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Kilka uwag o genezie islamu w Afryce Pó³nocnej
Some remarks on the Islams origins in the North Africa

Islam powsta³ w VII wieku na terenach Pó³wyspu Arabskiego. G³oszona
przez Mahometa idea Boga Jedynego, zdobywa³a powoli, ale systematycznie
nowych wyznawców. Wkrótce po mierci najwiêkszego proroka muzu³manów,
rozpocz¹³ siê czas ekspansji nowej religii w wiecie. Wierni Allaha dzia³ania,
zmierzaj¹ce do wprowadzenia islamu w jak najwiêkszej czêci globu, prowadzili
na wielu frontach. Pierwszym z nich by³ pochód na Zachód, przez tereny Pó³nocnej Afryki. Dlatego te¿ pierwszym krajem podbitym przez muzu³manów by³
Egipt. Rz¹dy arabskie rozpoczê³y siê ju¿ w 642 roku, zaledwie dziesiêæ lat po
mierci Mahometa.
Jednak islam w Afryce Pó³nocnej to nie tylko wiara w Allaha oraz przestrzeganie surowych zasad religijnych. Dominacja muzu³mañska na pó³nocy kontynentu posiada rozbudowan¹ strukturê administracyjno-gospodarcz¹, zrzeszaj¹c¹
s¹siednie kraje w celu poprawienia warunków socjalnych oraz ekonomicznych
obywateli. Utworzone unie oraz sojusze maj¹ na celu uniezale¿nienie siê arabskich pañstw afrykañskich od otaczaj¹cych ich potêg gospodarczych Europy,
a tak¿e Bliskiego Wschodu.
I. ELEMENTY CHARAKTERYSTYCZNE PÓ£NOCNEJ AFRYKI
Mianem Afryki Pó³nocnej okrela siê pó³nocne wybrze¿e kontynentu, do którego zaliczane s¹ nastêpuj¹ce pañstwa: Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Mauretania, Sahara Zachodnia, Tunezja. Elementami wspólnymi, ³¹cz¹cymi te pañstwa
jest religia i kultura islamu, dominuj¹ca na omawianym terytorium. Jednoczenie
dla prawid³owego zrozumienia wyj¹tkowoci wymienionych pañstw na tle ca³ej
Afryki nale¿y wyjaniæ kilka kwestii, g³ównie terminologicznych oraz organizacyjnych.
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1. KRAJE ARABSKIE
„Krajami arabskimi” okrela siê te pañstwa, w których dominuj¹c¹ grupê
ludnoci stanowi¹ Arabowie. Niemniej jednak istnieje du¿a trudnoæ w dok³adnym zdefiniowaniu pojêcia kraj arabski, ze wzglêdu na kilka elementów, które
go wyznaczaj¹. Najczêciej s¹ to kryteria jêzykowe, historyczne, kulturowe oraz
polityczne. Jednoczenie trzeba podkreliæ, ¿e krajów arabskich nie nale¿y uto¿samiaæ z krajami muzu³mañskimi, poniewa¿ sama kultura arabska by³a kszta³towana przez wiele ró¿nych religii. Ponadto do krajów arabskich nie zalicza siê
tych pañstw, w których Arabowie stanowi¹ mniejszoæ etniczn¹, np. Iran, Turcja,
Francja. Niemniej jednak jest wiele pañstw silnie zwi¹zanych politycznie, kulturowo i ekonomicznie z krajami arabskimi. Wynika to czêsto z obecnoci du¿ej
liczby wyznawców Allaha w danym kraju, a tak¿e z historycznych uwarunkowañ danych terenów oraz arabskich wp³ywów kulturowych1. Kraje arabskie zrzeszone s¹ w Lidze Pañstw Arabskich.
2. Liga Pañstw Arabskich
Liga Pañstw Arabskich jest organizacj¹ miêdzynarodow¹, utworzon¹ 22
marca 1945 roku w Kairze. Komitet za³o¿ycielski stanowi³y pañstwa powi¹zane
ze sob¹ wspólnym jêzykiem, histori¹, kultur¹ i religi¹. Pañstwami za³o¿ycielskimi by³o siedem krajów: Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Jemen, Jordania, Liban,
Syria. Obecnie Liga Pañstw Arabskich zrzesza 22 kraje2 oraz Organizacjê Wyzwolenia Palestyny. Siedzib¹ pozostaje Kair.
Po zakoñczeniu II wojny wiatowej powstawa³y nowe pañstwa arabskie.
Celem powo³ania Ligi Pañstw Arabskich by³o zacienienie wspó³pracy przede
wszystkim politycznej, spo³ecznej, ekonomicznej oraz edukacyjnej i kulturowej.
