 
(Sanhedryn). Wywodziła się ona z ustanowionego 
w czasach powygnaniowych urzędu Starszych stoją-
cych na czele gmin. W czasach nowotestamentowych 
liczyła 71 członków. W jej skład wchodzili Starsi (gło-
wy znakomitych rodzin), arcykapłani, uczeni w Piśmie 
ze stronnictwa faryzeuszów. Wysokiej Radzie prze-
wodził urzędujący arcykapłan. Oprócz tego Wielkiego 
czy Centralnego Sanhedrynu istniały regionalne małe 
sanhedryny. 
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Muzułmanie oddają cześć jedynemu Bogu, ży-
wemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszech-
mocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który 
przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym po-
stanowieniom całym sercem usiłują się podpo-
rządkować, tak jak podporządkował się Bogu 
Abraham, do którego wiara islamu chętnie na-
wiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wpraw-
dzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi 
i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz 
pobożnie ją nawet wzywają. Ponadto oczekują 
dnia sądu, w którym Bóg będzie wymierzał 
sprawiedliwość wszystkim ludziom wskrzeszo-
nym z martwych. Z tego powodu cenią życie 
moralne i oddają Bogu cześć głównie przez 
modlitwę, jałmużnę i post.

Sobór Watykański II 

ISLAM
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ISLAM 
 
Pierwotnym i właściwym symbolem islamu jest artystycznie wyra-

żone w piśmie arabskim wyznanie wiary: La ilaha illa Allah; Muhammad 
rasulu Allah („Nie ma bóstwa prócz Boga, a Mahomet jest Jego Proro-
kiem”). Wyraża on właściwiej istotę religii muzułmańskiej niż przedsta-
wienie rosnącego sierpa księżyca i szczęśliwej gwiazdy (Jowisza) znajdu-
jącej się po jego wewnętrznej stronie. W rzeczywistości przedstawienie to 
jest zapożyczeniem starożytnego, małoazjatyckiego symbolu szczęścia, 
który plemiona tureckie przybyłe z Azji uznały za własny po zdobyciu na 
początku czasów nowożytnych Azji Mniejszej i zaczęły zdobić nim chorą-
gwie w czasie swych dalszych wypraw na tereny Europy. 

Islam jest najmłodszą z wielkich religii świata, ale po chrześcijaństwie 
liczącą najwięcej wyznawców. Islam jest obecny głównie na trzech kon-
tynentach, a mianowicie w Azji Przedniej i Południowej, w Afryce Północnej 

i Centralnej oraz w Europie Południowej. W 32 krajach muzułmanie sta-
nowią większość. Mniejszości muzułmańskie żyją w Ameryce Północnej i Po-
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łudniowej, Australii oraz w Europie. Na naszym kontynencie wyjątek sta-
nowią państwa o większości muzułmańskiej: Turcja, Albania i niektóre 
kraje leżące na terenach byłej Jugosławia.  

 
„Islam” jest słowem arabskim wybranym przez samego Mahometa na 

określenie głoszonej przez siebie religii. Rdzeń s-l-m znaczy „poddanie 
(się)”, „oddanie, poświęcenie (się)”, „posłuszeństwo”, co w rozumienie 
wyznawców islamu oznacza: poddanie się woli Bożej, oddanie się Bo-
gu i absolutne wobec Niego posłuszeństwo. 

Wyznawcy islamu nazywają siebie muslim albo w języku perskim mu-
sulman (stąd polska nazwa „muzułmanie”), natomiast nie akceptują za-
chodniego określenia „mahometanie”, które mogłoby sugerować, że są 
czcicielami Mahometa, jak chrześcijanie Chrystusa. 

Pięć razy dziennie muezzini nawołują z minaretów muzułmanów sło-
wami: La ilaha illa Allah, Muhammad rasulu Allah do modlitwy. Słowa te 
przypominają wyznawcom jedynego Boga, Allaha, postać Mahometa, któ-
ry, jak wierzą, przed trzynastoma wiekami otrzymał od Boga ostatnie oraz 
ostateczne objawienie. Muzułmanie nie uważają go więc za Boga ani za 
Syna Bożego, a jedynie za proroka Allaha i Jego wysłannika. 

 
Założyciel islamu 

 
Mahomet urodził się w Mekce 

około 570 r. po Chr. Pochodził ze zu-
bożałego rodu Haszymitów z plemie-
nia Kurajszytów.  

Jego ojciec, Abd Allah, zmarł, za-
nim mu się urodził upragniony syn 
Muhammed (to arabskie imię znaczy 
„wysławiany”); Mahomet jest spoloni-
zowaną formą tego imienia. Gdy Ma-
homet miał pięć albo sześć lat, stracił 
też matkę Aminę. Zaopiekował się nim 
najpierw dziadek, a później stryj Abu 
Talib. Głównym zajęciem małego Ma-
hometa było pilnowanie na pastwi-
skach owiec i kóz mekkańczyków. Nie 

Praojczyzną Arabów jest Półwysep Arabski liczący 
prawie 3 mln km2. Oprócz wąskich pasm urodzaj-
nych ziem nadbrzeżnych oraz niewielu górzystych 
terenów jego powierzchnię zajmują ogromne poła-
cie pustyń oraz stepów. Przeważającą część ludno-
ści Arabii stanowią koczownicy pustyni – Beduini, 
którzy uchodzą za Arabów „rdzennych” czy „czystej 
krwi”, pozostała część to mieszkańcy osiedli oraz 
miast. Mieszkańcy pustyni zajmowali się hodowlą, 
mieszkańcy nielicznych osiedli na pustyniach i ste-
pach – handlem i rzemiosłem, a mieszkańcy upraw-
nych terenów – rolnictwem i ogrodnictwem, uprawą 
winnic i plantacjami palmy daktylowej, rzemiosłem 
oraz handlem. Mahomet żył w Arabii centralnej – 
wśród pustyń i stepów. Beduini, mieszkańcy pusty-
ni, hodowcy wielbłądów owiec i koni, byli „rycerzami 
wolności” odznaczającymi się wieloma szlachetny-
mi cnotami: dzielnością, wspaniałomyślnością, gościn-
nością, wysokim poczuciem honoru, solidarnością 
plemienną. Beduini zamieszkujący tereny, przez któ-
re prowadziły szlaki handlowe, służyli jako pogania-
cze wielbłądów i zbrojną straż chroniącą karawany 
przed rozbójnikami. Potomkami takich Beduinów było 
także plemię Kurajszytów, z którego pochodził Ma-
homet. 
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miał sposobności uczyć się sztuki czytania ani pisania. W wieku młodzień-
czym zatrudniał się jako poganiacz wielbłądów i zapewne wraz z kupieckimi 
karawanami docierał do dalekich krajów, przez które prowadziły szlaki han-
dlowe. Za szczęśliwy traf musiał z pewnością uznać zatrudnienie go przez 
Chadidżę, wdowę po bogatym kupcu. W prawdzie z początku był u niej też 
tylko poganiaczem wielbłądów, ale już wkrótce, gdy tylko Chadidża po-
znała wielkie zdolności Mahometa, został kierownikiem jej karawan han-
dlowych. Po jakimś zaś czasie Chadidża poślubiła Mahometa. Odtąd Ma-
homet wędrował już ze swymi karawanami do Pa-
lestyny i Syrii, aż do granic Bizancjum, zyskując 
sobie przydomek Amin, czyli człowieka uczciwego 
i solidnego. Wiódł życie zamożnego kupca, a jego 
małżeństwo z Chadidżą było szczęśliwe mimo róż-
nicy wieku. (Mahomet w dniu ślubu miał dwadzie-
ścia pięć lat i był młodszy od Chadidży o lat pięt-
naście.) 

Gdy Mahomet miał czterdzieści lat, Bóg wkro-
czył w jego życie i całkowicie je odmienił. Zwycza-
jem pobożnych Arabów często wychodził z mia-
sta i udawał się w góry otaczające Mekkę, aby tam 
w samotności, z daleka od ludzkiego zgiełku, mo-
dlić się i rozmyślać. Być może uskarżał się przed 
Bogiem z powodu utraty swych trzech synów, któ-
rzy zmarli w czasie zarazy; być może pytał Go, ja-
ki sens ma życie po tak okrutnej utracie synów; 
być może zastanawiał się, czy dostatek i bogactwo 
mogą dać pełne szczęście i być ostatecznym celem 
ludzkiego trudu. Zapewne też rozmyślał nad ży-
ciem swych rodaków. O rodakach ściągających 
tłumnie od wieków do Mekki, będącej wówczas 
centrum religijnym i miastem krzyżowania się 
szlaków karawan, aby gromadzić się pod murami 
zamieszkanej przez 360 bożków i fetyszów ple-
miennych Al-Kaby i podczas obrzędów ofiarni-
czych, modłów i procesji zjednywać ich przychyl-
ność i tak zapewnić sobie zdrowie i pomyślność w interesach. O naduży-
ciach, których dopuszczali się bogacze, traktując zwyczaje religijne jako ła-

Mahomet, jak podają pobożna tra-
dycja muzułmańska oraz wcześni je-
go biografowie, był wysoki i silnie zbu-
dowany. Oczy miał czarne i przeni-
kliwe, nos orli, gęstą brodę. Był wraż-
liwy i bardzo impulsywny. Odznaczał 
się wielką prostotą oraz uprzejmością, 
skłonnością do medytacji i elokwen-
cją, trafnością sądu i jasnością myśli, 
a przede wszystkim wielką skrom-
nością. 

Al-Kaba jest sześcienną (15 m wyso-
ką – 12 m długą – 10,5 m szeroką) 
świątynią zbudowaną z kamienia. 
Od strony północnowschodniej pro-
wadzą do środka jedyne drzwi. Po-
mieszczenie jest puste, tylko z sufitu 
zwisa kilka świeczników. We wschod-
nim rogu wpuszczony jest w mur 
wielki „Czarny Kamień” podobny do 
bazaltu czy zastygłej lawy, ale ra-
czej jest to meteoryt o średnicy 30 
cm. Już długo przed Mahometem Al-
Kaba była świętym miejscem dla 
Arabów. On sam uważał ją za naj-
starszą świątynię świata, której fun-
damenty wznieśli Abraham i Izmael. 
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twą okazję do zbijania fortun. O pogar-
dzie, jaką wielcy kupcy okazywali biedo-
cie. Znał wierzenia innych, Żydów oraz 
chrześcijan, i niewątpliwie nurtowały go 
głoszone przez nich nauki o jedynym Bo-
gu i grożącym sądzie ostatecznym. Poza 
tym Żydzi oraz chrześcijanie posiadali 
świętą Księgę, byli „ludem Księgi”, spi-
sanego słowa objawienia Bożego. Dla-
czego takiej księgi nie mają jeszcze ple-
miona arabskie? 

W czasie takich, być może, rozmy-
ślań i żarliwych modłów w pieczarze na 
górze Al-Hira, w pobliżu Mekki, otrzy-
mał Mahomet pierwsze objawienie, któ-
re wstrząsnęło nim i zmieniło jego życie. 
Zdarzyło się to w 610 r. po Chr. 

Ibn Ishak, który żył sto lat po Maho-
mecie i zebrał wiele przekazów o nim, 
opowiada, że w pewną noc ukazał się Ma-
hometowi we śnie archanioł Gabriel i ka-
zał mu czytać słowa napisane na ka-
wałku brokatu. Mahomet odrzekł mu, że 
nie potrafi czytać, ale posłaniec Boży 
był nieustępliwy. Gdy Mahomet z oba-
wy o życie w końcu zapytał, co ma czy-
tać, archanioł Gabriel wyrecytował sło-
wa, spisane później w Koranie: 

 
Czytaj [recytuj głośno, głoś] w imię twe-

go Pana, który stworzył! Stworzył człowieka 
z grudki krwi zakrzepłej [zawiązek płodu 
w łonie matki]! Czytaj! Twój Pan jest naj-
szlachetniejszy! Tan, który nauczył człowie-
ka przez pióro [pismo]; nauczył człowieka 
tego, czego on nie wiedział. 

 
 
Arabowie okres przed wystąpieniem Mahometa 
nazywają dżahilijja, tzn. okresem niewiedzy, naj-
głębszej ciemności. Określenie to odnosi się prze-
de wszystkim do staroarabskiej religii. Arabowie 
czcili wiele bóstw, mających zamieszkiwać drzewa, 
kamienie czy skały. Wierzyli w dobre i złe duchy 
(dżinny) – istoty na pół ziemskie i na pół pozaziem-
skie, które mogą się pokazywać ludziom, obdarzać 
ich szczególnymi uzdolnieniami, jak wróżbitów czy 
wieszczków, a nawet całkowicie ich opętać. Głów-
nym bogiem Mekki oraz plemienia Kurajszytów był 
Hubal. W samej Mekce i w wielu innych miejsco-
wościach na Półwyspie Arabskim było wiele miejsc 
kultu poświęconych żeńskim i męskim bóstwom. 
Niektóre bóstwa były bóstwami plemion, inne były 
związane z określonym miejscem. Cześć oddawa-
no też słońcu, księżycowi i gwiazdom. 
W Arabii znana była również ogólnosemicka nazwa 
używana na określenie Boga, a nie tylko tego czy 
innego bóstwa, a mianowicie ilah. Słowo to jest 
pokrewne z często występującymi w Starym Te-
stamencie semickimi określeniami Boga: El, Eloha 
względnie Elohim. Użycie słowa ilah z rodzajnikiem 
określonym al daje określenie al-ilah, czyli ten Bóg, 
skąd wywodzi się jego ostateczna forma al-lah, 
która w islamie stała się określeniem jedynego Bo-
ga (Allah). 
Na wierzenia plemion arabskich przez wieki wywie-
rały wpływ wyobrażenia religijne ludów ościennych. 
Wprawdzie obce wpływy – Babilonii, Asyrii, Persji, 
Egiptu, Izraela, Rzymu, Bizancjum – ograniczały 
się do obszarów peryferyjnych Półwyspu Arabskie-
go, ale różnymi drogami przenikały one też na te-
reny centralne. Beduini, mieszkańcy pustyni, służyli 
jako poganiacze wielbłądów i straż karawan, któ-
rych szlaki wiodły w głąb dalekich krain; byli przy 
tym koczownikami wędrującymi ze swoimi stadami 
w poszukiwaniu paszy i wody, dochodząc w porach 
suchych do terenów ludności osiadłej o obcej kul-
turze i religii. Żydzi od czasu zburzenia świątyni 
(w 70 r.) opuszczali Palestynę i osiedlali się naj-
pierw w oazach północno-zachodniej Arabii, prze-
nikając z czasem coraz bardziej w jej centralne 
rejony, tak że w czasach Mahometa istniały już 
liczne kolonie żydowskie w wielu osiedlach arab-
skich, stanowiąc połowę ich mieszkańców, np. 
w Medynie. Także wiara chrześcijańska wcześnie 
przeniknęła do Arabii. Najpierw na tereny grani-
czące na północnym zachodzie z Syrią, Pale-
styną i Egiptem, prowincjami wczesnochrześcijań-
skiego Bizancjum, na północy z Persją Sasanidów, 
której większość ludności przyznawała się do wiary 
chrześcijańskiej, na południu (za morzem) z Abisy-
nią, w której od IV w. chrześcijaństwo było religią 
państwową, z czasem i na obszary centralne. Żydzi 
i chrześcijanie, później też prozelici arabscy i arab-
scy chrześcijanie, wywierali wpływ na rodzimą reli-
gię arabską, nie tylko głoszoną przez siebie nauką, 
ale i przez zachowanie, pobożne praktyki religijne, 
sposób życia. Mnisi chrześcijańscy swą bezinte-
resowną oraz wielką pobożnością budzili podziw 
w Arabach praktycznie nastawionych do życia. 
Wpływami judaizmu i chrześcijaństwa należy mię-
dzy innymi tłumaczyć pojawienie się przed wy-
stąpieniem Mahometa ludzi pobożnych, zwanych 
hanifami, wyznawcami „religii Abrahama”, którym 
przestały odpowiadać rodzime tradycje religijne 
oraz którzy wyraźnie skłaniali się do wiary w jedne-
go Boga. 
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Teraz Mahomet przeczytał wyrecytowane słowa, po czym archanioł 
Gabriel odszedł. Mahomet przebudził się i poczuł jakby słowa te zostały 
wypisane w jego sercu. Wyszedł przed grotę i wówczas usłyszał głos z nie-
bios, który zwracał się do niego: 

 
O Muhammadzie! Ty jesteś Posłańcem Boga, 
a ja jestem archanioł Gabriel. 

 
Nie była to jedyna wizja. Nastąpiły inne, najpierw po dłuższych prze-

rwach, potem częściej i bardziej regularnie. Po wielu wewnętrznych roz-
terkach, w których podporą była mu żona, uwierzył w swoją misję Posłań-
ca Boga, poczuł się powołany przez Boga do głoszenia nowej religii. 

 
Początki 
 
Pierwszymi wyznawcami nowej religii zostali członkowie najbliższej ro-

dziny, krewni i przyjaciele. Inni brali go początkowo za jednego z wiesz-
czków albo za jednego z pobożnych hanifów. Gdy jednak Mahomet za-
czął występować przeciw kultowi licznych bogów i bogiń, przeciwko 
świętym obrzędom związanym ze świątynią Al-Kaba, gdy zaczął doma-
gać się od bogaczy jałmużny na wsparcie biednych, a jego słowa zyski-
wały coraz większy posłuch wśród biedoty, niewolników, wyrobników oraz 
drobnych rzemieślników, bogaci kupcy, sprawujący faktycznie rządy 
w Mekce i dozór nad Al-Kabą, zaczęli dostrzegać, że jego nauka może za-
grozić ich pozycji społecznej i uszczuplić dochody, których dostarczali 
pobożni pielgrzymi. Wypowiedzieli więc jemu i głoszonej przezeń no-
wej nauce zdecydowaną walkę. Wynik tej walki zdawał się z góry prze-
sądzony. Mahometa było łatwo oskarżyć o lekceważenie świętych trady-
cji ojców, bluźnienie przeciwko opiekuńczym bogom, sianie zamętu wśród 
ludu i próbę zwaśnienia plemion. Zwolennikom nowej nauki zakazano 
publicznie się spotykać. Poza tym szykanowano ich na różne sposoby, 
a oni – ponieważ byli ubodzy – nie byli w stanie przeciwstawić się 
możnym wrogom. Gdy sytuacja młodej gminy muzułmańskiej stała się 
nieznośna, Mahomet polecił swym współwyznawcom udać się do chrze-
ścijańskiej Abisynii, gdzie zostali gościnnie przyjęci. Mahomet pozostał 
w Mekce, korzystając z ochrony rodu Haszymitów, który na mocy soli-
darności rodowo-plemiennej miał obowiązek mu ją zapewnić. Po jakimś 
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jednak czasie możni wrogowie Mahometa wykluczyli ród Haszymitów 
od udziału w handlu, a jego członkom zabronili zawieranie małżeństw z in-
nymi rodami. W tej sytuacji Mahomet zaprzestał na jakiś czas głosić 
nową naukę. Choć był zdecydowany dalej pełnić misję Posłańca Boże-
go, nie wiedział co dalej robić. Po śmierci swej żony Chadidży i swego 
opiekuna Abu Taliba z krewnych pozostał mu tylko drugi stryj Abu La-
hab i jego rodzina, ale nie mógł liczyć na ich pomoc. Byli tak zaciekły-
mi wrogami Mahometa, że nawet w Koranie znalazły się słowa wyda-
jące na nich srogi wyrok: 

 
Niech zginą obie ręce Abu Lahaba 
i niech on sam zginie! 
Nie zdadzą mu się na nic  
jego majątek i to, co zyskał. 
Będzie się palił w ogniu płomiennym, 
i jego żona – nosząca drzewo; 
będzie ona mieć na szyi sznur 
z włókien palmy. 

 
Nastał czas podjęcia decyzji. Jeśli chciał spełnić swą misję proroczą, 

musiał opuścić swe miasto i szukać schronienia gdzie indziej. 
Nawiązał wówczas pierwsze kontakty z mieszkańcami Jasribu, z dwoma 

kupieckimi rodzinami, z którymi spotykał się na targowiskach. Miasto 
wydawało się trafnym wyborem. Leżało dość daleko 
na północ od Mekki i rywalizowało o wpływy z ro-
dzinnym miastem Mahometa. Poza tym Mahomet 
spodziewał się, że jego nowa nauka znajdzie zrozu-
mienie wśród licznie tu mieszkających Żydów, była 
bowiem – jak sądził prorok – kontynuacją „religii 
Abrahama”. Oprócz tego miasto Jasrib potrzebo-
wało pilnie jakiegoś rozjemcy, który by pogodził zwaśnionych z sobą 
Arabów i Żydów i zażegnał spory między poróżnionymi dwoma plemio-
nami arabskimi. Gdy tylko mieszkańcy okazali gotowość przyjęcia no-
wej nauki głoszonej przez Mahometa i jego samego, został zawarty 
pakt, który postanawiał, że po przyjściu Mahometa do miasta Jasrib, 
zamieszkujące je plemiona przyjmą głoszoną przez niego nową religię i za-
pewnią jemu i jego nielicznym współwyznawcom ochronę i obronę. 

Żona Abu Lahaba podjudzała swo-
jego męża przeciwko Mahome-
towi; sama rozrzucała ciernie po 
piasku, którędy miał przechodzić 
Prorok; pochodziła z arystokracji 
i przedstawienie jej jako „noszącej 
drzewo” było wielce upokarzającą 
drwiną. 

Według tradycji miasto Jasrib 
otrzymało później nową nazwę – 
Madinat an-Nabi (w skrócie: 
Medyna), czyli Miasto Proroka. 
Wyznawców, którzy wraz z Ma-
hometem opuścili Mekkę i udali 
się do Jasribu, nazywano mu-
hadżirami, czyli „tymi, którzy ra-
zem wędrowali”. 
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Mahomet kazał zwolennikom (około 70 osób) swojej nauki mieszkają-
cym w Mekce grupami i potajemnie opuścić miasto, a następnie sam, wraz 
z Abu Bakrem, pierwszym kalifem, oraz z Alim, późniejszym czwartym 
kalifem, wyruszył z Mekki do Jasribu. 

Gdy mekkańczycy zauważyli ich zniknięcie, puścili się za nimi w po-
ścig. Być może została wyznaczona nawet nagroda za ich ujęcie. Pościg 
jednak się nie powiódł, wyznawców ocaliły pieczary skalne. 

Zdarzyło się to we wrześniu 622 r. 
Jest to rok hidżry („wywędrowania”), li-
czony od początku roku, w którym miała 
miejsce, a nie od jej daty, i rok, od które-
go się liczy kalendarz muzułmański.  

„Wywędrowanie” z Mekki do Jasribu 
znaczyło jednak coś więcej niż tylko 
przejście z jednego miejsca na inne. Ma-
homet i jego współwyznawcy porzucili 
bezpieczeństwo, jakie zapewniało im włas-
ne plemię, z którym byli związani na do-
bre i złe. Wyznawana przez nich nowa 
religia stała się religią powszechną, bo 
odtąd głoszono ją nie tylko współple-
mieńcom, ale i obcym, a więc wszystkim. 

Sytuacja współwyznawców Mahometa nie była zrazu pomyślna. Więk-
szość Arabów nie przyjęła nowej religii. Rodziny, które ich przyjęły, nie były 
w stanie zapewnić im na dłuższy czas gościnności. Sami więc musieli zadbać 
o własne utrzymanie. Poza tym między muhadżirami i ansarami, czyli tymi, 
którzy ich przyjęli, wciąż dochodziło do nieporozumień i utarczek. Żydzi zaś, 
potomkowie Abrahama, u których Mahomet spodziewał się znaleźć zrozu-
mienie dla swej misji, odnieśli się do niej z lekceważeniem. 

Ta nowa sytuacja ujawniła zupełnie nowe zdolności Mahometa. W krót-
kim czasie stał się jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Medynie. 
Udało mu się przełamać wszelkie opory przeciw niemu samemu, jego zwo-
lennikom oraz głoszonej nauce, a także pozyskać sobie bezwarunkowe po-
słuszeństwo swych zwolenników i zjednoczyć zwaśnione grupy. Natomiast 
Żydom, którzy z powodów religijnych nie mogli uznać jego prorockiej mi-
sji, a poza tym utrzymywali liczne kontakty z mekkańczykami, wypowie-
dział otwartą walkę, zakończoną krwawą z nimi rozprawą, konfiskatą ich 

 
 
H = (C–622) : 32 + C – 622 
 
C = H+622– (H : 33) 
     
H – lata kalendarza muzułmańskiego liczone od 

h(idżry) 
C – lata kalendarza chrześcijańskiego liczone 

od narodzenia C(hrystusa) 
 
Dla przykładu: Jaki jest rok w kalendarzu mu-
zułmańskim w 2012 roku kalendarza chrześci-
jańskiego? 
 
H = (2012 – 622) : 32 + 2012 – 622 = 1433/4 
 
Uwaga: pierwszych 8 miesięcy 2012 roku przy-
pada na rok 1433, a cztery pozostałe na rok 
1434. 
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majątku i wypędzeniem z Medyny, i zerwaniem z żydowskimi tradycjami 
religijnymi. Odtąd Mahomet starał się nadać swej misji wysłannika Bożego 
charakter nowej religii, z własnymi, niezależnymi obrzędami i obowiąz-
kami, prawami, normami. W tym też czasie, gdy poczuł się dostatecznie 
silny, zdecydował się wypowiedzieć „świętą wojnę” (dżihad) mekkań-

czykom. Wiosną 624 r. napadł zbrojnie ze 
swymi zwolennikami na karawanę kupców 
mekkańskich. Mimo że mekkańczycy mieli 
przewagę liczebną i na czas dowiedzieli się 
o zamiarach Mahometa, ponieśli wielkie stra-
ty (siedemdziesięciu z nich zostało zabitych, 
a siedemdziesięciu czterech wraz z bogatymi 
łupami wziętych do niewoli). To tak zdecy-
dowane zwycięstwo nad wrogami Mahomet 
przypisał Bogu, a zwolennicy Mahometa uwie-
rzyli w jego zdolności przywódcze i wyż-
szość nad wrogami. 

Tymczasem mekkańczycy nie myśleli pogodzić się z klęską. Już na po-
czątku następnego roku wyprawili się przeciw Medynie. Udało im się 
wprawdzie rozgromić wojowników Mahometa w bitwie pod Uhudem, ale 
nie pokonali go ostatecznie. Podejmowali kolejne wyprawy, ale definityw-
ne zwycięstwo wciąż wymykało się im z rąk. Z upływem zaś czasu zwo-
lennicy Mahometa stawali się społecznością coraz bardziej solidarną oraz 
świadomą swej szczególnej roli, jaką ma odegrać w świecie. Zapewne na-
leży tłumaczyć to niezwykłymi zdolnościami Mahometa jako organizatora, 
taktyka i polityka oraz jego wytrwałością i zręcznością w realizowaniu 
swej misji, i osobistym przykładem (sam brał udział w potyczkach zbroj-
nych, został nawet ranny). Przełomową w tych uporczywych walkach oka-
zała się wyprawa mekkańczyków w 627 r. Zebrawszy wielką armię, ruszyli 
na Medynę i gdy pod nią stanęli, wydawało się, że obrońcy są bez szans. 
Mekkańczycy mieli bowiem ogromną przewagę i wtargnięcia do miasta 
zdawał się bronić tylko głęboki rów, który Mahomet kazał wykopać. Mimo 
wielu prób wojownikom mekkańskim nie udało się jednak przedostać 
przez ów rów. W końcu musieli odstąpić od oblężenia. Po tej „bitwie ro-
wu”, jak ją nazwano, umocniła się pozycja zwycięskiego Mahometa oraz 
zwiększył się jego autorytet. Teraz mogło się spełnić wielkie pragnienie 
Mahometa – powrócić do Mekki, swego rodzinnego miasta, i zdobyć ją dla 

 
W czasie tego starcia pod Badrem zginęło 
też 24 zwolenników Mahometa. Mocą spe-
cjalnego objawienia, jakie otrzymał Ma-
homet, zostali oni uznani za męczenni-
ków, którzy natychmiast po śmierci weszli 
do raju. Wiara ta znalazła wyraz w Kora-
nie: „I nie uważaj tych, którzy zostali zabici 
na drodze Boga, za umarłych. Przeciwnie, 
oni są żyjący! Oni u swojego Pana otrzy-
mują zaopatrzenie, radując się tym, co dał 
im Bóg ze swojej łaski”. Odtąd ponieść 
śmierć za wiarę poczytuje się za wielki 
honor, co tłumaczy między innymi sukce-
sy wojowników arabskich w pierwszych 
wiekach po śmierci Mahometa. 
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swej wielkiej misji, i uczynić ośrodkiem nowej religii. Krwawe zdobycie 
miasta mogło jednak oznaczać utratę na zawsze przychylności jego wpły-
wowych mieszkańców, a być może i innych plemion arabskich. W kwiet-
niu 628 r. zorganizował więc „pielgrzymkę” do Mekki. Uczestnicy piel-
grzymki byli uzbrojeni, a ich liczba (1500) zapewniała wejście siłą do 
miasta. Ale Mahomet był skłonny zawrzeć układ z mieszkańcami Mekki, 
by powrócić do swego rodzinnego miasta nie jako krwawy zwycięzca, ale 
wysłannik Boga przynoszący pokój. Na mocy zawartego układu Mahomet 
zobowiązał się powrócić tym razem ze swymi współwyznawcami do Me-
dyny, a mekkańczycy przyrzekli przyjąć pielgrzymów w następnym roku. 
Tak też się stało. W marcu 629 r. pielgrzymi – uzbrojeni, ale nie wykazu-
jący żadnych wrogich zamiarów – weszli do Mekki i odprawili ceremo-
nie kultowe w świątyni, Al-Kabie. Zyskało to wielką sympatię samemu 
Mahometowi i jego współwyznawcom. Wielu z tych, którzy odnosili się 
do niego dotąd wrogo, stało się jego zwolennikami i wyznawcami nowej 
religii, a inne plemiona arabskie spostrzegały go odtąd jako przywódcę, 
który dotrzymuje umów. Mahomet, wykorzystując tę sprzyjającą atmos-
ferę, w następnym roku w miesiącu ramadan zjawił się przed swym ro-
dzinnym miastem na czele 10 000 uzbrojonych współwyznawców. Od 
mieszkańców zażądał, by opuścili swe miasto. Nieomal wszyscy usłucha-
li jego żądania, tak że prawie bez walki i przelewu krwi wkroczył do 
swego rodzinnego miasta jako jego władca. Swym wrogom okazał ła-
skawość, a nawet hojnie ich obdarował. Postawił tylko jeden warunek – 
wszyscy mekkańczycy muszą stać się wyznawcami nowej religii. Na-
tychmiast też kazał zniszczyć wszystkie bożki oraz symbole dawnego 
pogaństwa w Al-Kabie i ogłosił, że odtąd nie ma prawa istnieć wiele spo-
łeczności wiernych, tylko jedna. Dzięki temu zwycięskiemu i w zasadzie 
pokojowemu powrotowi do Mekki szybko zyskiwał Mahomet poważanie 
wśród plemion arabskich i wkrótce stał się niekwestionowanym przy-
wódcą całego Półwyspu Arabskiego. Nowa religia, islam, stała się religią 
wszystkich Arabów. Do wszystkich rejonów Arabii Mahomet słał po-
słańców, którzy mówili o nowej religii i nowym prawie, pouczali o no-
wych obowiązkach religijnych i nowych obrzędach, a nadto rozstrzygali 
spory według nowego prawa. Wszędzie więc zaczęto niszczyć pozostało-
ści kultu pogańskiego, porzucano pogańskie zwyczaje i przyjmowano 
nowe obowiązki, których nauczał Mahomet. 
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Dzieje islamu po śmierci Mahometa 
 
Mahomet zmarł w 632 r., powróciwszy do Medyny ze swej ostatniej piel-

grzymki do Mekki, w czasie której ustanowił rytualny ceremoniał pielgrzymi 
związany ze świątynią Al-Kaby, obowiązujący odtąd wszystkich muzułma-
nów. Następcą Mahometa został jego wierny przyjaciel Abu Bakr, którego 
główną troską było utrzymanie i umocnienie niepodzielności nowego pań-
stwa arabskiego ze stolicą w Medynie. Po jego śmierci władzę przejął Umar. 

Wówczas rozpoczęła się gwałtowna ekspansja no-
wej religii poza granicami Półwyspu Arabskiego. 
Współwyznawcy Mahometa, posłuszni jego żąda-
niom zwalczania wszędzie „pogan” oraz  „bałwo-
chwalstwa”, przekonani o słuszności swego święte-
go posłannictwa i ożywiani nadzieją na szczęśliwe 
życie w raju za trudy wojenne, w zadziwiająco 
krótkim czasie zajęli Syrię (638 r.), Egipt (641 r.) 
oraz Persję (642 r.). Gdy w 644 r. Umar został za-
sztyletowany przez chrześcijańskiego niewolnika, 
na czele wszystkich muzułmanów stanął Usman, 
zięć Mahometa. Jego rządy doprowadziły jednak do 
upadku gospodarczego, co wywołało bunt. Prze-
ciwnicy oblegli jego pałac i go zamordowali (656 r.). 
Kalifem został Ali, kuzyn Mahometa. Za swych 
krótkich rządów musiał zwalczać bunty, wszczyna-
ne tym razem przez ukochaną żonę Mahometa, 
A’iszę, oraz namiestnika Syrii Mu’awiję. W końcu 
(661 r.) i on został zamordowany. Po śmierci Alego 
nastąpił rozłam: Mu’awija ogłosił się kalifem, a zwo-
lennicy Alego poparli jego synów. Starszy syn, Al-
-Hasan, zrezygnował jednak ze swych roszczeń, 
gdy Mu’awija wyznaczył mu stałą pensję. Młod-
szy zaś syn, Al-Husajn, zginął, gdy zbrojnie 
chciał odzyskać swoje prawa. Mu’awija przeniósł 
siedzibę kalifatu do Damaszku (636 r.), a godność 
kalifa uznał za dziedziczną. 