Wa¿ne zatem by³o zagwarantowanie równowagi politycznej krajów arabskich
oraz utworzenie jednolitej si³y opozycyjnej wobec ruchów syjonistycznych. Na
tej podstawie mo¿na wyeksponowaæ trzy zasadnicze cele dzia³alnoci LPA. Fundamentem dzia³alnoci organizacji jest dobra wspó³praca pañstw cz³onkowskich
wraz z koordynacj¹ akcji politycznych. Ponadto wzajemna dzia³alnoæ gospodarcza i kulturalna na rzecz wszystkich Arabów3.

1
Taka sytuacja ma miejsce w Afryce. Do krajów afrykañskich cile zwi¹zanych z krajami
arabskimi nale¿¹: Czad, D¿ibuti, Erytrea, Komory, Somalia. Ponadto przyk³adem kraju zwi¹zanego z arabizmem jest Izrael.
2
Kolejnymi cz³onkami Ligi Pañstw Arabskich byli: Libia (do 2002 roku), Sudan, Maroko,
Tunezja, Kuwejt, Algieria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Katar, Oman, Mauretania,
Somalia, Palestyna, D¿ibuti, Komory.
3
Por. Z. Cesarz, Liga Pañstw Arabskich, [w:] Organizacje w stosunkach miêdzynarodowych.
Istota, mechanizmy dzia³ania, zasiêg, T. £o-Nowak (red.), Wroc³aw 2009, s. 178-193.
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Na czele LPA stoi sekretarz generalny. Od 1945 roku Liga posiada³a siedmiu
sekretarzy, przy czym piêciu pochodzi³o z Egiptu oraz po jednym z Tunezji
i Libanu. Pierwszym sekretarzem Ligi Pañstw Arabskich, by³ Abdul Razek Azzam, pe³ni³ on swoj¹ funkcjê w latach 1945-1952. Natomiast od 2001 roku do
chwili obecnej LPA przewodzi Amre Mahmoud Moussa.
Pañstwa arabskie zrzeszone w LPA, a zarazem po³o¿one w Afryce Pó³nocnej
to: Algieria, Egipt, Maroko, Mauretania, Sahara Zachodnia oraz Tunezja.
23 kwietnia 2009 roku Stolica Apostolska podpisa³a porozumienie z Lig¹
Pañstw Arabskich4. Watykan reprezentowany by³ przez abp Dominiquea Mambertiego, szefa dyplomacji papieskiej, za LPA przez sekretarza generalnego
Amra Moussê. Przyjête wówczas „Memorandum of Underststanding” podkrela
obustronn¹ wspó³pracê w zakresie politycznym oraz kulturalnym. Szczególnym
punktem umowy jest dzia³alnoæ na rzecz pokoju, bezpieczeñstwa oraz stabilnoci regionalnej i miêdzynarodowej. Ponadto w dokumencie znalaz³y siê propozycje dwustronnych konsultacji w zakresie dzia³alnoci miêdzyreligijnych.
3. Maghreb oraz Arabska Unia Maghrebu
Afryka Pó³nocna uleg³a silnym procesom islamizacji, w wyniku ekspansji
arabskiej w dobie redniowiecza. W zwi¹zku z tym Arabowie zaczêli okrelaæ
pañstwa Pó³nocnej Afryki s³owem maghreb, które oznacza w jêzyku arabskim
zachód. Obecnie nazwa ta rozpowszechniona zosta³a w jêzykach europejskich
i jest stosowana w odniesieniu do krajów pó³nocno-zachodniej Afryki: Libii, Tunezji, Algierii, Maroka, Sahary Zachodniej i Mauretanii.
Pañstwa regionu Maghrebu utworzy³y organizacjê miêdzynarodow¹ pod nazw¹ Arabska Unia Maghrebu. Powo³ana ona zosta³a w 1989 roku, ale pomys³ jej
utworzenia powsta³ ju¿ w 1956 roku, po odzyskaniu niepodleg³oci przez Maroko i Tunezjê.
Motywem utworzenia Arabskiej Unii Maghrebu by³y popularne wówczas
tendencje panarabskie. Doktryna polityczna okrelana mianem panarabizm, g³osi³a zjednoczenie wszystkich krajów arabskojêzycznych. Ruch ten swoje pocz¹tki wzi¹³ od rozwoju XIX wiecznego arabskiego nacjonalizmu. Panarabizm przyczyni³ siê równie¿ do powstania omawianej wczeniej Ligi Pañstw Arabskich5.
Arabska Unia Maghrebu powo³ana zosta³a dopiero w 1989 roku. Podstawowym celem organizacji jest integracja pañstw cz³onkowskich pod wzglêdem gospodarczym oraz politycznym. Ka¿dy kraj cz³onkowski przez rok pe³ni prezyW literaturze stosowany jest równie¿ skrót LPA, okrelaj¹cy Ligê Pañstw Arabskich.