Mimo tych pierwszych i późniejszych we-
wnętrznych walk i trudności władza kalifów wciąż 

 
Po śmierci Chadidży Mahomet poślu-
bił trzynaście kobiet, z których najuko-
chańszą była A’isza, córka jego przy-
jaciela oraz pierwszego następcy Abu 
Bakra; tradycja podaje, że zmarł w jej 
ramionach. Fakt, że Mahomet miał 
wiele żon (harem), tłumaczy się roz-
powszechnioną wówczas poligamią. 
Poza tym niektóre z żon poślubił po 
śmierci ich mężów, którzy  walczyli 
w sprawie islamu, aby zapewnić im 
ochronę i opiekę, inne zaś z racji „poli-
tycznych”; były to córki wybitnych mę-
żów, późniejszych wodzów i kalifów 
czy naczelników plemiennych. 

W IX w. Saraceni, czyli muzułmanie 
żyjący w Afryce Północnej i Hiszpa-
nii, zaczęli zagrażać Italii. Dotarli aż 
do Rzymu i Wenecji, a nawet zagro-
zili Państwu Kościelnemu. W 846 r. 
splądrowali kościół św. Piotra w Rzy-
mie i kościół św. Pawła za Murami. 

Zwolenników Alego (po arabsku szi’at 
Ali) nazywa się szyitami. Do dziś sta-
nowią jeden z głównych odłamów 
muzułmanów. Nie uznają kalifów po 
Alim. Okazują Alemu i jego potomkom 
szczególną cześć (miejsce pod Ker-
balą, gdzie poległ w 680 r. jego syn, 
Al-Husajn, oraz miejsce spoczynku 
jego potomka Alego ar-Ridy, są miej-
scami pielgrzymkowymi szyitów). Szy-
ici uznają jedynie Koran, a odrzucają 
część sunny, czyli tradycji (zbiór spi-
sanych faktów oraz wydarzeń z życia 
Mahometa niespisanych w Koranie, 
a też zwyczaje oraz teorie prawowier-
nych muzułmanów potwierdzonych 
przez Mahometa i tradycję). Kładą 
duży nacisk na kult świętych. Żyją 
głównie w Iranie, Pakistanie i Iraku. 
Rozpadli się na wiele sekt. 
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się rozszerzała, a nowa religia docierała do 
coraz dalszych narodów. Już na początku 
VIII w. granice kalifatu sięgały na zachodzie 
do Oceanu Atlantyckiego, a na wschodzie – 
do Chin i Indii. W przybliżeniu można po-
wiedzieć, że przez pierwsze siedemset lat mu-
zułmańskiej rachuby czasu panowanie islamu 
rozszerzało się i umacniało w tak zwanych 
rdzennych krajach islamskich, a więc w Afry-
ce Północnej, Egipcie, na Bliskim Wschodzie, 
częściowo w Turcji, Iraku i Iranie, a przez na-
stępne siedemset lat w innych krajach Azji 
oraz Afryki, na przykład w Indiach, Indonezji, 
Czarnej Afryce. 

Zajmowanie nowych terenów nie ozna-
czało początkowo narzucenia nowej religii 
zamieszkującym je ludom. Dopiero znacz-
nie później nasilającemu się narzucaniu 
podbitym ludom kultury arabskiej zaczęło 
towarzyszyć przymuszanie do przyjęcia 
wiary islamu. Wciąż nowe zdobycze tery-
torialne oznaczały także spotkanie z obcy-
mi kulturami, chrześcijańską, manichejską, 
grecką, z obcą myślą filozoficzną i teo-
logiczną. Myśliciele muzułmańscy stanęli 
przed zupełnie nowym wyzwaniem – przy-
swojeniem sobie kulturowego dziedzictwa 
innych ludów w zakresie filozofii, teologii, 
nauki oraz sztuki, a następnie przedsta-
wieniem w polemice własnego stanowiska 
i własnych osiągnięć w tych dziedzinach. 
Bez podjęcia tego wyzwania islam musiał-
by pozostać na zdobytych ziemiach kultu-
rowo obcym ciałem.  

Rozkwit kultury arabskiej kończy się 
w XII w. Przyczyny jej upadku były zapew-
ne liczne i wielorakie. Najczęściej wspomi-

 
Manicheizm był systemem religijno-filozo-
ficznym utworzonym w Persji w III w. przez 
Maniego (Manicheusza). Za podstawę rze-
czywistości uznał dwa przeciwstawne pier-
wiastki: światło i dobro oraz ciemność i zło. 
Obydwa są wieczne. W królestwie światło-
ści i dobra panuje niepodzielnie Bóg, w kró-
lestwie zaś ciemności i zła – Szatan. Świat 
i człowiek są dziełem Szatana i nieuchronnie 
zmierzają do ostatecznej zagłady, w czasie 
której ogień piekielny dokona dzieła oczysz-
czenia całego wszechświata. 

Awicenna (Ibn Sina), tadżycki lekarz, filozof 
oraz przyrodnik, urodził się w Afszanie koło 
Buchary (980 r.), zmarł w Hamadanie (1037 r.). 
Studiował medycynę, matematykę, fizykę, 
logikę i metafizykę. Wiódł tułacze życie z tej 
racji, że niektórzy władcy muzułmańscy nie 
tylko nie popierali nauki, ale wręcz prześla-
dowali uczonych. Napisał kilka dzieł: Kanon 
medycyny, Księgę uzdrowienia (kompen-
dium wiedzy filozoficznej), Metafizykę.  
Awerroes (Ibn Ruszd), arabski filozof i le-
karz, urodził się w Kordobie (1126 r.), zmarł 
w Maroku (1198 r.). Studiował teologię, filozo-
fię, medycynę, prawo oraz matematykę. 
Opracował komentarze do dzieł Arystotele-
sa. Był nadwornym lekarzem. Jego prace 
filozoficzne zostały spalone na rozkaz kalifa.  
 

Muzułmanie arabscy już w 638 r. zdobyli Jero-
zolimę, ale chrześcijanie zamieszkujący ziemię 
palestyńską nie doznawali szczególnego ucisku 
z ich strony. Chrześcijańscy pielgrzymi mieli 
dostęp do świętych miejsc. Sytuacja ta się 
zmieniła, gdy nad Ziemią Świętą rozciągnęli 
władzę fanatyczni Seldżukowie tureccy. Piel-
grzymki do Ziemi Świętej zostały zakazane. 
Chrześcijaństwo zostało odcięte od swych ko-
rzeni. Stało się to powodem zorganizowania 
wypraw, których celem było militarne odzyska-
nie Ziemi Świętej, tzw. wypraw krzyżowych czy 
krucjat (nazywa się je tak z racji znaku krzyża 
przypinanego do ramion przez rycerzy biorą-
cych w nich udział). Właściwie zadanie wyzwo-
lenia świętych miejsc spoczywało na władzach 
chrześcijańskich, ale ponieważ nie podjęli się 
go, organizowaniem krucjat zajęli się papieże. 
Ogółem w latach 1096–1270 podjęto siedem 
wielkich wypraw krzyżowych. Ich cel nie został 
osiągnięty. Wprawdzie w czasie pierwszej kru-
cjaty krzyżowcy zdobyli Jerozolimę, ale już 
w 1187 r. ją utracili; odzyskali ją ponownie 
w 1228 r., ale w 1244 r. znów stracili. W 1291 r. 
zaś zostali wyparci z ostatniego przyczółka na 
Ziemi Świętej – Akko. 
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na się o ustawicznych wojnach i najazd, zwłaszcza o wyprawach krzyżo-
wych, podejmowanych przez zachodnich władców chrześcijańskich ce-
lem zdobycia Ziemi Świętej (XI–XIII w.), i o najeździe Mongołów i zdo-
byciu przez nich Bagdadu (XIII w.), założonego w 762 r. W XIII w. zaczyna 

się też zmierzch panowania władców mu-
zułmańskich na Półwyspie Iberyjskim, z któ-
rego całkowicie zostali wyparci w 1493 r., 
po upadku Emiratu Grenady. Islamscy wład-
cy tureccy tymczasem podejmują liczne 
próby wdarcia się na chrześcijańskie tereny 
Europy z Azji Mniejszej – na Półwysep 
Bałkański i w kierunku północnym wzdłuż 
wybrzeża Morza Czarnego. Na początku 
XV w. władza sułtanów osmańskich się-
gała aż po Dniestr (a więc granice Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego i Królestwa 

Polskiego), zajmując Hospodarstwo Mołdawskie i Wołoskie, i aż po Dunaj 
na wysokości Belgradu i Sawy, zajmując nieomal cały Półwysep Bałkański, 
oprócz Chorwacji i Dalmacji. Jeszcze w 1443 r. Władysław III Warneńczyk 
zorganizował wyprawę przeciw wojskom osmańskim, w której wzięło udział 
rycerstwo polskie, węgierskie, czeskie i niemieckie. Wzdłuż Dunaju udało 
się przedrzeć sprzymierzonemu rycerstwu do Warny nad Morzem Czarnym, 
ale tu w 1444 r. zostali rozbici przez sułtana Murada II, którego oddziały były 
już wyposażone w artylerię. Bitwa ta przesądziła o losach Konstantynopola, 
który został zdobyty w 1453 r., i o upadku Cesarstwa Bizantyńskiego. Odtąd 
władcy muzułmańscy umacniali swe panowanie w południowo-wschodniej 
Europie i nadal starali się wedrzeć do krajów położonych w środku Europy, 
choć ze znacznie mniejszym powodzeniem. Wprawdzie po bitwie pod Mo-
haczem w 1526 r., gdzie klęski doznały wojska węgierskie, większa część 
Węgier stała się prowincją imperium osmańskiego, a oddziały muzułmańskie 
dotarły aż pod mury Wiednia, ale od XVI w. siła ekspansji władców osmań-
skich zaczyna słabnąć. Zajęci przeważnie wojnami (w Afryce Północnej, nad 
Morzem Czarnym i Zatoką Perską) i ściąganiem podatków, co doprowadziło 
do wybuchu licznych buntów w prowincjach, nie troszczyli się ani o rozwój 
handlu i przemysłu, ani o podniesienie rolnictwa. 

Imperium osmańskie stawało się coraz słabsze i wewnętrznie rozdarte. 
Jeszcze oddziały osmańskie docierają aż po Morawy i Śląsk, jeszcze Kró-

Sułtan to tytuł władców muzułmańskich uży-
wany w wielu państwach islamskich, m.in. 
przez monarchów osmańskich – dynastię 
zapoczątkowaną przez sułtana tureckiego 
Osmana (1288–1326). Osman i jego następ-
ca, Orchan, utworzyli stałe wojsko, na które 
składały się oddziały regularne piechoty 
(janczarów) i konnicy (spahisów), które sta-
nowiły główną siłę; w czasie wypraw były 
wspierane przez wszelkiego rodzaju oddziały 
nieregularne, rezerwowe. 

Emirat to kraj lub terytorium podległe emi-
rowi, czyli władcy muzułmańskiemu sprawu-
jącemu władzę wojskową i cywilną. 
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lestwo Polskie traci Podole i prawobrzeżną Ukrainę, ale w 1683 r. jego po-
tęga zostaje pod Wiedniem rozbita przez rycerstwo polskie i austriackie 
pod wodzą Jana III Sobieskiego, a w 1697 r. pod Zentą przez sprzymierzo-
ne siły rycerstwa austriackiego, polskiego i weneckiego pod wodzą księcia 
Eugeniusza Sabaudzkiego. Zawarty pokój w Karłowicach (1699 r.) był po-
czątkiem kurczenia się panowania władców osmańskich w Europie, które 
dobiegło kresu wraz z zakończeniem I wojny światowej. 

Tymczasem od końca XVIII w. zaczyna się w krajach europejskich szybki 
rozwój nowożytnej techniki, a niektóre z nich prowadzą ekspansywną polity-
kę kolonialną. Utrata terytoriów (większość krajów muzułmańskich w Afryce 
i Azji staje się koloniami mocarstw europejskich), liczne klęski w ostatnich 
stuleciach, zacofanie gospodarcze zrodziły głębokie poczucie kulturowej, 
naukowo-technicznej i politycznej niższości świata islamu. 

Nadto po zakończeniu I wojny światowej, gdy przystąpiono do odno-
wienia państwa tureckiego, Mustafa Kemal (zwany później Atatűrk, czyli 
Ojcem Turków), pierwszy prezydent Republiki Tureckiej, zdetronizował 
w 1922 r. sułtana, a w 1924 r. położył kres istnieniu kalifatu, co w oczach 
wielu wydawało się końcem islamu. Niektórzy nawet przepowiadali, że 
Mekka i Medyna wkrótce staną się tylko historycznie interesującymi miej-
scowościami dawnej religii, a krzyż zatriumfuje nad półksiężycem. 

Od drugiej połowy XX w. świat muzułmański stopniowo przezwycięża to 
poczucie niższości dzięki budzącej się nowej świadomości muzułmanów. Od 
tego też czasu rośnie optymizm co do przyszłości islamu. W licznych i wie-
lonakładowych pismach arabskich i perskich odnotowuje się coraz więk-
szą liczbę nawróceń na islam w Czarnej Afryce i zarazem 
podkreśla się upadek tradycyjnych form religijności w Eu-
ropie. W danych tych widzi się dla islamu szansę na za-
jęcie dotychczasowej pozycji chrześcijaństwa. Coraz po-
wszechniejsze staje się także przekonanie, że islam jako 
pośrednia droga między zachodnim zapatrzeniem się 
w wartości materialne a hinduistyczno-buddyjską du-
chowością zorientowaną zwłaszcza na wartości wewnętrzne, a także jego 
system norm życia społecznego i politycznego okażą się skutecznymi i atrak-
cyjnymi w walce o dusze narodów. Poza tym wielkie kraje muzułmańskie, 
Indonezja i Indie, a także Maroko, Tunezja, Algieria i Libia uwolniły się od 
obcego panowania europejskiego, a w krajach znajdujących się do niedawna 
w strefie wpływów komunizmu zniknęła groźba walki z każdą religią. Nawet 

Dzięki pracy misjonarskiej 
islam zyskał tylko w XX w. 
znacznie więcej wyznaw-
ców niż misjonarze chrze-
ścijańscy. Obecnie więcej 
niż połowa wszystkich Afry-
kańczyków przyznaje się do 
islamu. 
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stosunki arabsko--żydowskie zdają się ostatnio 
układać, co rokuje nadzieję, że kraina, w której 
splotły się dzieje trzech wielkich religii, stanie 
się ziemią pokoju. Nadzieja ta ma głębokie ko-
rzenie: Żydzi i Arabowie uważają siebie za dzie-
ci tego samego ojca rodu. Arabowie za potom-
ków jego syna Izmaela, Żydzi za potomków jego 
syna Izaaka. Sam Mahomet zaś widzi w Abra-
hamie pierwszego muzułmanina. 

Optymizm co do przyszłości islamu ma rów-
nież związek z nasilającymi się od XIX w. pró-
bami odnowienia islamu. W wielu krajach 
muzułmańskich, np. w Egipcie i Arabii Sau-
dyjskiej, w Jemenie i Indiach, pojawili się re-
formatorzy, którzy świadomi wielkiego dzie-

dzictwa przeszłości, zaczęli pytać o przyczyny upadku islamu i szukać 
nowych dróg jego ożywienia. 

Wszystkie ruchy reformatorskie są zgodne co 
do następujących spraw: należy kategorycznie 
odrzucić wszelkie przerosty religii muzułmań-
skiej, a więc praktyki czarodziejskie i magię, 
zabobony i nadmierną cześć okazywaną świę-
tym i demonom; na nowo trzeba przemyśleć 
ograniczenia, jakie w życiu społecznym i ro-
dzinnym nakłada się na kobiety; musi zostać 
przezwyciężony charakterystyczny dla islamu 

fatalizm, który pod pozorem poddania się woli Bożej nie przedstawia niczego 
innego jak bierność i duchową stagnację; kryterium wszelkich reform musi 
być Koran, a następnie hadisy i jednomyślność wszystkich wiernych. 

Najbardziej znanym reformatorem muzułmańskim jest Muhammad Ibn 
Abd al-Wahhab, żyjący w XVIII w. w Arabii. Za najpierwszy i pierwotny 
autorytet uważał Koran i walczył z wszystkimi przerostami religii. Jego 
zwolennicy wywierają do dziś wielki wpływ na dynastię panującą w Arabii 
Saudyjskiej. Ponieważ zaś sprawuje ona kontrolę nad świętymi miastami, 
Mekką i Medyną, i będąc mocarstwem naftowym ma wielkie wpływy poli-
tyczne, przeto i ruch zwolenników Muhammada Ibn Abd al-Wahhaba 
(wahhabizm) cieszy się wielkim poważaniem wśród muzułmanów. 

Abraham nie był żydem ani chrześcija-
ninem, lecz szczerze wierzącym hani-
fem, całkowicie poddanym, i nie był on 
z liczby bałwochwalców. 

W islamie opozycją do ruchów reforma-
torskich jest fundamentalizm muzułmań-
ski, charakteryzujący się następującymi 
cechami: powrót do Koranu, powrót do 
wczesnego islamu, gdy jedność ummy 
była jeszcze czymś realnym; tworzenie 
wspólnoty, w której szaria regulowała-
by wszystkie dziedziny życia; równość 
wszystkich wiernych; jeszcze mocniejsze 
zaakcentowanie jedności Boga, a w kon-
sekwencji jedności społeczności muzuł-
mańskiej. 

Od 1948 r., czyli od czasu powstania 
państwa Izrael, doszło do czterech wo-
jen między Arabami i Żydami. Oprócz 
wielu innych powodów tych krwawych 
wojen, należy mieć na uwadze także 
racje religijne. Dla Żydów Palestyna 
jest ziemią świętą, daną przez Boga po-
tomkom Abrahama na zawsze. Po 1945 
r. ta „ziemia ojców” wydawała się jedy-
nym miejscem na ziemi, gdzie mogliby 
żyć podług swej wiary i tradycji. Na niej 
też żyli nieprzerwanie przed ponad trzy 
tysiące lat. Natomiast muzułmanie są 
przekonani co do słuszności prawa, któ-
re mówi, że kraj, który raz stał się kra-
jem islamu, musi takim pozostać i nie 
wolno go oddać w obce ręce. Odnosi 
się to zwłaszcza do Palestyny, w której 
muzułmanie żyją od tysiąca trzystu lat, 
a w Jerozolimie znajdują się liczne 
świadectwa religii i kultury arabskiej, 
wystarczy wspomnieć o skale, z której 
miał wstąpić do nieba Mahomet. 
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Ważną rolę we współczesnych próbach ożywienia 
i krzewienia islamu metodami pokojowymi jest ruch 
ahmadijja, aktywny w ponad stu krajach, także w kra-
jach europejskich. Ruchowi temu dał początek Mirza 
Ghulam Ahmad (1835–1908), pochodzący z Kandii 
w Pendżabie. Ahmad uważał siebie zarówno za wciele-
nie Kryszny, za oczekiwanego przez muzułmanów Ma-
hdiego, jak i za Chrystusa mającego powrócić na końcu 
czasów. Zręcznie bronił islamu przed zarzutami, wy-
znaczał zwolennikom wysokie ideały i podejmował próby ostrożnej 
modernizacji islamu. Ruch ahmadijja pozyskał dla islamu wielu nowych 
wyznawców, wspierając szkoły i instytucje społeczne, wznosząc meczety 
w wielu krajach europejskich i rozpowszechniając przekłady Koranu na 
wiele współczesnych języków. Mimo tych osiągnięć ruch ahmadijja jest 
odrzucany przez konserwatywne odłamy muzułmańskie, a jego zwolennicy 
nie mają prawa wstępu do świętych miast islamu. Sam jednak ruch ahma-
dijja uważa się za prawowierny islam i stawia sobie za cel podnoszenie 
ludzkości na wyższy stopień rozwoju oraz krzewienie wśród ludzi pokoju 
i miłości. 

 
Nauka Mahometa 
 
Jaką to naukę głosił Mahomet, Posłaniec Boga i „Pieczęć Proroków”, że 

skłonił bałwochwalcze plemiona arabskie do porzucenia swych bóstw, sca-
lił je w jeden naród i natchnął dumą i entuzjazmem, które pozwoliły im 
niestrudzenie szerzyć wiarę w Boga Jedynego wśród „pogan”? 

Pytanie to jest tym bardziej interesujące, że muzułmanie nie mają ani 
biskupów, ani kapłanów, a tym samym najwyższego pasterza czy nauczy-
ciela – nikogo, kto niejako z urzędu dbałby o duchowe sprawy wier-
nych oraz o szerzenie wiary.  

Islam bowiem nie jest Kościołem i nie zna sakramentów, a więc nie po-
trzebuje ani hierarchii, ani kapłanów, ani nawet kościołów w sensie budowli, 
w których sprawowałoby się sakramenty i składałoby ofia-
ry. Muzułmanie są wspólnotą religijną (umma), do której 
należą przyjmujący jej wyznanie wiary i tzw. pięć filarów, 
czyli pięć obowiązków wymaganych od wiernych już przez 
Koran. 

Słowo „Koran” pochodzi od 
rdzenia kara, który znaczy 
tyle, co „czytać”, „recyto-
wać”. 

Zwolennicy ruchu ahmadijja 
między innymi twierdzą, że Je-
zus nie umarł na krzyżu, tylko 
omdlał. Po uratowaniu przez 
swych uczniów udał się do 
Kaszmiru, aby odnaleźć „zagu-
bione owce Izraela”. Tam też 
umarł, mając sto dwadzieścia 
lat. Do dziś pokazuje się w Sri-
nagarze grób, na którym ma 
się znajdować jego własno-
ręczny podpis: „Jus Asaf”. 
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Wyznanie wiary: 
 

O wy, którzy wierzycie! 
Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca, 
w Księgę, którą zesłał przedtem! 
A kto nie wierzy w Boga, w Jego aniołów, 
w Jego Księgę, w Jego Posłańców 
i Dzień Ostatni 
– ten zbłądził zbłądzeniem dalekim. 

 
W tym krótkim fragmencie Koranu zosta-

ły zebrane najważniejsze artykuły wiary mu-
zułmanów. Jest ich pięć: 

 
– wierzę w jednego Boga; 
– wierzę w Dzień Ostatni, sąd Boży, zmartwychwstanie i życie po 

śmierci; 
– wierzę w aniołów Bożych;  
– wierzę w objawione przez Boga pisma i w Koran, który przewyż-

sza wszystkie inne święte Księgi; 
– wierzę w posłańców Boga (proroków) i w Mahometa, ostatniego 

proroka czy „pieczęć proroków”. 
 
Muzułmanie wyznają wiarę w jednego Boga. Odrzucają nie tylko in-

nych bogów, którzy istnieliby oprócz jedynego Boga, ale także chrześci-
jańską wiarę w jednego Boga w trzech osobach, choć nie jest ona wiarą 
w istnienie trzech bogów. Mahomet błędnie odniósł wiarę chrześcijan 
w Świętą Trójcę do troistości Ojca, Syna i Matki Maryi i w tej formie sta-
nowczo zwalczał. W Koranie powiada się zwięźle i jednoznacznie: „On – 
Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu 
nie jest równy!” Mahomet, nie uznając Jezusa za Boga ani nie przypisując 
Mu żadnej boskiej właściwości, mówił jednak o Nim i Jego Matce z wiel-
kim szacunkiem. Uważał Go za wielkiego proroka zrodzonego z Dziewicy 
Maryi, bezgrzesznego; za wielkiego cudotwórcę, którego Bóg wyniósł do 
siebie, choć niewiernym się zdawało, że Go ukrzyżowali; za świadka, który 
w dniu zmartwychwstania powstanie przeciwko wszystkim mniemającym, 
że umarł na krzyżu i jest Bogiem; za doskonałego człowieka.  

„Artykuł” pochodzi od łacińskiego słowa arti-
culus, które znaczy „członek”, „ustęp”, a ozna-
cza m.in. zasady religijne czy prawdy reli-
gijne. 
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Jeden jest więc Bóg, którego jako Pana 
oraz Stwórcę oddziela od świata nieprzekra-
czalna przepaść. Bóg jednak przemówił do 
proroków, Adama, Noego, Abrahama, Moj-
żesza, Jezusa, na końcu zaś do Mahometa, 
okazując w ten sposób swoją dobroć i miło-
sierdzie. Wszystkie rozdziały (sury) Koranu, za 
wyjątkiem jednego, otwierają słowa: „W imię 
Boga Miłosiernego, Litościwego!” 

Skoro Bóg mówi do człowieka, nawet 
grzesznego, za jakiego uważał siebie nawet 
Mahomet, to i człowiek może zwracać się do 
Niego. Liczne imiona przydawane Bogu (tra-
dycja teologiczna wymienia ich dziewięćdzie-
siąt dziewięć), z których każde zachęca do mo-
dlitwy i medytacji, oraz codzienne modlitwy 
muzułmanów są najpiękniejszym świadectwem 
wiary w Boga, który litościwie wysłuchuje 
próśb tych, którzy poddani są Jego woli. 

Jedyny Bóg, jako Pan i Stwórca wszyst-
kiego, przewidział też wszystko w swej mą-
drości, a zatem stworzył i zna czyny czło-
wieka, zarówno dobre, jak i złe. Wszystko, 
co się dzieje, dzieje się z odwiecznego po-
stanowienia Boga. Zarazem jednak człowiek 
jest wolny. To nie Bóg każe ludziom czynić 
zło i nie On zatwardza w nieprawości ich 
serca, lecz ludzie sami w swej złości ponoszą 
za to odpowiedzialność. Koran wyraźnie po-
wiada: „Ten, kto popełnił zło i kogo objął 
grzech – tacy jak on będą mieszkańcami 
ognia; tam będą przebywać na wieki. A ci, 
którzy wierzą i czynią dobre dzieła, będą mieszkańcami Ogrodu; tam 
będą przebywać na wieki”. Poza tym Koran nakłada na muzułmanów 
wiele obowiązków, które powinny zostać spełnione, ale zdarza się, że 
człowiek się z nich nie wywiązuje i ponosi za to odpowiedzialność, a za-
tem ma wolną wolę. 

 
Bóg stworzył świat mocą swego słowa 
z niczego – jak podają późniejsze ko-
mentarze – w ciągu sześciu dni. W dwóch 
pierwszych stworzył ziemię, na której 
umieścił solidnie stojące góry. W dwóch 
następnych równo porozdzielał środki 
żywności dla wszystkich proszących. 
Potem (choć na innym miejscu Koranu) 
mówi się, że najpierw zwrócił się ku 
niebu, które było dymem, i w ciągu dwóch 
dni ustanowił siedem niebios. Niebiosa 
najbliższe ziemi ozdobił lampami (gwiaz-
dami), mającymi strzec niebiosa przed 
dociekliwymi diabłami. Człowieka stwo-
rzył z gliny i wody i tchnął w niego ży-
cie, aniołów – ze światła, a dżinny (du-
chy dobre albo złe) – ze skwaru pustyni 
(słowo „dżinn” pochodzi od słowa łaciń-
skiego „genius”). Anioł (albo dżinn), który 
okazał nieposłuszeństwo Bogu, bo nie 
ukorzył się na Jego rozkaz przed Ada-
mem, został przeklęty – jest diabłem 
(szatanem), który aż do sądu ostatecz-
nego ma wodzić ludzi na pokuszenie, 
jak skusił Adama i Ewę, namawiając 
ich do zjedzenia zakazanego owocu. 

 
W islamie, podobnie jak w judaizmie, 
obowiązuje zakaz sporządzania obra-
zów czy podobizn Boga i świętych po-
staci. Każde przedstawienie doskona-
łego Boga byłoby niedoskonałe, a na-
wet bluźniercze, bo niedoskonały jest 
człowiek. Świętych zaś postaci nie na-
leży przedstawiać z tej racji, że grozi 
niebezpieczeństwo uczynienia ich bo-
żyszczami czy idolami. Z obawy przed 
bałwochwalstwem nie wolno też przed-
stawiać ani aniołów, ani zwykłych ludzi, 
ani zwierząt. Ogólnie, nie wolno obra-
zowo przedstawiać żadnej istoty żywej, 
za wyjątkiem roślin. Zakaz ten obowią-
zuje przede wszystkim w sztuce sa-
kralnej. 
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Muzułmanie wierzą w sąd ostateczny, zmartwychwstanie i dalsze 
życie w raju albo piekle. Tylko męczennicy zaraz po śmierci idą do raju. 
Wszyscy inni po śmierci, która nie jest karą za grzech pierworodny, ale 
została „stworzona” przez Boga dla wypróbowania ludzi, zdają w pierw-
szą noc po pogrzebie przed aniołami, Munkarem i Nakirem, egzamin ze 
swej prawowierności, po czym czekają na dzień zmartwychwstania i są-
du ostatecznego, na którym rozstrzygną się ich losy na całą wieczność. 
Śmierć więc nie kończy życia człowieka, a jedynie jest przejściem pod 
opiekę Boga czy przejściem z „domu przemijania” do „domu trwania”. 
Śmierć jest stanem rozdzielenia duszy od ciała, ale tylko na jakiś czas – 
do sądu ostatecznego. 

Zanim nastanie sąd ostateczny na świecie będzie się dziać coraz gorzej. 
Pod sam koniec zjawi się na świecie Mahdi, człowiek prowadzony przez 
Boga – mesjasz, który ustanowi wiek złoty. Koniec świata zapowiedzą 
straszne znaki na niebie i ziemi (katastrofy kosmiczne). Wreszcie ukaże się 
Dadżdżal (Antychryst) i powróci na ziemię Isa (Jezus), który nie umarł na 
krzyżu, lecz został wzięty do Boga. Isa po pokonaniu Dadżdżala ożeni się 
i będzie głosił wiarę muzułmańską. Gdy po czterdziestu latach umrze w Me-
dynie, nastanie sąd ostateczny. Rozlegnie się straszny głos trąby anioła 
Israfila, który trwogą napełni cały świat. Na jej powtórny głos powstaną 
umarli z grobów. Teraz odbędzie się sąd ostateczny. Każdy stanie wówczas 
przed obliczem swego Stwórcy. Nawet grzesznik nie powinien zwątpić w mi-
łosierdzie Boże, co byłoby największym grzechem, bo oznaczałoby zwąt-
pienie w samego Boga. Ten, który ostanie się na sądzie Bożym, przejdzie 
do raju przez most wąski niby ostrze brzytwy (sirat), a kto nie – spadnie 
z niego do piekieł. Raj jest niebiańskim i wiecznym ogrodem, ogrodem 
rozkoszy – żyzną oazą o bijących źródłach, strumieniach krystalicznie czy-
stej wody, mleka, miodu i wina, pnących się krzewach winnych latorośli, 
przyjemnych pomieszczeniach usłanych kobiercami. Błogosławionym, na 
których oczekuje wyśmienite jadło, smakowite napoje i wspaniałe stroje, 
będą usługiwać dziewice i młodzieńcy.  

Raj nosi nazwę dar as-salam, co znaczy „dom pokoju”. Jest on „piękną 
nagrodą” za dobre życie i „jeszcze czymś więcej”, jak powiad sura 10,26. 
Teolodzy muzułmańscy przez „jeszcze coś więcej” rozumieją najwyższe 
szczęście i najgłębszy sens pobytu w raju – oglądanie Boga. Niektórzy teo-
logowie muzułmańscy twierdzą, że źli nie będą zawsze przebywali w pie-
kle, że miłosierny i litościwy Bóg i ich kiedyś zgromadzi wokół siebie. 
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Muzułmanie wierzą w istnienie aniołów, czyli istot duchowych, nie-
skazitelnych, o pięknej postaci. Pełnią oni rozmaite zadania jako słudzy 
Boga oraz towarzysze człowieka i innych stworzeń. Sławią i wielbią Boga, 
podtrzymują ład we wszechświecie, strzegą i chronią ludzi i narody, zapi-
sują czyny ludzkie w księdze życia, po śmierci człowieka badają jego pra-
wowierność. Szczególną rolę odgrywa anioł Dżibril (Gabriel), który zwia-
stował Marii narodzenie syna, a Prorokowi przyniósł Księgę z niebios. 
Aniołowie jako istoty ponadziemskie wprawdzie przewyższają człowieka 
pod każdym względem, ale są pozbawione wolnej woli. Na czele aniołów 
stoją Dżibril (Gabriel), Mika’il (Michał), Rafał, Azra’il, Malik (nadzorca 
piekła) i Ridwan (odźwierny raju). 

 
Muzułmanie wierzą, że Koran od wieczności istniał jako niestwo-

rzone słowo u Boga czy wraz z Bogiem. Za dni Mahometa Koran został 
objawiony w Noc Przeznaczenia Prorokowi, przybierając w języku arab-
skim ziemską postać: 

 
Zaprawdę, zesłaliśmy go [Koran], 
w Noc Przeznaczenia! 
A co cię pouczy, 
co to jest Noc Przeznaczenia? 
– lepsza niż tysiąc miesięcy! 
Aniołowie i Duch [archanioł Gabriel] zstępuje  

tej Nocy, 
za pozwoleniem swego Pana, 
dla wypełnienia wszelkich rozkazów. 
Ona to pokój [Noc Przeznaczenia zwiastuje pokój  

i sprawiedliwość na ziemi]  
aż do pojawienia się zorzy polarnej! 
 