Por. A. Nowak, Organizacje integracji regionalnej w Afryce, [w:] Organizacje w stosunkach
miêdzynarodowych , dz. cyt., s. 374-375.
4

5
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dencjê w Unii i mianuje w³asnego sekretarza generalnego. Krajami cz³onkowskimi Arabskiej Unii Maghrebu s¹: Algieria, Libia, Maroko, Mauretania i Tunezja.
Jednak trwaj¹cy spór miêdzy Algieri¹ i Marokiem o status Sahary Zachodniej 
Algieria chce przej¹æ to terytorium od Unii, dzia³alnoæ Arabskiej Unii Maghrebu jest utrudniona. Rezultatem nieporozumieñ by³o odwo³ywanie szczytów organizacji.6
II. ARABOWIE W AFRYCE
Arabowie wywodz¹ siê z grupy ludów semickich7, którzy jêzyk arabski uwa¿aj¹ za rodzimy. Jednoczenie nie stanowi¹ oni jednolitej grupy etnicznej. Arabowie ukszta³towali siê w wyniku wielowiekowego procesu mieszania siê ludnoci koczowniczej z mieszkañcami podbijanych terenów Bliskiego Wschodu
i Afryki Pó³nocnej. Fundament przynale¿noci do Arabów stanowi autoidentyfikowanie siê z t¹ grup¹ etniczn¹ oraz u¿ywanie jêzyka arabskiego8. Jednoczenie
nale¿y podkreliæ, ¿e bycie Arabem nie jest równoznaczne z byciem muzu³maninem, chocia¿ wiêkszoæ Arabów wyznaje islam. Natomiast panuj¹cy powszechnie stereotyp, zw³aszcza wród Europejczyków oraz pozosta³ej ludnoci o korzeniach chrzecijañskich, uto¿samia Arabów z muzu³manami.
Do VII wieku Arabowie zamieszkiwali tereny Pó³wyspu Arabskiego, nazywanego przez nich samych D¿azirat al-Arab, co oznacza Wyspê Arabów. S³owo
arab natomiast oznacza pustyniê lub koczownika. Sam termin Arabowie znany by³
ju¿ w czasach biblijnych, bowiem w ksiêdze Rodzaju w rozdziale 10 wymienione
s¹ plemiona arabskie. Momentem szczególnym w historii Arabów by³o powstanie
islamu oraz zjednoczenie plemion zamieszkuj¹cych Pó³wysep Arabski przez Mahometa. Owo zjednoczenie by³o na tyle trwa³e i daj¹ce poczucie si³y w jednoci
plemion, ¿e ju¿ w kilka lat po mierci Mahometa, Arabowie rozpoczêli podbój
znacznej czêci ówczesnego wiata. Wojny toczone by³y wielokierunkowo, jednak
w niniejszym opracowaniu zostan¹ przeanalizowane podoje pó³nocy kontynentu
afrykañskiego. Ju¿ w latach 640-645 podbite zosta³y Egipt i Libia. Nastêpnie w 647
roku Trypolis, za daleki zachód afrykañski, tzw. Maghreb w latach 690-7099.
Marsz wojsk arabskich przez tereny afrykañskie, otworzy³ drogê islamowi do Europy. Wojska muzu³mañskie w ³atwy sposób dotar³y do Hiszpanii, gdzie przez blisko osiem wieków funkcjonowa³ kalifat i emirat.
Tam¿e.
Ludy semickie – nazwa umowna, pochodz¹ca od imienia biblijnego Sema, syna Noego. Ludy
te pos³uguj¹ siê jêzykami z rodziny jêzyków semickich. Okrelenie to wprowadzi³ niemiecki filolog August Schlözer w 1781 roku. Por. Arabowie, [w:] Obyczaje, jêzyki, ludy wiata, B. Kaczorowski (red.), Warszawa 2006, s. 44-46.
8
Por. A. Hourani, Historia Arabów, Gdañsk 2002, s. 22-24.
9
Por. Arabowie, [w:] Obyczaje, jêzyki, ludy , dz. cyt., s. 47.
6

7
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Arabów mo¿na podzieliæ na dwie grupy: fellachów, a wiêc ludnoæ osiad³¹
oraz Beduinów, czyli koczowników. Grupy te ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, nie tylko
stylem ¿ycia, ale równie¿ obyczajami i dialektem.