Nic dziwnego, że właśnie Koran, a nie Mahomet, zajmuje w islamie 
centralne miejsce, język zaś arabski został uznany za święty, a nawet „bo-
ski”. Tylko w nim – w przekonaniu muzułmanów – Mahomet mógł sto-
sownie wyrazić całą głębię i piękno objawionego i nieomylnego słowa Bo-
żego. Do XX w. obowiązywał w związku z tym zakaz przekładania Koranu 
na inne języki, aby nie zafałszować ani jednego zawartego w nim sło-
wa. Dopiero w XX w. teologowie muzułmańscy zezwolili na przekłady 

 
Każdy muzułmanin mocno 
wierzy, 
* że jedynie i wyłącznie Koran 
zawiera słowa samego Boga, 
* że słowa zawarte w Koranie 
są absolutnie prawdziwe, 
* że w Koranie zachowane 
zostało każde słowo otrzyma-
ne przez Proroka, 
* że wszystko, o czym mówi 
Koran, jest słuszne, 
* że na każdym ciąży obowią-
zek zachowywania wszystkich 
wskazań, które są zawarte 
w Koranie, a unikania tego, co 
jest z nim sprzeczne. 
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Koranu na języki całego świata, aby w ten 
sposób udostępnić wszystkim ludom ob-
jawienia przekazane Prorokowi. 

Koran odgrywa też wielką rolę w co-
dziennym życiu muzułmanów. Dzieci od 
najmłodszych lat uczą się na pamięć sur 
w języku arabskim, nawet jeśli go nie ro-
zumieją. Od studentów przodujących uni-
wersytetów muzułmańskich wymaga się 
znajomości na pamięć całego Koranu. 
Ten, kto zna na pamięć cały tekst Koranu, 
otrzymuje tytuł Hafiz („Strażnik”).  

W namiotach i domach zawiesza się 
kaligraficznie wypisane teksty Koranu, któ-
re zastępują obrazy Boga czy świętych. 
Nawet na statkach, w pociągach, w tak-
sówkach można dostrzec teksty Koranu, 
które chronić mają przed złymi mocami 
i nieszczęściami. W krajach muzułmań-
skich nie sprzedaje się też Koranu tak jak 
inne przedmioty. Kupujący otrzymuje eg-
zemplarz Koranu jako podarunek, za któ-
ry powinien zrewanżować się sprzedają-
cemu, dając mu chociażby jakąś drobną 
sumę pieniędzy. Natomiast za żadne pie-
niądze nie może nabyć Koranu ten, kto 
budzi wątpliwości, czy w sposób należy-
ty będzie obchodził się ze świętą Księgą. 

Oprócz Koranu ważną rolę odgrywa 
w islamie wiążąca tradycja ustna, zwana 
sunną („zwyczaj, tradycja”). Sunna przeka-
zuje słowa i czyny Mahometa, o których nie 
wspomina Koran, a także donosi o wyda-
rzeniach z życia jego pierwszych współwy-
znawców. Te przekazy słów i czynów, któ-
re powinny być wzorem i przewodnikiem 
w postępowaniu wszystkich muzułmanów, 

Mahomet sam nie spisał otrzymanych objawień. 
Przekazywane ustnie zostały – pomijając moż-
liwe zapisy słów Proroka przez pierwszych jego 
zwolenników – spisane dopiero po jego śmierci. 
Znana nam dzisiaj forma Koranu pochodzi z cza-
sów kalifa Usmana. Usman powołał około 650 r. 
czteroosobową komisję i zlecił jej zadanie opra-
cowania jednolitego tekstu objawień Proroka. 
Komisji przewodził sekretarz Mahometa. Po 
ustaleniu tekstu objawień Usman kazał znisz-
czyć wszystkie wcześniejsze spisane wersje 
objawień Proroka, a odpisy nowego tekstu po-
darował czterem ośrodkom ówczesnego świata 
islamskiego – Mekce, Medynie, Damaszkowi 
oraz Basrze. Muzułmanie zatem już 20 lat po 
śmierci Mahometa posiadali jednolitą i ogólnie 
akceptowaną świętą Księgę. 
Koran składa się z 114 rozdziałów – sur (sura – 
„wyniosłość przewyższająca człowieka”), podzie-
lonych na wersy (wiersze) – ogółem 6226. Sury 
są ułożone według prostej zasady – mniej więcej 
od najdłuższej do najkrótszej, za wyjątkiem 
pierwszej. Pierwsza sura (Otwierająca) jest modli-
twą – uwielbieniem dobrego i miłosiernego Boga 
oraz prośbą o prowadzenie prostą drogą. Dwie 
ostatnie są też modlitwą – prośbą o schronienie 
przed złem, ciemnością, czarami i złymi duchami 
(dżinnami). Sury można podzielić nadto na dwie 
grupy: te, które powstały w Mekce, oraz te, które 
powstały w Medynie. Na ogół najstarsze sury 
mekkańskie znajdują się w końcowych partiach 
Koranu, a późniejsze – medyńskie w początko-
wych, tak że chronologicznie należałoby czytać 
Koran od końca. 
Tematyka sur jest bardzo różna: jedność, 
wielkość i miłosierdzie Boga; sąd ostateczny, 
raj, piekło; religijne, moralne i społeczne obo-
wiązki muzułmanina; sceny i postacie biblijne; 
sprawy dotyczące Mahometa. 
Wszystkie sury noszą tytuły – hasła, np. Kobie-
ty (IV), Abraham (XIV); Maria (XIX), Sabejczycy 
(XXXIV), Dżinny (LXXII); Konstelacje (LXXXV), 
Kurajszyci (CVI), Niewierni (CIX). 
Wszystkie sury rozpoczyna formuła: „W imię 
Boga Miłosiernego, Litościwego”, zwana ba-
smala, oprócz sury IX, nawołującej do świętej 
wojny z niewiernymi. 

Zakaz sporządzania obrazów Boga i świętych 
postaci przyczynił się do niebywałego rozwoju 
sztuki pięknego pisania, powiązanej ze sztuką 
stosowania ornamentów roślinnych i geome-
trycznych. Niemal żadne pismo nie przybrało 
tak artystycznej formy jak pismo arabskie, które 
oprócz sztuki budowlanej (meczety, minarety) 
było dozwolonym polem do popisu dla umiejęt-
ności i fantazji artystów muzułmańskich. 



ISLAM 

 137 

zwłaszcza w sprawach, o których nie mówi wprost Koran, nazywa się hadisami 
(„rozmowa, opowiadanie, przekaz”). 

Istnieje wiele zbiorów hadisów. Niektórym hadi-
som przypisuje się taką samą moc wiążącą jak Ko-
ranowi, chociaż szyici całkowicie odrzucają sunnę. 
W tych dawnych przekazach przypisuje się Maho-
metowi i jego współwyznawcom również takie sło-
wa i czyny, które z pewnością nie zostały przez nich 
wypowiedziane ani dokonane, natomiast są wyra-
zem prawdziwie muzułmańskiego sposobu odczu-
wania i zgodne z misją Proroka. Chociaż przekazują 
niekiedy legendy, to jednak są one głównym – 
oprócz Koranu – źródłem zasad postępowania oraz 
przepisów kultowych, zwłaszcza w sprawach, o któ-
rych wyraźnie nie wspomina Koran. 

 
Muzułmanie wierzą, że Mahomet jest „pieczęcią proroków”, ostat-

nim z wszystkich „proroków i wysłanników” Boga, których zadanie pole-
gało na „przypominaniu” ludziom, że Bóg jest tylko jeden i tylko Jego po-
winni czcić. Oprócz staroarabskich proroków Koran wspomina o pro-
rokach biblijnych – Adamie, Noem, Abrahamie, Mojżeszu i Jezusie. Za 
proroka uchodzi też Józef (Jusuf), który mimo że doznaje niesprawiedliwo-
ści i od swych braci, i od swych panów zawsze i wszędzie daje wyraz swej 
wierze w jednego i miłosiernego Boga obdarowującego go nadprzyrodzo-
nymi darami – wiedzą, mądrością i rozsądkiem. 

Największym z proroków poprzedzających Maho-
meta był Jezus, zwany w Koranie Isa. Nazywa się go 
„sługą”, „prorokiem”, „wysłannikiem”, „Mesjaszem”, 
„Słowem Bożym”, „Duchem Bożym”, ale nie uznaje 
za Syna Bożego. Zadanie Isy polegało, podobnie jak 
innych proroków, na przypominaniu o potrzebie pod-
dania swej woli jednemu Bogu. Znaki, których doko-
nywał (cuda, uzdrowienia, wskrzeszenia z martwych), 
każą Mu przypisać właściwości, jakich nie można 
przyznać żadnemu człowiekowi, nawet Mahometowi. 
Swym sposobem życia okazał się prawdziwą „pieczę-
cią świętości”, ale nie jest „pieczęcią proroków”.

„Ten kto pogładzi główkę sieroty, 
otrzyma za każdy włosek, którego 
dotknęła jego ręka, promyk świa-
tła w dniu zmartwychwstania”. 
„Do każdej rzeczy jest klucz; klu-
czem do raju jest miłość do ma-
luczkich i biednych”. 
„Gdy Bóg ukończył dzieło stwo-
rzenia, zapisał w księdze, która 
jest przechowywana przy Nim na 
niebieskim tronie: «Moje miłosier-
dzie jest większe niż mój gniew»”. 
„Według słów Abd Allaha Ibn Am-
ra Prorok powiedział: «Prawdziwym 
muzułmaninem jest ten, którego 
języka ani ręki nie musi obawiać 
się żaden muzułmanin»”. 

 
Muzułmanie okazują także wielki 
szacunek, ale nie religijną cześć 
osobom, które można by nazwać 
świętymi postaciami. Chodzi o do-
skonałych wyznawców (wali), którzy 
dzięki swej wielkiej pobożności oraz 
całkowitemu oddaniu się Bogu, zna-
leźli się blisko Boga i posiedli cu-
downe moce (charyzmaty). Nad ich 
grobami wznosi się sanktuaria, a do-
tknięcie przedmiotów należących do 
nich może obdarować chorych mo-
cą uzdrowienia. 
Wielki szacunek okazuje się także 
imamom, których szyici uważają za 
doskonałych wybrańców Boga, ma-
jących krzewić sprawiedliwość i wy-
stępować przeciw przemocy. 
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Wiara i życie  
 
Wiara pozostałaby martwa, gdyby nie znalazła wyrazu w życiu. Obo-

wiązki wynikające z wiary mają w życiu codziennym takie samo znaczenie 
jak wiara. Muzułmanina, który publicznie je zanie-
dbuje, nie zalicza się już do wspólnoty – ummy.  

Podobnie jak istnieje pięć głównych prawd 
wiary, tak i nakłada się na muzułmanina pięć ob-
owiązków, które wyszczególnia już Koran. Nazy-
wa się je też „pięcioma filarami”, dając do zrozu-
mienia, że nowa religia jest religią czynu, że 
obowiązki te są fundamentem każdego życia pod-
danego woli Bożej, że człowiek swymi dobrymi 
czynami może pozyskać łaskawość Boga i otrzy-
mać od Niego nagrodę życia wiecznego. 

 
– wyznanie wiary (szahada) 
– modlitwa (sala) 
– jałmużna (zaka) 
– post (saum) 
– pielgrzymka do Mekki (hadżdż) 
 
Szahada 
Szahada, czyli dawanie świadectwa, jest krótką formułą wiary, która 

brzmi: „Nie ma bóstwa prócz Boga, a Mahomet jest Jego Prorokiem”. Po-
bożny muzułmanin ma obowiązek wypowiadać ją każdego dnia, muezzin 
nawołuje nią wiernych do modlitwy, wypowiada się ją w czasie pogrzebu, 
aby zapewnić zmarłemu wejście do raju. 

Świadome wypowiedzenie słów szahady w obecności świadków włącza 
we wspólnotę muzułmańską (umma) – podobnie jak chrzest włącza we 
wspólnotę chrześcijan. Nieuznawanie tej formuły wiary za wiążącą ozna-
cza wykluczenie ze wspólnoty muzułmańskiej – wykroczenie dawniej ka-
rane śmiercią. 

 
Sala 
Oprócz modlitwy spontanicznej, którą muzułmanin może odmawiać o każ-

dej porze dnia, gdy tylko poczuje potrzebę zwrócenia swej duszy do Boga, 

Umma jest ponadnarodową wspólnotą 
muzułmanów, o której Koran powiada: 
„I niech powstanie spośród was naród, 
który wzywa do dobra, nakazuje to, co 
jest uznane, i zakazuje tego, co na-
ganne”. W ummie właściwym władcą 
jest Bóg, a jej spójność zależy od po-
bożności członków. O przynależności 
do ummy nie decyduje rasa, barwa 
skóry, język, historia, terytorium, lecz 
wspólne wyznawanie wiary i przyjęcie 
podstawowych, z niej wynikających, 
obowiązków. Umma jest społeczno-
ścią religijną i zarazem polityczną, po-
nieważ islam nie oddziela sfery sakral-
nej od świeckiej. 
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muzułmanin ma obowiązek pięć razy dziennie odmówić modlitwę rytualną 
(sala), na którą składają się teksty koraniczne: 

 
– rano, gdy wschodzi jutrzenka, a więc przed wschodem słońca; 
– w południe, po osiągnięciu przez słońce zenitu; 
– po południu, gdy cienie są większe niż przedmioty, które je rzucają; 
– o zmierzchu, gdy słońce skryło się za horyzontem; 
– wieczorem, gdy gasną ostatnie promienie zorzy wieczornej, tuż przed 

zapadnięciem nocy. 
 
Nie tylko pory są ważne, które z minaretów zapowiadają muezzini. Przed 

modlitwą muzułmanin musi: * rytualnie się oczyścić, co zwykle oznacza ob-
mycie się wodą, ale na pustyni do rytualnego oczysz-
czenia może posłużyć też czysty piasek, * zdjąć obu-
wie, by nie zanieczyścić świętego miejsca, * znaleźć 
się na skrawku świętej ziemi, to znaczy wejść do me-
czetu, albo stanąć na czystej (rytualnie) macie lub dy-
waniku (w razie konieczności do wyznaczenia święte-
go miejsca może posłużyć nawet gazeta), gdyż cała 
ziemia jest stworzona na meczet dla Boga, czyli miej-
sce upadania przed Nim na twarz, * zwrócić się w kie-
runku Al-Kaby, który w meczecie wyznacza pięknie 
ozdobiona nisza (mihrab). 

W czasie modlitwy muzułmanin wypowiada określone słowa modlitew-
ne i wykonuje rytualne gesty, wyrażające gotowość wypełniania i poddania 
się woli Bożej. 

Muzułmanin, stojąc, wypowiada modlitewną formułę wprowadzającą: 
„Bóg jest wielki”, a następnie otwierającą surę Koranu, Al-Fatiha. Po 
czym głęboko się skłania i znów się wyprostowuje, mówiąc: „Bóg wysłu-
chuje tego, kto Go sławi”. 

Potem upada na dywan, całuje ziemię, dotykając jej czołem i mając ręce 
rozpostarte obok głowy. Następnie przyjmuje postawę siedząco-klęczącą, 
kładąc ręce na udach tuż przy kolanach. Jeszcze dwa razy pada na twarz, po 
czym wstaje i znów przybiera postawę siedząco-klęczącą. Teraz odmawia 
szahadę i modlitwę za Proroka. Na koniec zwraca się, wciąż siedząc, na pra-
wo i w lewo, wypowiadając słowa błogosławieństwa dla współmodlących 
się: „Niech waszym udziałem będzie zbawienie i miłosierdzie Boga”. 

Dywaniki, mata, a nawet gazeta 
to tylko różne formy płachty na-
miotowej, na której stawał po-
bożny muzułmanin, by na czy-
stym, wydzielonym, a przez to 
świętym miejscu i z czystym 
sercem, czego znakiem jest ob-
mycie rąk i zdjęcie obuwia, zwró-
cić się do Boga. Na obczyźnie 
zaś i w otoczeniu niewiernych 
dywanik czy mata wyznaczają 
skrawek ziemi, który symbolicznie 
oznacza „ziemię świętą”, wła-
ściwe miejsce oddawania czci 
jedynemu Bogu. 
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Te modlitewne słowa i gesty powtarza się w czasie modlitwy od dwóch 
do czterech razy. 

W zwykłe dni muzułmanin obowiązkowe modlitwy może odmówić 
tam, gdzie się akurat znajduje. Natomiast w piątek i w święta na modli-
twę południową powinien przyjść do meczetu, aby dać wyraz przynależ-
ności do wspólnoty wiernych. Wspólna modlitwa w meczecie nie różni 
się niczym od obowiązkowej modlitwy odmawianej prywatnie, z tym że 
przewodzi jej imam, czyli prowadzący modlitwę, za którym wierni po-
wtarzają przepisane słowa modlitwy i gesty; w piątki i święta imam wy-
głasza nadto kazanie. We wspólnych modlitwach w meczetach nie biorą 
udziału kobiety, aby nie rozpraszać modlących się mężczyzn. Powinny 
one pozostać w domu i tam się modlić. Tam, gdzie się obecnie zezwala 
im na udział we wspólnych modlitwach, wydziela się dla nich odrębne 
miejsce. 

Pięciokrotna modlitwa ujmuje codzienne, a nawet ca-
łe życie muzułmanina w ramy, pozwala mu wyłączyć się 
na jakiś czas z codziennych zajęć, wyciszyć się i odna-
leźć wewnętrzny spokój, zastanowić się nad swym po-
stępowaniem, przypomnieć sobie o tym, co najważniej-
sze w życiu, zwrócić myśl i serce do Boga, którego woli 
posłuszny jest cały świat. 

 
Zaka 
Muzułmanina zachęca się do dobrowolnego dzielenia się swoimi dob-

rami z tymi, którzy znajdują się w potrzebie. Oprócz tego na każdego mu-
zułmanina nakłada się obowiązek składania daniny (zaka). Prawnicze szko-
ły muzułmańskie spierają się o wysokość daniny i z jakich dóbr powinno 
się ją składać. Niektórzy uczeni mówią, że 10% dochodów, inni – 5%; za 
daninę minimalną uważa się oddanie 2,5% swoich dochodów na wsparcie 
potrzebujących. Nadto się sądzi, że daninę powinno składać się także z by-
dła, plonów, metali szlachetnych i towarów handlowych. 

Zaka przeznacza się na zaspokojenie 
potrzeb wspólnoty oraz ludzi ubogich i bie-
daków, wdów i sierot, a także na pomoc 
dla „dłużników”, czyli tych, którzy za-
dłużyli się na jakiś pobożny cel, „po-
dróżnych”, czyli pielgrzymów udających 

Choć Koran obowiązek mo-
dlitwy rytualnej nakłada na 
wszystkich muzułmanów, to 
jednak są z niego zwolnieni 
chorzy, starcy i podróżujący; 
zaleca się im odmawianie 
modlitwy w skróconej formie. 

„Jałmużny są tylko dla ubogich i biedaków, 
i tych, którzy przy nich pracują, 
i dla tych, których serca zostały pozyskane, 
i na wykup niewolników, 
i dla dłużników, 
i dla drogi Boga, 
i dla podróżnego. 
To jest obowiązek nałożony przez Boga” 
 
„Abd Allah Ibn Amr opowiada, że temu, kto chciał 
usłyszeć, co jest najbardziej wartościowe w isla-
mie, Prorok taką dał odpowiedź: «Nakarmić cier-
piących głód, zbawienie nieść tym, których się 
zna, a także tym, których się nie zna»”. 
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się do Mekki, „na wykup niewolników”, i na wsparcie tych, którzy przez udział 
w wojnie świętej („na drodze Bożej”) popadli w nędzę. 

W niektórych państwach muzułmańskich zaka jest obowiązującym sys-
temem podatkowym, mającym zagwarantować ład społeczny. 

Zaka jest jednak przede wszystkim wyrazem wdzięczności okazywanej 
Bogu za otrzymane dobra, uczy hojności i miłości do ludzi, widzi się w nim 
pomoc w uwolnieniu się od chciwości i zapatrzenia się w dobra materialne. 

 
Saum 
Dziewiąty miesiąc w kalendarzu mu-

zułmańskim, ramadan, jest miesiącem 
obowiązującego postu. Przez cały mie-
siąc, każdego dnia od świtu do zachodu 
słońca, pobożni muzułmanie powstrzy-
mują się od jedzenia, picia (nawet kropli 
wody) i wszelkiego rodzaju używek, na 
przykład palenia papierosów. 

Z przestrzegania tego uciążliwego 
postu zwolnieni są starcy i chorzy, dzie-
ci, kobiety w ciąży i kobiety karmiące, 
piloci z racji wykonywanej pracy. Nie-
którzy teologowie zastanawiają się nad 
złagodzeniem tego postu dla ciężko pra-
cujących. 

Po zachodzie słońca każdego dnia post zostaje 
przerwany. Posiłki przygotowane na tę porę są ob-
fitsze i bardziej uroczyste niż zwykle. Przez cały 
miesiąc należy o tej porze zadbać także o potrzeby 
biednych – zaopatrzyć ich w środki żywności czy 
ofiarować im pewną kwotę pieniężną, co zarazem 
ma być zadośćuczynieniem za własne przewinienia. 

O sensie tak długotrwałego postu, uciążliwego zwłaszcza dla robotni-
ków w fabrykach, na budowach, kierowców, najpełniej wypowiada się 
modlitwa z okazji ramadanu:  

 
O Boże, oto miesiąc ramadan, w którym zesłałeś nam Koran jako wskaza-
nie dla ludzi. Oto miesiąc pobożnych praktyk, powrotu do Ciebie, pokuty, 

1 muharram  
2 safar 
3 rabi al–awwal 
4 rabi as–sani 
5 dżumada al–ula 
6 dżumada al–achira 
7 radżab 
8 szaban 
9 ramadan 
10 szawwal 
11 zu al–kada 
12 zu al–hidżdża 
 
Muzułmanie posługują się kalendarzem opartym 
na roku księżycowym. Każdy miesiąc zaczyna się 
od nowiu Księżyca i trwa 30 lub 29 dni (obieg 
Księżyca wokół Ziemi w przybliżeniu wynosi 29,5 
dnia). Rok księżycowy jest o 11 dni krótszy od 
roku słonecznego. W związku z tym muzułmański 
rok kalendarzowy jest krótszy o 11 dni od kalen-
darza chrześcijan, co w ciągu 33 lat daje cały rok 
słoneczny. 

 
Muzułmanom w ogóle nie wolno 
pić napojów alkoholowych, podob-
nie jak nie wolno im się oddawać 
grom hazardowym. Islam nie za-
przecza pewnym korzyściom, jakie 
ma alkohol (wino) dla ludzi, dlatego 
jest dozwolone zażywanie lekarstw 
zawierających alkohol. 
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przebaczenia i zmiłowania. O Boże, wesprzyj mnie swą łaskawą pomocą 
i przywiedź mnie w ten sposób do posłuszeństwa względem Ciebie. 
Użycz mi darów tego miesiąca i strzeż mnie w pokucie. Wysłuchaj mnie 
w tym miesiącu, gdy do Ciebie wołam, abym miał udział w tym, czego 
oczekuję. 

 
Post kończy trzydniowe święto Ustania Postu (id al-fitr). 
 
Hadżdż 
Każdy dorosły muzułmanin powinien przynajmniej raz w życiu odbyć 

pielgrzymkę do Mekki i wziąć udział na świętych miejscach w obrzędach 
uświęconych tradycją. Chociaż hadżdż należy do „pięciu filarów” islamu, 
nie jest bezwarunkowym obowiązkiem, ale gorąco się wzywa do jego wy-
pełnienia. Ubodzy i chorzy są z niego zwolnieni. Kobiet nie obowiązuje 
w sposób absolutny, co jednak nie znaczy, że go nie odbywają. 

Tysiące muzułmanów z całego świata pielgrzymują co roku do kolebki is-
lamu. Tu, w ziemi narodzin i działalności Proroka, doświadczają wspólnoty, 
którą jednoczy jedna wiara i której nie jest w stanie podzielić ani przynależ-
ność narodowa, ani kolor skóry, ani język. Na znak tej powszechnej wspól-
noty wszyscy pielgrzymi przywdziewają taki sam strój – białą, nieobrębioną, 
pozbawioną szwów szatę, która kiedyś posłuży im też za całun. 

Obrzędy pielgrzymkowe są ściśle określone. Nawiązują one do dawnych 
pielgrzymich zwyczajów arabskich, które Mahomet oczyścił jednak z wszyst-
kich elementów pogańskich. 

Mniej więcej 20 km przed Mekką 1 szawwala pielgrzymi poddają się 
obrzędom oczyszczenia, przywdziewają białą szatę, porzucają wszelką 
myśl o przemocy, by wkroczyć na świętą ziemię. Na drogach prowadzą-
cych do Mekki rozlega się zewsząd wołanie: Labbajka Allahumma 
(„Jestem tu, o mój Boże, na twe usługi”). Gdy przybywają do Mekki, sie-
dem razy okrążają Al-Kabę, trzy razy szybko i cztery razy powoli. Szczy-
towym punktem tej części obrzędów jest dotknięcie czy pocałowanie 
„Czarnego Kamienia”, czym muzułmanie dają wyraz swej głębokiej wierze 
w Boga jedynego oraz swej gotowości słuchania Jego woli. 

Najczęściej bezpośrednio po tym obrzędzie rozpoczyna się „mała piel-
grzymka”, upamiętniająca biblijną historię o Abrahamie, Hagar i ich synu 
Izmaelu, praojcu wszystkich pokoleń arabskich. Pielgrzymi siedmiokrotnie 
przebiegają między wzgórzami Safa i Marwa, bo tyle razy przebiegła je 
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Hagar, spodziewając się, że z ich szczytów dostrzeże jakąś karawanę. Gdy zaś 
zrozpaczona zaczęła błagać Boga o ratunek, wytrysnęło źródło nieopodal Al-
-Kaby. 

Ósmego dnia zaczyna się „wielka pielgrzymka”. Pielgrzymi zbierają się 
w Mina na Wzgórzu Łaski w dolinie Arafat. Dziewiątego dnia od południa 
do zmierzchu stoją u podnóża wzgórza, na którym Mahomet wygłosił po-
żegnalną mowę podczas swej ostatniej pielgrzymki. Tym razem kazanie 
głosi imam, nawiązując do ostatnich słów Proroka. Obrzęd „stania” w „ob-
liczu Boga” jest drugim punktem kulminacyjnym hadżdżu. Wielogodzinne 
trwanie w modlitewnym skupieniu głęboko i na zawsze zapada w świado-
mość pobożnych pielgrzymów. 

Po zachodzie słońca pielgrzymi udają się wśród radosnych śpiewów oraz 
muzyki w drogę powrotną do Mekki, która prowadzi najpierw przez Maszar. 
Tu pozostają do zachodu słońca dnia dziesiątego, wykorzystując czas na ze-
branie 49 lub 70 kamyków. Stąd wyruszają w dalszą drogę i o wschodzie 
słońca docierają do Miny, gdzie odbywa się obrzęd kamienowania szatana, 
którego symbolizują trzy kamienne słupy. Pielgrzymi przez trzy dni obrzuca-
ją je każdorazowo siedmioma kamykami 
w nawiązaniu do legendy mówiącej, że 
już Abraham przepędził przy nich diabła 
rzucając w niego kamieniami. Tu, w do-
linie koło Miny, celebruje się też święto 
ofiary upamiętniające ofiarę Abrahama. 
Dla każdego pielgrzyma zabija się jagnię 
lub kozę albo dla siedmiu pielgrzymów 
jakieś większe zwierzę. Uczta trwa trzy 
dni, po czym pielgrzymi zdejmują białe 
szaty, golą brody, obcinają włosy, pa-
znokcie, czego nie czynili od obrzędu 
oczyszczenia. Teraz bowiem dobiega 
końca stan czystości rytualnej. 

Przed udaniem się w drogę powrot-
ną do domu pielgrzymi jeszcze raz od-
wiedzają Mekkę i ponownie siedem razy obchodzą Al-Kabę, przebiegają 
między wzgórzami Safa oraz Morwa i jeszcze raz obchodzą Al-Kabę. 
Wreszcie nabierają w butelki wody ze studni Hagar i pełni wdzięczności, 
szczęśliwi wracają do swych domostw. 

Człowiek góruje nad światem zwierząt rozumem 
oraz możnością wyznawania wiary w jednego 
Boga lub niedania wiary objawieniu Boga. Powi-
nien jednak szanować świat zwierząt, bo i one są 
stworzeniami Bożymi. Bóg opiekuje się nie tylko 
ludźmi, ale i zwierzętami, które stworzył dla 
pożytku człowieka i dla swej chwały. Koran za-
brania okaleczania i dręczenia zwierząt, a niektó-
rzy komentatorzy twierdzą, że także bezmyślne-
go polowania na zwierzęta. W 1981 r. uczeni 
muzułmańscy zdecydowanie wypowiedzieli się 
przeciw okrutnym eksperymentom przeprowa-
dzanym na zwierzętach. Rytualnego uboju zwie-
rząt, praktykowanego również przez Żydów, nie 
uważa się za dręczenie zwierząt. 
Bóg dał, jako swemu „namiestnikowi”, do dyspo-
zycji całą przyrodę, ale nie powinien on jej nisz-
czyć. Ostatecznie bowiem nie należy do niego, 
lecz do Stwórcy, i będzie musiał w dniu ostatecz-
nym zdać sprawę ze swego włodarstwa. Mistycy 
muzułmańscy uważają ziemię za istotę od-
czuwającą, która w dniu ostatecznym oskarży 
człowieka za dokonane na niej czyny bezprawia. 
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Wszyscy, którzy wzięli udział w pielgrzymce, mogą szczycić się tytu-
łem „hadżi”. 

Powrócić do początków swej wiary, naśladować Proroka, doświadczyć 
bliskości Boga we wspólnocie współwyznawców – to główne motywy, 
które tysiącom muzułmanów każą co roku wyruszać w daleką nieraz po-
dróż – dziś może krótką i w miarę wygodną, ale do niedawna trwającą 
miesiące, a nawet lata. 

 
Święta wojna 
„Pięć filarów” to obowiązki, które ciążą na każdym muzułmaninie. Oprócz 

nich są obowiązki, których wypełnienie jest sprawą całej wspólnoty muzuł-
mańskiej. Wśród nich najważniejszą jest „święta wojna”, nazywana w języku 
arabskim słowem dżihad, które właściwie znaczy „wysiłek na drodze ku Bogu” 
(czy „dla drogi Boga”). Cała wspólnota bowiem ma obowiązek troszczyć się 
o szerzenie islamu i przeciwstawianie się wszystkimi siłami wszystkiemu, co 
jest przeszkodą w krzewieniu wiary w jedynego Boga i w Jego Proroka. 

Sam Mahomet wypowiedział „świętą wojnę” mekkańczykom, a pole-
głych w walce ogłosił męczennikami na mocy otrzymanego objawienia. 
Odpowiedni tekst Koranu jest jednoznaczny: 

 
A kiedy miną święte miesiące, 
wtedy zabijajcie bałwochwalców, 
tam gdzie ich znajdziecie; 
chwytajcie ich, oblegajcie 
i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki. 
A jeśli oni się nawrócą 
i będą odprawiać modlitwę 
i dawać jałmużnę, 
to dajcie im wolną drogę. 

 
Pierwsi kalifowie i późniejsi władcy rozumieli tę wypowiedź do-

słownie i prowadzili liczne wojny, by rozszerzyć islam na cały świat. Ce-
lem tych wojen nie było jednak wyniszczenie wrogów, lecz doprowadzenie 
ich do prawdziwej wiary w Boga jedynego i Jego Wysłannika.  

Chociaż i dziś żywa jest idea dżihadu, to jednak jest też wielu muzułma-
nów, którzy przez „wysiłek na drodze ku Bogu” rozumieją przede wszystkim 
zaangażowanie misjonarskie, kulturowe i polityczne, a nie militarne. 
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Szaria, czyli droga 

Życie pobożnego muzułmanina określa – podobnie jak życie innych 
wyznawców – wielość przepisów dotyczących postępowania w sferze pry-
watnej i publicznej. Całość tych przepisów nazywa się w islamie szaria, co 
znaczy „droga”. Przepisy więc, różnego rodzaju prawa, normy i ustawy, 
mają pomóc muzułmaninowi we właściwym zmierzaniu do Boga. 

Źródłami przepisów, regulujących wszystkie dziedziny życia muzułma-
nina, są Koran, sunna, zgodność doktorów prawa muzułmańskiego (dziś: 
uchwały islamskich kongresów światowych czy parlamentów), wniosko-
wanie przez analogię, czyli zastosowanie pewnych reguł do podobnych 
przypadków. 