Fellachowie s¹ przede wszystkim ludnoci¹ rolnicz¹, zamieszkuj¹c¹ g³ównie
Egipt. Wywodz¹ siê ze staro¿ytnego ludu mieszkañców doliny Nilu, zmieszanych
z Arabami. Chocia¿ wiêkszoæ podda³a siê islamizacji, to jednak ok. 20% fellachów pozostaje nadal wyznawcami Kocio³a Koptyjskiego10.
1. Beduini
Beduini reprezentuj¹ koczownicze plemiona, wywodz¹ce siê z krajów arabskich, ¿yj¹ce w Afryce Pó³nocnej oraz na Bliskim Wschodzie. W wiêkszoci,
Beduini s¹ muzu³manami wyznaj¹cymi islam sunnicki, ale ich wierzenia ska¿one s¹ elementami pogañskimi, wród których czêsto dominuje kult si³ przyrody.
G³ównym zajêciem i sposobem zarobkowania Beduinów jest hodowla zwierz¹t: wielb³¹dów, owiec i kóz. Cech¹ charakterystyczn¹ Beduinów by³a rozbudowana autonomia wobec innych grup muzu³mañskich. Wyra¿one to by³o przede
wszystkim we w³asnej administracji oraz prowadzonej polityce. Beduini czêsto
napadali na karawany, udaj¹ce siê do Mekki, dlatego te¿ w³adcy pañstw arabskich
liczyli siê z ich potêg¹. Ponadto egipscy Beduini pe³nili kontrolê nad ¿eglug¹ po
Nilu.
Napoleon mia³ powiedzieæ o Beduinach nastêpuj¹ce s³owa: s¹ oni najwiêksz¹ plag¹ Egiptu, ale nie mo¿na pomin¹æ ich istotnej dzia³alnoci, trzeba przyznaæ, ¿e s¹ oni niezbêdni. Bez nich ten piêkny kraj nie móg³by utrzymaæ ³¹cznoci z Syri¹, Arabi¹, oazami, królestwem Sennaru, Darfurem, Abisyni¹,
Trypolitani¹ i królestwem Fezzanu. Bez nich transport od Nilu do Morza Czerwonego i z Kairu do Suezu by³by niemo¿liwy”.
Obecnie oko³o 2% Beduinów nadal prowadzi tradycyjny, koczowniczy tryb
¿ycia. Rozprzestrzeniaj¹ca siê urbanizacja wiata, zmusi³a plemiê do zmiany sposobu zarobkowania. Coraz czêciej Beduini zatrudniaj¹ siê w obs³udze ruchu turystycznego, pe³ni¹c funkcjê przewodników po pustyni oraz oferuj¹c przeja¿d¿ki na wielb³¹dach. Jednak znaczna czêæ Beduinów osiad³a w miastach, pracuj¹c
w us³ugach i przemyle, jak równie¿ czêsto pozostaje bez pracy, ze wzglêdu na
gorsze wykszta³cenie.
Spo³eczeñstwo beduiñskie posiada prost¹ strukturê, której podstawê stanowi¹ rody ³¹cz¹ce siê w wiêksze jednostki  najczêciej plemiona. Za kilka plemion tworzy konfederacjê plemion. Na jej czele stoi rada starszych pod przewodKoció³ Koptyjski  ogólna nazwa dla kocio³ów pó³nocno-wschodniej czêci Afryki (Egipt,
Etiopia, Erytrea). Kocio³y miêdzy sob¹ ró¿ni¹ siê w obrz¹dku.
10
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nictwem pana, zwanego szajchem11. Uczeni muzu³mañscy zgodni byli w swych
opiniach, ¿e obowi¹zuj¹cy wród Beduinów ustrój spo³eczny oraz kodeks honorowy, zwany ird by³ idealny12.
2. Berberowie
Berberowie s¹ rdzenn¹ ludnoci¹ Afryki Pó³nocnej oraz Sahary. Ze wzglêdu
na brak poczucia wspólnoty okrelali siebie mianem „ludzi wolnych”. Berberowie
na terenach pó³nocnej Afryki byli obecni ju¿ w staro¿ytnoci. Grecy kolonizuj¹cy po³udniowe wybrze¿e Morza ródziemnego nazywali ich ró¿nie, w zale¿noci od terenów, na których ¿yli. W Egipcie Berberów nazywano Libijczykami,
za w Algierii i Maroku  Maurami. Trudnili siê przede wszystkim pasterstwem,
³owiectwem oraz rolnictwem, ale równie¿ byli najemnymi wojownikami.
Liczby ludnoci berberyjskiej nie mo¿na precyzyjnie okreliæ, ze wzglêdu na
postêpuj¹ce procesy arabizacji13. Z ludnoci berberyjskiej wywodzili siê cesarze
oraz filozofowie, a wród nich Tertulian i w. Augustyn. Natomiast wspó³czenie
pi³karz Zinedine Zidane oraz aktorka Isabelle Adjani. Berberowie byli schrystianizowani, dopiero w VII wieku ulegli wp³ywom islamu oraz kulturze arabskiej.