Dziecko, dar Boży 
Od chwili narodzin dziecko zostaje włączone w nurt życia pobożnego 

muzułmanina. Gdy tylko przyjdzie na świat, szepcze mu się do lewego 
ucha azan (słowo to oznacza wezwanie do modlitwy), a do prawego – ika-
ma (słowo to oznacza zapowiedź modlitewnego nabożeństwa). W siódmym 
dniu życia dziecku zostaje nadane imię. Hodża lub imam unosi je w górę, 
zwraca jego główkę w stronę Mekki, szepcze mu do ucha odpowiednie tek-

Pojęcie dżihadu doczekało się w dziejach islamu wielu interpretacji. Początkowo dżihad ozna-
czał sposób postępowania wobec mekkańczyków: gdy Mahomet przebywał w Mekce – przeko-
nywanie ich do wiary w jednego Boga, gdy zaś wywędrował do Medyny – walkę zbrojną (ki-
tel) z mekkańczykami. Dżihad oznaczał też sposób postępowania wobec Żydów i chrze-
ścijan, a mianowicie pokazywanie im ich błędów w wyznawaniu wiary w jednego Boga. Ta 
dwuznaczność dżihadu, walczyć za islam i nawracać na islam, znalazła wyraz w Koranie. Póź-
niejsi interpretatorzy utożsamili te dwie postawy, tak że dżihad oznaczał przede wszystkim walkę 
zbrojną w wypadku agresji wroga, łamanie przez niego przymierza albo nakaz bezwzględnego 
zwalczania wrogów. W VIII w., w czasach kształtowania się sunny, nadal łączy się dżihad z wal-
ką, ale zarazem podkreśla znaczenia dżihadu jako walki człowieka z samym sobą. W tym też 
czasie Arabowie, już wszyscy będący wyznawcami nowej religii, wyruszają pod wodzą kalifów 
na podbój świata, i to w imię islamu. Dżihad staje się integralną częścią teorii oraz praktyki pod-
porządkowania jak największych obszarów islamowi, co niekoniecznie jednak musiało oznaczać 
nawracanie podbitych ludów na islam (wyznawców innych religii na terenach podbitych przez 
muzułmanów nazywano zimmi, czyli znajdującymi się pod ochroną islamu). Nie rozróżniano 
między wojną religijną a wojną świecką. Dżihad, bez względu na cele, był jedyną formą walki.  
Wprowadzone przez sunnę rozróżnienie między dżihadem jako walką zbrojną (dżihad 
mniejszy) a dżihadem jako walką z samym sobą (dżihad większy) odegrało szczególną 
rolę w sufizmie, w mistycznym nurcie islamu. Sufici dążyli do poznania Boga na drodze 
doskonalenia samych siebie. Dżihad, zmaganie się z samym sobą czy wysiłek na drodze 
ku Bogu, miał być właśnie narzędziem osiągnięcia doskonałości. 
Do pierwotnego pojęcia dżihadu, jako sposobu usunięcia dżahilijji (niewiedzy o Bogu; braku 
wiary w Boga), nawiązali współcześni fundamentaliści muzułmańscy, utożsamiając dżahilijję 
z cywilizacją Zachodu. Radykalne zaś muzułmańskie organizacje fundamentalistyczne po-
traktowały dżihad przede wszystkim jako zbrojne działanie przeciwko Zachodowi. Typowe dla 
współczesnego islamu poglądy reprezentują jednak nie skrajni fundamentaliści, lecz tzw. 
umiarkowani tradycjonaliści. Szanują oni tradycję muzułmańską i są nieufni wobec świata 
zachodniego, ale dżihad jako wojnę agresywną dopuszczają tylko w przyypadku agresji lub 
upokorzenia.
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sty Koranu oraz trzy razy wymawia jego imię. Z okazji nadania imienia 
urządza się małą uroczystość w kręgu krewnych i znajomych. 

Przez pierwszych czterdzieści dni matka 
i dziecko pozostają przeważnie w domu, bo 
dziecko jest w tym czasie szczególnie na-
rażone na niebezpieczeństwo „złego oka”. 

Przed tym niebezpieczeństwem ma 
ochronić dziecko na przykład amulet ze szklanych niebieskich pereł, złota i 
srebra przymocowany czerwoną wstążką.  

W wieku 4 lat, 4 miesięcy i 4 dni dziecko odświętnie ubrane poznaje 
formułę błogosławieństwa: bismillah – „w imię Boga”. Ceremonia ta, zwa-
na właśnie bismillah, ma być początkiem późniejszego zgłębiania Koranu.  

Między siódmym a czternastym rokiem życia (w zależności od kraju) 
chłopcy zostają poddani obrzędowi obrzezania i przyjęcia do wspólno-
ty mężczyzn. Na kilka dni przed obrzezaniem chłopcy noszą świąteczne 
stroje i otrzymują podarunki. W pierwszy dzień obrzędu obrzezania 
chłopcu farbuje się wieczorem henną (stąd nazwa „wieczór henny”) trzy 
palce. Wieczór ten chłopiec spędza jeszcze wśród kobiet. Nazajutrz od-
czytuje się stosowne wersety z Koranu i po modlitwie i pobycie w me-
czecie mężczyźni prowadzą chłopca przez miasto, po czym zostaje ob-
rzezany. Przez kilka dni chłopiec nosi specjalną szatę (rodzaj koszuli 
nocnej). Wszyscy, którzy w tym czasie spotykają chłopca, gratulują mu i ob-
darowują drobnymi podarunkami.  

Połowa pobożności, czyli małżeństwo 
W islamie wysoko ceni się małżeństwo. Uważa się, że wszyscy mężczyź-

ni i wszystkie kobiety, którzy są zdolni do zawarcia związku małżeńskiego, 
powinni weń wstąpić. Samo życie w małżeństwie jest już pobożnością, ale 

by była ona doskonała, małżonkowie powinni jeszcze bać 
się Boga, czyli być bogobojni. Koran wprawdzie zezwala 
mężczyźnie mieć równocześnie cztery żony, ale wymaga 
od niego jednakowego i sprawiedliwego traktowania 
wszystkich, co wielu komentatorów Koranu pojmuje ja-
ko wezwanie do jednożeństwa.  

Ślub i uroczystości weselne poprzedza zawarcie umowy ślubnej – ustalenie 
warunków małżeństwa, to znaczy wysokości posagu i ewentualnego rozwodu 
(w nowszych kontraktach wyklucza się małżeństwo z drugą kobietą).  

Mówiąc o „złym oku” ma się na myśli roz-
powszechniony zarówno w naszej kulturze, 
jak i w świecie islamu przesąd, który każe 
wierzyć, że niektórzy ludzie mają moc szko-
dzenia osobom, zwierzętom, a nawet przed-
miotom.

W niektórych krajach muzuł-
mańskich, na przykład w Tu-
nezji, wielożeństwo zostało 
całkowicie zniesione. W in-
nych krajach pierwsza żona 
musi wyrazić zgodę na po-
ślubienie przez męża dru-
giej żony.



ISLAM 

 147 

Pierwszy wieczór uroczystości weselnych panna młoda spędza w domu 
rodzinnym w gronie dziewcząt i kobiet zaproszonych na wesele, a pan młody 
w swoim domu w gronie młodzieńców i męż-
czyzn. Wieczór ten nazywa się „wieczorem 
henny” z tej racji, że henną pokrywa się dłoń 
panny młodej, co ma ją ochronić przed „złym 
okiem”. Pod wieczór następnego dnia goście 
weselni, kobiety i mężczyźni, udają się z pan-
ną młodą do domu pana młodego na znak, że 
to narzeczona przechodzi ze swej rodziny do rodziny narzeczonego. Trzecie-
go dnia odbywa się ceremonia zaślubin w urzędzie stanu cywilnego (tylko 
Turcja) albo w meczecie, gdzie w obecności imama strony potwierdzają kon-
trakt ślubny.  

Małżonkowie mają okazywać sobie miłość, miłosierdzie i wyrozumia-
łość. „On (Bóg) stworzył dla was żony z was samych, abyście mogli odpo-
cząć przy nich; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie” – powiada 
Koran. Rodziny są jednak patriarchalne, czyli takie, w których mężczyzna 
(ojciec) lub najstarszy syn są głową rodziny, reprezentują ją w życiu pu-
blicznym, załatwiają ważne sprawy i mają prawo decydować o losie pozo-
stałych członków rodziny. Kobieta nie ma tych praw co mężczyzna. Wyni-
ka to przede wszystkim z wyróżnienia męż-
czyzny przez Boga i z obowiązku mężczyzny 
zapewnienia żonie utrzymania i opieki. Obo-
wiązki zaś żony sprowadzają się do dbania 
o dom i wychowywania dzieci. Choć obecnie 
biorą też aktywny udział w życiu społecznym, 
i często politycznym, są pisarkami, malarka-
mi, uczonymi.  

Koran zezwala na rozwód. Powody mogą być różne. Również w tym wy-
padku „uprzywilejowany” jest mężczyzna, ale do rozwodu nie wystarcza już 
jedynie, często samowolne, trzykrotne powtórzenie przez niego formuły: 
„Porzucam cię”. Kobieta może też wystąpić o rozwód w wypadku na przy-
kład niebezpiecznej choroby męża, niewywiązywania się męża z obowiązku 
utrzymania rodziny, okrutnego traktowania przez męża, poślubienie bez zgo-
dy innej kobiety. Po rozwodzie zatrzymuje swoją własność, a w przypadku 
rozwodu bez winy kobiety mężczyzna jest zobowiązany przekazać żonie po-
łowę majątku zdobytego podczas trwania związku. Prawo zaś nad dziećmi 

Koran w porównaniu ze staroarabskim pra-
wem zwyczajowym polepszył pod wieloma 
względami społeczną pozycję kobiety. Jesz-
cze w czasach Mahometa kobieta arabska 
była pozbawiona wszelkich praw; nie mo-
gła posiadać niczego na własność, mogła 
bez powodu zostać odtrącona przez męża, 
ojciec miał prawo porzucić, a nawet zabić, 
nowo narodzoną dziewczynkę. 

Zasłona (hidżab), którą kobieta powinna 
zasłaniać twarz przed obcymi bądź poka-
zując się publicznie, nie jest znakiem niż-
szej pozycji kobiety, choć tak może być 
interpretowana w Europie.  
Zasłona ta została przejęta z Bizancjum, 
nie jest więc wymysłem muzułmańskim. 
Początkowo nie każda kobieta mogła ją 
nosić, a jedynie przedstawicielki „wyższych 
sfer”. Same one uważały, że uwłaczać im 
może to, iż „byle kto” może je oglądać. 
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przyznaje się zazwyczaj ojcu z tej racji, że kobieta nie jest w stanie w społe-
czeństwach muzułmańskich samotnie utrzymać i wychować dzieci.  

Dziecko, będące darem Boga, cieszy się szczególną ochroną prawa. 
Wyraźnie zakazuje się dzieciobójstwa, a także wszelkich form spędzania 
płodu (aborcji).  

 
Czystość rytualna 
Rodzina, podobnie jak cała wspólnota muzułmańska, jest zobowiązana do 

przestrzegania wielu nakazów dotyczących przygotowywania i spożywania 
pokarmów i napojów oraz różnego rodzaju przepisów oczyszczenia. Muzuł-
manin powinien unikać kontaktu z rzeczami „nieczystymi”, czyli takimi, któ-
re mogą przenosić chorobę (np. krew, padlina, psy, świnie ), a także z rze-
czami i osobami, które z moralnego i religijnego punktu widzenia uważa się 
za „nieczyste” (np. alkohol, środki odurzające, bałwochwalcy). Do oczysz-
czenia się muzułmanin używa zwykle wody albo piasku. Rytualne obmycia, 
jako wyraz czystości wewnętrznej, obowiązują przed określonymi czynno-
ściami religijnymi, na przykład rytualną modlitwą, obchodzeniem Al-Kaby, 
dotknięciem Koranu czy złożeniem przysięgi. Również rzeczom nieczystym, 
na przykład zwłokom wyznawcy, można przywrócić czystość rytualną przez 
rytualne obmycia albo przez rytualny ubój, jak w przypadku ciała martwego 
zwierzęcia (muzułmanie mogą spożywać tylko mięso zwierząt ubitych rytu-
alnie, za wyjątkiem wieprzowiny, której spożywanie (w jakiejkolwiek posta-
ci) jest w islamie całkowicie zabronione.  

 
 Święta, powrót do źródeł  
Życie pobożnych muzułmanów określają też świę-

ta, będące pamiątką religijnych wydarzeń i przeży-
ciem bliskości Boga.  

Największymi świętami są tak zwane wielkie i ma-
łe święta. Pierwsze obchodzi się w muharramie, a za-
tem w miesiącu znaczących wydarzeń dla muzułma-
nów. W muharramie Mahomet wywędrował z Mekki 
do Medyny, Noe w arce znalazł schronienie przed po-
topem, Mojżesz ocalił Izraelitów przed gniewem fara-
ona. 10 muhrrama w tej samej godzinie, w której piel-
grzymi w Minie składają ofiary i rozpoczynają ucztę, 
ci, którzy pozostali w domu, łączą się duchowo z ni-

1 muharrama (w Iranie i w nie-
których krajach stale 21 marca) 
obchodzi się od tygodnia do 
trzynastu dni niereligijne święto 
Nowego Roku. 

Szyici wspominają w tym świą-
tecznym dniu męczeńską śmierć 
Al-Husajna, syna Alego, pod Kar-
balą (680 r.). W krajach szy-
ickich punktem kulminacyjnym 
święta są procesje i przestawie-
nia pasyjne. W Turcji święto to 
obchodzi się także jako święto 
ocalenia arki Noego. Gdy arka 
Noego osiadła na górze Ararat, 
ocaleni z wód potopu przygo-
towali uroczysty posiłek z resz-
tek żywności.  
Na pamiątkę tego wydarzenia 
10 muharrama przyrządza się 
leguminę z czterdziestu przy-
praw i obdziela się nią sąsia-
dów, przyjaciół i znajomych. 
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mi, obchodząc w miejscach zamieszkania święto ofiary. Nie zawsze zabija 
się jagnię czy koźlę, ale nierozłącznie łączy się z tym dniem składanie so-
bie nawzajem życzeń, odwiedzanie krewnych i znajomych, obdarowywanie 
się prezentami i wspólna uczta. Poza tym chodzi się wspólnie do meczetu 
oraz studiuje Koran. W tym też dniu wielu muzułmanów składa obowiąz-
kową jałmużnę (zaka), która zostaje przeznaczona na potrzeby biednych, 
instytucji charytatywnych, niepełnosprawnych itp.  

„Małe święto” jest świętem „ustania postu” obchodzonym zwykle nocą 
27 ramadana. Początkowo nie miało wielkiego znaczenia, ale z czasem stało 
się jednym z głównych świąt muzułmańskich. Daje się oczywiście wyraz ra-
dości z zakończenia miesięcznego postu, ale zasadniczym powodem radości 
jest wspomnienie nocy, w której Mahomet otrzymał pierwsze objawienie, 
oraz wdzięczność za odpuszczenie wykroczeń. W tym dniu odbywają się 
specjalne ceremonie w meczecie, ale świętuje się także w domach, odwiedza 
przyjaciół i krewnych. Na święto to z niecierpliwością oczekują dzieci, które 
w tym dniu – tak jak dzieci w rodzinach chrześcijańskich na Boże Narodze-
nie – otrzymują prezenty.  

W tym dniu każdy muzułmanin jest zobowiązany, jeśli go tylko na 
to stać, dać jakiś podarunek biednemu, aby i on mógł uczestniczyć w radości 
świątecznej.  

Mężczyźni udają się w tym dniu do meczetu na 
modlitwę poranną, a kobiety w tym czasie sprzątają 
mieszkanie, przygotowują świąteczne śniadanie, ubie-
rają odświętnie dzieci. Gdy mężczyźni wracają z me-
czetu, wszyscy zasiadają do wspólnego śniadania. 
Po śniadaniu domownicy składają sobie życzenia, 
dzieci otrzymują prezenty i zaczyna się odwiedzanie 
krewnych, znajomych i sąsiadów, aby i im złożyć 
świąteczne życzenia. Wszyscy, którzy doznali od ko-
gokolwiek urazy, powinni w tym dniu darować 
zniewagi, by radość ich w obliczu miłosiernego Bo-
ga była pełna.  

Wielkim świętem ludowym jest Dzień Narodzin Proroka obchodzony 12 
rabi al-awwal. Rygorystyczne kręgi islamskie odrzucają to święto, obawiając 
się niebezpieczeństwa bałwochwalstwa. Lud jednak daje w nim wyraz swej 
radości z narodzin Proroka, ozdabiając domy, rzęsiście oświetlając ulice, 
urządzając kiermasze, czcząc pamięć Proroka pieśniami pochwalnymi oraz 

W Turcji święto to nazywa się 
szeker bajram. Nazwa ta począt-
kowo znaczyła zapewne „święto 
dziękczynne”, natomiast dzisiaj ko-
jarzy się ze słodyczami (szeker 
znaczy „cukier”), którymi w tym 
dniu obdarowuje się dzieci. Spe-
cyficznym akcentem tego święta 
w Turcji są teatry uliczne, kierma-
sze, koncerty muzyczne oraz ba-
klawa, czyli legumina z ciasta fran-
cuskiego, migdałów i pistacji, oraz 
mrożony w foremkach syrop (cu-
kier, sok pomarańczowy lub grej-
frutowy, kamień winny) i posy-
pywany cukrem pudrem, zwany 
lokum. 
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opowieściami o wydarzeniach z jego życia. 
Jest to również dzień wzajemnych odwie-
dzin i spotkań.  

Szczególnym świętem, upamiętniają-
cym wydarzenia z życia Proroka, jest dzień, 
w którym obchodzi się jego „podróż do 
nieba”, wspomnianą w Koranie, a dokład-
nie opisaną przez biografa Mahometa, Ibn 
Ishaka, i bezpośrednio po niej „podróż do 
nieba”. Wspomnienie to obchodzi się 27 
radżaba, urządzając uroczyste spotkania, 
podczas których wygłasza się odczyty o ży-
ciu Mahometa.  

Śmierć i pogrzeb 
Życie pobożnych muzułmanów tu, na 

ziemi, jest przygotowaniem do drugiego 
życia, do nowego stworzenia. Śmierć nie 
jest więc kresem życia, a jedynie wstępem 
do nowego życia, przejściem „z domu 
przemijania” do „domu trwania” czy 
„przejściem pod opiekę Bożą”. Śmierć nie 
jest też z tej racji pojmowana jako coś złe-
go, jako kara za grzech, lecz jako stworzo-
na przez Boga jest dobra i służy wypróbo-
waniu ludzi.  