W dobie redniowiecza na omawianych terenach powsta³y potê¿ne dynastie berberyjskie: Almorawidów, Almohadów, Marywidów, Zirydów, Abdalwadydów.
Berberowie przyczynili siê do islamizacji strefy sawanny w Afryce Zachodniej, któr¹ prowadzili od IX wieku. Podobnie jak Beduini, równie¿ Berberowie
mimo przyjêcia islamu, zachowali przedmuzu³mañskie praktyki religijne, wród
których znajduje siê kult wiêtych oraz wynikaj¹ca z prawa zwyczajowego wysoka pozycja kobiety w spo³eczeñstwie. Kobiety berberyjskie ciesz¹ siê szacunkiem mê¿czyzn, wyra¿onym przede wszystkim w monogamii, a tak¿e posiadaj¹
prawo do decydowania o wa¿nych sprawach rodzinnych razem z mê¿em.
Ludnoæ berberyjska zamieszkuje g³ównie tereny górskie i pó³pustynne. Spo³ecznoæ ta charakteryzuje siê struktur¹ patriarchaln¹, bowiem do dzi przetrwa³y zwyczaje plemienne. Zwierzchnictwo nad plemieniem pe³ni rada, zwana równie¿ d¿amaa. Wybierany jest na czas kadencji wódz, którego w³adza jest jednak
ograniczona. Niezale¿noæ wspólnot lokalnych opiera³a siê na sojuszach, a tak¿e
na budownictwie fortyfikacyjnym, zwanym agadir. Agadir by³ twierdz¹ wojsko11
Szajch  zwany tak¿e szejk, okrelenie dos³ownie znaczy mê¿czyzna w podesz³ym wieku,
starzec; jest to arabski tytu³ honorowy, znany ju¿ w czasach przedmuzu³mañskich, a przys³uguje
wodzom arabskich plemion, naczelnikom wsi, przywódcom bractw, prze³o¿onym szkó³ muzu³mañskich. Por. Y. Thoraval, S³ownik cywilizacji muzu³mañskiej, Katowice 2002, s. 277.
12
Por. Arabowie, [w:] Obyczaje, jêzyki, ludy , dz. cyt., s. 92.
13
Liczbê tê szacuje siê na ok. 14 mln, z czego 9,5 mln ¿yje w Maroku, 4,5 mln w Algierii,
a po 10 tys. w Tunezji i Egipcie.
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w¹, któr¹ najczêciej stanowi³ ufortyfikowany spichlerz. W nim gromadzono
zapasy ¿ywnoci na wypadek suszy, za podczas wojen mog³y siê w nim schroniæ kobiety i dzieci. Budowle te by³y potê¿ne i masywne, a tak¿e kilkukondygnacyjne. Ca³oæ nale¿a³a do wspólnoty lokalnej, przy czym ka¿da rodzina posiada³a osobne pomieszczenie14.
Gospodarkê Berberów stanowi hodowla oraz uprawa roli. Czêæ spo³ecznoci zajmuje siê równie¿ rzemios³em. Berberowie s³yn¹ z produkcji bia³ej broni,
wyrobów ze skóry, dywanów oraz bi¿uterii. Od lat 60. XX wieku arabskie w³adze Maroka i Algierii prowadz¹ politykê wynarodowienia i asymilacji Berberów,
co wi¹¿e siê z silnym ruchem emigracyjnym, g³ównie do Francji. Natomiast od
lat 80. XX wieku intensywnie rozwija siê ruch w obronie jêzyka i kultury berberyjskiej. Szczególn¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ to plemiê jest jêzyk, dziel¹cy siê na
trzy dialekty: rifijski dominuj¹cy na pó³nocy, tashelhit w zachodnim Atlasie oraz
na wschodzie tamzight. Pierwotnie jêzyk Berberów by³ jêzykiem pisanym, posiadaj¹cym w³asny alfabet. Obecnie zapisywany jest w transkrypcji arabskiej.
Powsta³y równie¿ czasopisma: „Tafsut”, „Awal”, Études et Documentes Berbères”, dziêki prê¿nie dzia³aj¹cej i dosyæ licznej grupie inteligencji berberyjskiej
w Maroku, a tak¿e wsparciu marokañskiego króla Hasana II15.
III. PODBÓJ MUZU£MAÑSKI AFRYKI PÓ£NOCNEJ
Plemiona koczownicze zamieszkuj¹ce tereny Pó³wyspu Arabskiego przyst¹pi³y do ataku na ludy osiad³e. Niew¹tpliwie przyczyn¹ tej decyzji by³o przywództwo charyzmatycznego Mahometa, który potrafi³ zjednoczyæ ró¿ne rody i klany
w jeden byt, a wiêc ummê  spo³ecznoæ muzu³manów. Mahomet nie wskaza³
swojego nastêpcy, pe³ni¹cego funkcjê przywódcy, co sta³o siê przyczyn¹ ró¿nicy
zdañ wród najbli¿szych wspó³pracowników proroka, a w konsekwencji doprowadzi³o nawet do schizmy na wyznawców sunnizmu i szyizmu. Jednak problemy zwi¹zane z administrowaniem umm¹ nie przeszkodzi³y w prowadzeniu
o¿ywionej polityki zagranicznej, wyra¿onej w podbojach coraz wiêkszej czêci
redniowiecznego wiata16.
Pierwszym podbitym przez muzu³manów krajem w Afryce Pó³nocnej by³
Egipt. W 641 roku dokonali tego cz³onkowie dynastii Umajjadów, którzy na
swoj¹ kwaterê g³ówn¹ wybrali Al-Fustat. Z tego miasta powsta³ póniej Kair.
Zdominowanie Egiptu przez Arabów by³o szczególnie istotnym elementem
Por. Agadir, [w:] Obyczaje, jêzyki, ludy , dz. cyt., s. 95.
Por. ¯ycie i czasy Berberów, [w:] Maroko, J. Zaborowska (red.), Warszawa 2006, s. 64-65.
16
Por. P. Curtin, Afryka Pó³nocna  na styku dwóch wiatów, [w:] Historia Afryki, P. Curtin
(red.), Gdañsk 2003, s. 91-92.
14
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w historii kraju, bowiem w krótkim czasie pañstwo zosta³o zarabizowane i zislamizowane. Kolejnymi w³adcami Egiptu byli przedstawiciele dynastii Umajjadów,
Abbasydów, Tulunidów, Fatymidów, Ajjubidów oraz dynastie mameluckie. Od
XVI wieku do 1882 roku Egipt znajdowa³ siê pod jurysdykcj¹ Imperium Osmañskiego.
Kolejnym zarabizowanym terytorium sta³a siê Tunezja, która by³a orodkiem
panowania Umajjadów w regionie. Tunezja broni³a swego terytorium, a przewodniczy³a im waleczna królowa o przydomku Al-Kahina, czyli Prorokini. Damiya,
bo takie by³o prawdziwe imiê królowej zjednoczy³a plemiona berberyjskie i si³y
bizantyjskie w walce przeciwko arabskim najedcom z terenów Arabii. Jej wojska wygra³y dwie bitwy, by ulec w walce pod El-D¿em. Tak upad³a staro¿ytna
Kartagina. Zwyciêzcy Arabowie wybudowali w³asn¹ stolicê  Kairuan17. Obecnie jest czwartym, wiêtym miastem dla wyznawców islamu.
W procesie arabizacji terenów po³udniowego wybrze¿a Morza ródziemnego, nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na Maroko. Pó³nocna czêæ kraju od najdawniejszych czasów zamieszkiwana by³a przez koczownicze plemiona berberyjskie,
które w IV wieku przed Chrystusem utworzy³y królestwo Mauretanii. Po wielu
podbojach i wojnach, w VII wieku tereny Maroka zosta³y zajête przez Arabów
i w³¹czone do kalifatu umajjadzkiego, z jego religi¹ i kultur¹18. Pañstwem w³ada³y liczne dynastie arabskie i berberyjskie. W 1660 roku tron Maroka zosta³ przejêty przez ród Alawitów, który sprawuje w³adzê do dzi.
Ekspansja islamu w Afryce Pó³nocnej wywo³a³a nieodwracalne zmiany
w relacjach spo³ecznych, kulturowych i politycznych ca³ego kontynentu afrykañskiego. Pó³nocne kraje na zawsze w³¹czone zosta³y do wiata muzu³mañskiego.
Jednoczenie nale¿y podkreliæ, ¿e osiedlenie siê muzu³manów na ca³ej pó³nocy
Afryki, prawie uniemo¿liwi³o do 1500 roku komunikacjê Europy z Afryk¹ Centraln¹ i Po³udniow¹19. Po upadku dominacji dynastii Umajjadów, w³adzê w Imperium Muzu³mañskim przejêli Abbasydzi.