Również jedynie Bóg jest władny ze-
słać chorobę i z niej wyleczyć. „Choroba – 
powiada Awicenna – jest doświadczeniem, 
przez które przypada nam w udziale wie-
dza o Bogu; mówił On bowiem: choroby są 
moimi sługami, których przydaję wybra-
nym przyjaciołom”. „Jednakże Bóg nie 
zsyła – jak głosi jedna z hadis – choroby, 
nie zsyłając zarazem na nią lekarstwa”.  

Fakt, że Boga uznaje się w islamie za 
główną przyczynę choroby, skłonił nie-

Prorok, dosiadając rumaka proroków, Al-Buraka, 
mającego głowę kobiety i pawi ogon i stawiają-
cego kroki na odległość spojrzenia, w towarzy-
stwie archanioła Gabriela wybrał się w podróż, 
oglądając wszystkie cudowności między niebem 
a ziemią. W końcu dotarł do Jerozolimy, gdzie na 
jego spotkanie przybyli Abraham, Mojżesz, Je-
zus, by się z nim modlić. Po modlitwie przynie-
siono drabinę sięgającą nieba. Gabriel polecił 
Prorokowi, by na nią wszedł. Muhammad wspi-
nał się po niej przez sześć sfer niebieskich swych 
poprzedników (Adama, Jezusa i Jana, Józefa, 
Idrisa, Aarona, Mojżesza i Abrahama), aż w koń-
cu wstąpił do siódmego nieba, gdzie rozmawiał 
z Bogiem. Bóg przekazał wówczas Prorokowi 
polecenie odmawiania przez pobożnych muzuł-
manów pięćdziesięciu modlitw codziennie. Pro-
rok, idąc za radą Mojżesza, targuje się z Bogiem 
i ostatecznie obowiązek codziennej modlitwy 
zostaje ograniczony do pięciu modlitw dziennie.  
Niebiańska podróż jest wdzięcznym tematem 
legend, obrastając wciąż nowymi fantastycznymi 
i barwnymi jej opisami. Teologowie muzułmań-
scy wiodą spór, czy należy ją rozumieć reali-
stycznie czy wizjonersko. Asceci zaś oraz misty-
cy muzułmańscy widzą w niej obraz wywędro-
wania duszy do niebiańskiej ojczyzny, a więc 
obraz mistycznego wznoszenia się do Boga.

Asceci muzułmańscy, których celem było zjed-
noczenie z Bogiem, żyli samotnie albo we 
wspólnocie. Nazywano ich ubogimi (po arabsku 
fakir, po persku derwisz) albo sufimi, od odzieży 
z wełny (suf), którą nosili.  
Derwisze prowadzą wspólne życie w klaszto-
rach, oddając się pobożnym ćwiczeniom pod 
kierunkiem przewodnika. Na stałe w klasztorze 
przebywają jednak tylko nieliczni, większość 
wykonuje swoje zawody, prowadzi świeckie ży-
cie i tylko na ćwiczenia duchowe zbierają się 
w klasztorze. 17 grudnia, w rocznicę śmierci 
Dżalal ad-Dina Rumiego (XII w.), jednego z naj-
większych poetów mistycznych oraz uczonych, 
w mieście Konja w południowej Anatolii człon-
kowie zakonu derwiszów, do którego należał  
Dżalal ad-Din, tańczą islam. Wszystkie elemen-
ty ich stroju i tańca mają symboliczne znacze-
nie: wysokie czapki – kamień grobowy; czarny 
płaszcz – grób; biała szata pod płaszczem – 
śmiertelna koszula; stąpanie na początku po 
czerwonej skórze – wieczne życie, wschód i za-
chód słońca, zjednoczenie z Bogiem; głos fletu 
– tęsknota człowieka za Bogiem; ukłony – po-
kora; prawa ręka wskazująca w górę – przyjęcie 
niezasłużonej łaski; lewa ręka wskazująca w dół 
– przekazywanie łaski światu, ludziom, zwierzę-
tom, roślinom i kamieniom; obroty wokół wła-
snej osi oraz zataczanie kręgów w przestrzeni – 
krążenie człowieka wokół życiodajnego cen-
trum, Boga, które w chwili śmierci ustaje, by 
dusza wyzwolona z więzów ciała mogła zjedno-
czyć się ze swym Stwórcą i pozostać u Niego 
na zawsze.
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których muzułmanów do uważania jej za zasługę religijną i szczególne wy-
różnienie przez Boga, co prowadziło do zaniechania wszelkiego leczenia 
chorób. Powoływano się przy tym na stwierdzenie, że Bóg sprawia zarów-
no rzeczy, które człowiekowi wprawdzie się nie podobają, ale są dla niego 
dobre, jak i rzeczy, które mu się podobają, ale nie są dla niego dobre. Ko-
ran zaś powiada: „A ten, kto przywraca do życia człowieka, czyni tak, jak-
by przywracał do życia wszystkich ludzi”, co wielu pojmuje jako obowią-
zek niesienia pomocy chorym. 

Zmarłego, otulonego w całun, grzebie się na prawym boku z twarzą 
zwróconą do Mekki w nadziei na jego zmartwychwstanie w dniu ostatecz-
nym.  

Budowle 
Meczet (od słowa arabskiego masdżid – „miejsce upadania [na twarz do 

modlitwy]”), miejsce (budowla) zbiorowych modlitw i nauczania Kora-
nu, a także miejsce zgromadzeń publicznych i (niekiedy) siedziba władz 
administracyjnych, rozpraw sądowych, placówka oświatowa czy ośrodek 
nauczania religijnego.  

Chociaż meczety się bardzo od siebie różnią, to jednak wszystkie mają 
pewne wspólne elementy, określone przez religijną funkcję, jaką pełnią. 
W każdym meczecie znajduje się nisza modlitewna (mihrab), wskazują-
ca, w którym kierunku powinni się zwracać modlący (wskazuje ona, gdzie 
znajduje się Mekka). W najstarszych meczetach nie było jeszcze mihrabu; 
Mahomet wbijał po prostu włócznię w ziemię, zaznaczając w ten sposób, 
w którą stronę należy się zwracać w czasie modlitwy. Oprócz mihrabu 
w meczecie znajduje się kazalnica (minbar), która zazwyczaj ma wiele 
stopni i zwieńczona jest wieżą. Z minbaru przewodzi modlitwie i wygłasza 
kazanie imam, stojąc na jednym z niższych stopni, bo wyższe są zarezerwo-

Większość kultur faworyzuje prawą stronę, co tłuma-
czy się zapewne dziedziczną większą sprawnością 
prawej części ciała. „Prawą stronę” (rękę, nogę) uważa 
się też za przynoszącą szczęście, wystarczy wspo-
mnieć o zakorzenionym przesądzie wstawania prawą 
czy lewą nogą – „wstać z łóżka lewą nogą” nie wróży 
nic dobrego. Muzułmanie również faworyzują „prawą 
stronę” – pozdrawiają prawą ręką, jedzą posiłek prawą 
ręką, noworodkowi do prawego ucha szepcze się we-
zwanie do modlitwy, próg meczetu należy przekroczyć 
prawą nogą, spodnie czy buty należy zakładać naj-
pierw na prawą nogę, sprawiedliwi znajdą się po pra-
wej stronie, a źli – po lewej.
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wane dla Mahometa, gdy kiedyś 
powróci na ziemię. Minbar znaj-
duje się w większych meczetach, 
tak zwanych piątkowych, w któ-
rych gromadzą się wierni na mo-
dły w piątek oraz święta. W daw-
nych czasach na minbar wchodził 
także kalif albo przewodniczący 
wspólnoty, aby stąd przekazać 
zgromadzonym ważne wieści poli-
tyczne czy uchwały.  

W większych meczetach czę-
sto znajduje się jeszcze pulpit, 
na którym spoczywa Koran (rah-
la).  

Na podłodze w meczetach le-
żą maty albo dywany, utrzymy-
wane w idealnej czystości, co jest 
znakiem ich rytualnej czystości. 
Aby ich nie skalać, muzułmanie 
przed progiem zdejmują obuwie.  

Meczetu nie zdobią obrazy ani 
posągi (figury) czy mozaiki z racji obowiązu-
jącego w islamie zakazu sporządzania wize-
runków. Jedyną ozdobą są wykaligrafowane 
wersety Koranu, ornamenty roślinne i geome-
tryczne oraz mozaiki o podobnych ornamen-
tach. Rośliny rzadko przedstawia się reali-
stycznie, gdyż takie naśladowanie natury 
byłoby bluźnierczą próbą skopiowania dzieła 
samego Boga.  

Tuż obok meczetu wznosi się minaret, 
strzelista wieża, z której muezzin wzywa mu-
zułmanów do modlitwy, oraz studnia lub jakiś 
zbiornik z wodą do rytualnych obmyć przed 
modlitwą (niekiedy studnia znajduje się w sa-
mym meczecie). 
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Ludzie religii  
W islamie nie ma kapłanów, nie ma też sakramentów ani ofiary, dlatego 

w meczetach nie ma ołtarzy. Ważne dla religijnej wspólnoty funkcje po-
wierza się urzędnikom, nie mającym święceń, czyli osobom świeckim. Na-
zywa się ich ludźmi religii.  

Imam, czyli przewodnik albo wzór do naśladowania, przewodzi wspól-
nej modlitwie. Musi dokładnie znać wszystkie słowa i gesty, żeby nie 
wprowadzić wiernych w błąd. Funkcję tę powierza się osobom cieszącym 
się poważaniem i dobrą znajomością modlitw i obrzędów.  

Mufti, czyli uczeni w prawie islamskim, zajmujący się rozstrzyganiem 
kwestii nie tyle teoretyczno-teologicznych, co raczej dotyczących życia 
codziennego. Ich zadanie nie polega więc na interpretowaniu zasad wiary 
czy ich rozwijaniu, lecz na przygotowaniu i uzasadnianiu zgodnych z Ko-
ranem i tradycją decyzji, które trzeba podejmować w nowych sytuacjach. 
Na przykład wyrażają opinie (fatwa), jak we współczesnych warunkach na-
leżałoby przestrzegać postu w ramadanie albo podejść do kwestii wielo-
żeństwa. Mufti służą pomocą w wydaniu wyroku przez kadiego, czyli sę-
dziego islamskiego. Do muftiego może zwrócić się każdy muzułmanin, 
jeśli potrzebuje wskazówki w rozstrzygnięciu wątpliwości, jak powinien 
zgodnie z wiarą postąpić w określonych warunkach. Opinia muftich pełniła 
przez wieki funkcję dostosowywanie islamu do współczesnych warunków.  

Mułła, czyli uczony, to nazwa osoby pełniącej funkcje imama. Używana 
głównie przez Tatarów, muzułmanów z terenów byłego Związku Radziec-
kiego, i muślimów, to jest Tatarów polsko-
litewskich, osiedlanych od XV w. na wschod-
nich ziemiach Polski, Litwy i Białorusi i zacho-
wujących religijne tradycje muzułmańskie.  

Muezzin, czyli zwołujący na modlitwę, wzy-
wa z minaretu pięć razy dziennie wiernych do 
modlitwy. Dziś w funkcji tej często zastępuje 
muezzina magnetofon albo płyta gramofonowa.  

Alimowie, czyli znawcy Koranu i hadisów, 
a także prawa islamu. Wywodzą się z różnych 
szkół prawnych, które działają w różnych kra-
jach muzułmańskich, pełnią funkcję zapewnie-
nia wierze i praktyce muzułmańskiej jednolito-
ści. W islamie nie ma bowiem żadnej instancji, 

Gdy inżynierom udało się przekonać 
króla Ibn Sauda o pożytkach fotografii, 
zwłaszcza zdjęć lotniczych w wyty-
czaniu dróg  oraz określaniu formacji 
geologicznych i gdy amerykańscy fo-
tografowie przystąpili za jego pozwole-
niem do pracy, został on oskarżony 
przez fanatyków o zdradę islamu za 
złamanie zakazu sporządzania wize-
runków istot żywych. Król zebrał wtedy 
ulam, najwyższy trybunał prawa islam-
skiego, i postawił następujące pytanie: 
„Malarstwo i rzeźba są bałwochwal-
stwem, natomiast światło jest dobre 
albo złe?” Alimowie po namyśle odpo-
wiedzieli, że dobre, ponieważ Bóg 
umocował słońce na niebie, aby lu-
dziom oświecało drogę. Następnie król 
zapytał: „A cień jest dobry albo zły?” 
Koran nie wspomina nic o cieniu, ale 
alimowie w końcu orzekli, że cień też 
jest dobry, bo należy do światła i nawet 
święci rzucają cień. Wtedy król powie-
dzial: „A zatem i fotografia jest dobra, 
ponieważ nie jest niczym innym jak po-
łączeniem światła i cienia. Wprawdzie 
jest obrazem stworzenia Boga, ale po-
zostawia je niezmienionym”. 
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która w sposób wiążący rozstrzygałaby i wyjaśniałaby wszystkie kwe-
stie związane z wiarą i pobożnością. Właściwie o prawowierności sta-
nowi jednomyślność całej wspólnoty muzułmańskiej (idżma). Z tej racji, że 
praktycznie jest ona trudna do ustalenia, w funkcji tej zastępują ją muzuł-
mańscy uczeni w prawie. Ich opinia ma wielką wagę. Przeciwko ich zdaniu 
nieomal niemożliwe jest przeprowadzenie jakiejkolwiek reformy.  

Ajatollah, czyli „cudowny znak” czy „znak Boży”, jest najwyższym za-
szczytnym tytułem, jaki mogą otrzymać zasłużeni teologowie uważani za 
mudżtahidów – wybitnych uczonych, którzy samodzielnie mogą rozstrzy-
gać kwestie teologiczne i prawne.  

Wierni okazują wielką cześć ajatollahom, zdając się na ich przewodnic-
two.  



Nie możemy zwracać się do Boga jako do Ojca 
wszystkich, jeśli nie zgadzamy się traktować po bra-
tersku kogoś z ludzi na obraz Boży stworzonych. Po-
stawa człowieka wobec Boga Ojca i postawa człowieka 
wobec ludzi, braci, są do tego stopnia z sobą związane, 
że Pismo Święte powiada: «Kto nie miłuje, nie zna 
Boga» (1 J 4,8).  
Stąd upada podstawa do wszelkiej teorii czy praktyki, 
które między człowiekiem a człowiekiem, między naro-
dem a narodem wprowadzają różnice co do godności 
ludzkiej i wynikających z niej praw.  
 
Toteż Kościół odrzuca jako obcą duchowi Chrystuso-
wemu wszelką dyskryminację czy prześladowanie sto-
sowane ze względu na rasę czy kolor skóry, na po-
chodzenie społeczne czy religię, (...) i żarliwie zaklina 
wszystkich chrześcijan, aby «dobrze postępując wśród 
narodów» (1 P 2,12), jeśli to tylko możliwe i o ile to od 
nich zależy, zachowywali pokój ze wszystkimi ludźmi, 
tak by prawdziwie byli synami Ojca, który jest w niebie.  
 
Kościół wzywa swoich synów, aby z roztropnością i mi-
łością przez rozmowy i współpracę z wyznawcami 
innych religii, dając świadectwo wiary i życia chrze-
ścijańskiego, uznawali, chronili i wspierali dobra ducho-
we i moralne, a także wartości społeczno-kulturalne, 
które u tamtych się znajdują.  
                 Sobór Watykański II  

ZAKOŃCZENIE 
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Obecnie żyje na Ziemi ponad 7 miliardów ludzi. Mieszkają oni na 

różnych kontynentach, należą do różnych ras, są obywatelami róż-
nych państw, wyznają różne religie, mówią różnymi językami, różnie 
się ubierają, różne mają zwyczaje... po prostu różnią się od siebie. 
Wszyscy jednak zamieszkują jedną Ziemię, wszyscy coraz bardziej 
zdają sobie sprawę, że stanowią jeden rodzaj ludzki, są zdani na sie-
bie nawzajem, dzielą wspólny los. 

Ludzi różni też przynależność religijna. Tak było, tak jest i za-
pewne będzie, gdyż historia kultury ludzkiej dowodzi, że nie było 
takiej kultury w przeszłości i, jak się zdaje, nie może być takiej kul-
tury w przyszłości, która by nie miała religii (Erich Fromm). 

W książeczce tej zostały omówione religie, które imiennie wy-
mienia soborowa Deklaracja o stosunku Kościoła katolickiego do 
religii niechrześcijańskich. Szkice o hinduizmie i buddyzmie poprze-
dza kilka wzmianek o braminizmie, stanowiącym ważną fazę w roz-
woju religii indyjskich między wedyzmem a hinduizmem, a kończy 
niewielki artykuł o innych religiach Dalekiego Wschodu, które są 
świadectwem przenikania się idei i wartości kulturowych i religij-
nych. 

Zasadniczy tekst opatrzony jest wieloma dodatkowymi informa-
cjami i wyjaśnieniami, a także ilustracjami. Całość kończy bibliogra-
fia i opis ilustracji. 
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