Nastêpuj¹ce po sobie liczne bitwy i wojny miêdzyplemienne, a tak¿e miêdzykontynentalne, w tym tak¿e dziewiêtnastowieczna aneksja terenów Tunezji,
Algierii i Maroka przez Francjê oraz Libii przez W³ochy, nie zdo³a³y wykorzeniæ
islamu z terytorium Afryki Pó³nocnej, a pañstwa te nie zatraci³y swojej to¿samoci religijno-kulturowej. Do dzi pas ten znajduje siê pod silnymi wp³ywami religii oraz kultury islamu. Pañstwa Maghrebu stanowi³y rodzaj buforu, dziel¹cy
³aciñsk¹ Europê i tradycyjn¹ kulturê Afryki.
Interesuj¹cym jest równie¿ postrzeganie i praktykowanie zasad islamu przez
mieszkañców pañstw Maghrebu. Znacz¹ca odleg³oæ od orodka w³adzy kalifa
17
18
19

Por. Podbój Arabski, [w:] Tunezja, J. Zaborowska (red.), Warszawa 2005, s. 34-35.
Por. A. Dziubiñski, Historia Maroka, Wroc³aw 1983, s. 31-34.
Tam¿e, s. 95-96.
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w Bagdadzie sprzyja³a samodzielnemu myleniu. Takie warunki umo¿liwia³y
rozwój nauki oraz niezbyt ortodoksyjne praktykowanie islamu. Spowodowa³o to
znaczn¹ liberalizacjê islamu, szczególnie widoczn¹ we wspó³czesnych krajach
Maghrebu. Ponadto brak ortodoksji religijnej uprawnia³ uczonych do upominania miejscowych w³adców w zakresie moralnoci i z³ego prowadzenia siê dworu
w Kairuanie.
IV. ROZWÓJ CYWILIZACJI MUZU£MAÑSKIEJ W MAGHREBIE
Muzu³mañscy arabowie wraz z religi¹ zaszczepili w tym regionie równie¿
w³asn¹ filozofiê oraz kulturê. Oprócz potyczek wojennych, których wynikiem
by³o poszerzanie wp³ywów politycznych, ekspansja islamu w Afryce Pó³nocnej
dotyczy³a tak¿e sfery intelektualnej. Terytoria po³udniowego wybrze¿a Morza
ródziemnego zrodzi³y wielu wybitnych mylicieli oraz uczonych arabskich, którzy odcisnêli lad na ca³ym muzu³mañskim dorobku naukowym.
Ju¿ w X wieku egipscy Fatymidzi za³o¿yli jeden z pierwszych, redniowiecznych uniwersytetów, Al-Azhar w Kairze wraz z bogat¹ bibliotek¹. Na uwagê
zas³uguj¹ równie¿ dokonania Ibn Tumarta, XII wiecznego przywódcy berberyjskiego plemienia Masmuda, który zreformowa³ religiê. By³ zafascynowany myl¹ Al-Ghazaliego, a wyra¿aj¹c zgodê na alegoryczne pojmowanie tekstów Koranu, wprowadzi³ swobodê w interpretacji s³ów Allaha. Ponadto mo¿liwe sta³y
siê badania naukowe oraz rozwój filozofii20.
Przychylnoæ w³adców dynastii muzu³mañskich do rozwoju nauki, a zw³aszcza matematyki oraz medycyny, zaowocowa³a znakomitymi uczonymi, którzy
wnieli znaczny wk³ad w rozwój ogólnowiatowej wiedzy o tych dziedzinach.
Lekarze oraz filozofowie, przybywaj¹cy na dwory pó³nocnoafrykañskie, a zw³aszcza marokañski pochodzili z Andaluzji. O rozkwicie nauki w Maghrebie, mówiono wówczas: W tym kraju wschodz¹ s³oñca i ksiê¿yce nauk21. Wród najwybitniejszych uczonych znalaz³ siê najwiêkszy, po Ar-Razim22, arabski lekarz
Avenzoar, bêd¹cy równie¿ autorem kilku prac naukowych. Interesowa³ siê w³aciw¹ diet¹ oraz wp³ywem klimatu i warunków ¿ycia na zdrowie cz³owieka. Jako
pierwszy opisa³ wierzb. Innym uczonym doskonal¹cym swoje umiejêtnoci na
dworze marokañskich w³adców by³ Abubacer matematyk, poeta i lekarz. W swoich dzie³ach opisywa³ zdolnoci ludzkiego rozumu do pojmowania prawd najbardziej abstrakcyjnych23. Tak¿e Awerroes jeden z najwiêkszych muzu³mañskich
Por. A. Dziubiñski, Historia Maroka , dz. cyt., s. 90-92.
Tam¿e, s. 91.
22
Ar-Razi uwa¿any jest za najwybitniejszego arabskiego lekarza, ojca medycyny arabskiej.
23
J. Bielawski, Ibn Tufajl, [w:] Ma³y s³ownik kultury wiata arabskiego, J. Bielawski (red.),
Warszawa 1971, s. 221-222.
20
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filozofów, a zarazem matematyk, lekarz i prawnik znalaz³ azyl w Marrakeszu, po
wygnaniu z Kordoby za nieprawowierne pogl¹dy filozoficzne24.
Przychylnoæ w³adców wobec naukowców, sprawi³a, ¿e intensywnie postêpowa³ rozkwit ¿ycia miejskiego i intelektualnego. Przyczyni³a siê do tego dzia³alnoæ filozofów, z których najwybitniejszym by³ Ibn Tufajl, ¿yj¹cy w XII wieku. Jak wiêkszoæ ówczesnych uczonych, zajmowa³ siê wieloma dziedzinami
wiedzy, by³ tak¿e nadwornym lekarzem. Zas³yn¹³ dzie³em filozoficznym, zatytu³owanym ¯yj¹cy syn Czuwaj¹cego, stanowi¹cym próbê pogodzenia filozofii
z religi¹, pozostaj¹c w zgodzie z islamem. Co ciekawe studiuj¹c dzie³o, mo¿na
stwierdziæ, ¿e Ibn Tufajl daje przewagê filozofii, a wiêc rozumowi, przed prawdami religijnymi. Bohater dzie³a, sam poznaje prawa rz¹dz¹ce wiatem, bez
udzia³u pierwiastka religijnego. Owszem owo poznanie jest zgodne z islamem,
ale jednoczenie jest to element wtórny25.
Istotn¹ osob¹ w kszta³towaniu afrykañskiej myli muzu³mañskiej by³ równie¿
Ibn Chaldun. Tunezyjczyk, arabski filozof, twórca arabskiej filozofii historii
i socjologii. Jego dokonania znacz¹co odcisnê³y siê na kulturze redniowiecznej.
Jest autorem historii uniwersalnej Kitâb al-ibar, zùoýonej z siedmiu ksi¹g, ale
pierwsza „Al-Muqaddima” („Prolegomena”) postrzegana jest jako odrêbne dzie³o. Przez muzu³manów uwa¿ana jest za najwa¿niejsze dzie³o myliciela, bowiem
w niej przeprowadzi³ analizê historii islamu, której fundament stanowi¹ fakty. Ibn
Chaldun stworzy³ w³asn¹ metodologiê, za pomoc¹ której bada³ przyczyny awansu i upadku dynastii arabskich26. Uwa¿a³ tak¿e, ¿e koczownicy s¹ bardziej wytrwali w d¹¿eniu do wyznaczonych celów, s¹ bardziej waleczni i lepiej potrafi¹
wspó³pracowaæ, ni¿ spo³ecznoci prowadz¹ce osiad³y tryb ¿ycia. Uwa¿a³, ¿e
z tego powodu, pañstwa zamieszka³e przez ludy osiad³e staj¹ siê coraz s³absze
militarnie, co zachêca³o nieprzyjació³ do podbojów27. Mo¿na równie¿ stwierdziæ,
¿e Ibn Chaldun opracowa³ now¹ dziedzinê wiedzy naukê o spo³eczeñstwie”.

*
Obecnoæ islamu w Afryce Pó³nocnej posiada czternastowiekow¹ tradycjê.
W tym czasie przez kraje Maghrebu przetoczy³y siê liczne bitwy oraz wojny.
Mia³y one znacz¹cy wp³yw na historiê, a tak¿e politykê tych ziem, natomiast nie
spowodowa³y odejcia od religii i kultury islamu. Uczeni wywodz¹cy siê z omawianych terenów, wnieli wk³ad w rozwój cywilizacji oraz nauki ogólnowiatowej, a z ich dorobku czêsto korzystamy równie¿ w czasach wspó³czesnych.
Por. D. Lindberg, Recepcja optyki arabskiej na Zachodzie, w: Historia nauki arabskiej. Tom
2 Nauki matematyczne i fizyka, R. Rashed (red.), Warszawa 2001, s. 348-350.
25
Por. J. Legowicz, Zarys historii filozofii, Warszawa 1967, s. 173.
26
Por. M. Dziekan, Pisarze muzu³mañscy VII-XX w., Warszawa 2003, s. 59-60.
27
Por. P. Curtin, Afryka Pó³nocna…, dz. cyt., s. 138-139.
24
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SUMMARY
The first country conquered by Muslims in North Africa was Egypt. Arabic rules started there
already in 642, only ten years after Muhammad’s death. North Africa underwent a strong processes
of islamization as a result of the Arabic expansion in the Middle Ages. Arabs started to refer to
these territories of North Africa as „Maghreb” – Arabic word for “West”. The expansion of the
Islam caused irreversible changes of African continent in all social, cultural and political
dimensions.
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