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Migration is an intrinsic characteristic of the Islamic world. It can be seen from two perspectives:
earthly (literal) and mystical (spiritual). The origin of the archetype of an immigrant can be traced
back to the times of the ancient Bedouins who traversed the desert in search of an oasis. However,
physical distance does not play such an important role as spiritual matters, especially for people
who go on a pilgrimage to Mecca. Following in the footsteps of the ancestors (Abraham, Muhammad), the faithful strengthen ties with their community. A similar thing is true of a mystic who has
achieved the highest level of initiation. As an experienced master, he is able to share his experience
with others. Unceasingness, perseverance, humility and love are important characteristics of migration which is seen both from the earthly and the mystical perspective.
Sylwia Wachulak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Katedra Religioznawstwa i Bada! Porównawczych, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Pozna!, Poland.

Kategoriami porz"dkuj"cymi poj#cie w#drówki s" czas i przestrze!, ze
wzgl#du na fakt, i$ w#drowiec podczas podró$y istnieje w przestrzeni
,,pomi#dzy”. Nie znajduje si# ju$ w miejscu sk"d wyszed , ale nie ma go
jeszcze w punkcie kresu jego pielgrzymki. Ten niezwyk y stan poza !wiatem
codziennych powinno!ci1 sprawia, i$ podró$nik nigdy ju$ nie b#dzie taki sam,
jak przed momentem wyruszenia w drog#. Powodem tego stwierdzenia s"
uzyskane w procesie w#drówki do%wiadczenia, prze$ycia, nastroje i emocje.
Historia oraz literatura dostarczaj" nam takich cho&by przyk adów jak posta& mitologicznego Odyseusza, z ut#sknieniem powracaj"cego do swej
ojczyzny czy osoba biblijnego Abrahama, któremu Bóg nakaza poszukiwanie Ziemi Obiecanej. Dla ka$dego z tych bohaterów w#drówka by a czym%
nios"cym niepokój i l#k, jednocze%nie przynosz"c nadziej# na znalezienie
szcz#%cia.
________________
1 P. Kowalski, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrze", podró#owanie w kulturze wspó$czesnej, Wyd. ALTA 2, Wroc aw 2001, s.10.
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Odr#bn" kategori" w#drowca jest pielgrzym. Aby odkry& jego prawdziwe znaczenie, nale$y odwo a& si# do etymologii s owa. Pomoc znajdziemy w j#zyku aci!skim, gdzie ,,pielgrzym” (peregrinus) oznacza
,,id"cego (per) przez (ager) ziemi#, krain#”, a tak$e od s owa pegre – ,,poza
domem/ojczyzn"/za granic"”2. Odznacza si# on specyficznymi cechami
wskutek nierozerwalno%ci z ide" sacrum. Przebywaj"c tras# zazwyczaj pieszo jest zaopatrzony w swoiste pomoce, chroni" go specjalne prawa, nape niony aur" %wi#to%ci, równie$ do niej zmierza3. Czas w#drówki, w którym
jest zdany na samego siebie mo$e sta& si# pewnego rodzaju terapi", dzi#ki
której w#drowiec lepiej zrozumie dr#cz"ce go problemy i otworzy si# na
,,innego”. Potwierdzenie mo$na znale)& w znanym muzu ma!skim stwierdzeniu – Poznaj%c siebie, poznajesz Boga.
W niniejszej pracy pragn# przyjrze& si# zagadnieniu w#drówki, a tak$e
wizerunkowi w#drowca, pielgrzyma w najm odszej historycznie religii
monoteistycznej. Obraz podró$y w islamie jest bliski tak$e albo przede
wszystkim przodkom wyznawców Allacha, szczególnie w czasie poprzedzaj"cym narodzenie Proroka Muhammada4, czyli w okresie tzw. d#ahilijji.
Na bezkresnych terenach pustynnych zamieszkiwa y plemiona semickie prowadz"ce koczowniczy tryb $ycia, w g ównej mierze ze wzgl#du na
niezbyt sprzyjaj"ce warunki wyst#puj"ce w %rodkowej cz#%ci Pó wyspu
Arabskiego5. Obrze$a obfitowa y w $yzne gleby oraz liczne oazy, co t umaczy oby migracje owych ludów %ci%le zwi"zane ze zmieniaj"cymi si# porami
roku i dost#pno%ci" do wody. Niezaprzeczalne pozostaje, i$ wi#kszo%& czasu przebywali oni na pustyni. W odró$nieniu od ludno%ci osiad ej, zajmuj"cej si# wy "cznie rolnictwem, w#drowców tych nazywano Beduinami
(z arab. badawin – ,,mieszkaniec pustyni”)6.
Ewa Machut-Mendecka, s awna badaczka kultury i symboliki islamu,
mówi wr#cz o archetypie pustyni, którego w asno%ci" jest silne nacechowanie sprzeczno%ciami. Z jednej strony ów obraz odzwierciedla szcz#%cie wynikaj"ce z przebywania w miejscu spokoju, miejscu pustynnym (jednak nie
pustym), z drugiej strony niesie zagro$enie, nawet przera$aj"cy strach
przed %mierci" z pragnienia, czego konsekwencj" by y sta e migracje Beduinów w poszukiwaniu oazy. Podczas d ugich dni samotnej podró$y nawet
najmniej wyra)nie poruszaj"ca si# w dali istota wyrywa a z letargu, przy________________
2 S$ownik wyrazów obcych, pod. red. E. Sobol, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997,
s. 854.
3 P. Kowalski, dz. cyt., s. 25.
4 B#d# u$ywa a oryginalnej formy Muhammad, nie Mahomet – popularnej w Europie.
5 J. Danecki, Podstawowe wiadomo!ci o islamie, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa
2007, s. 15.
6 D. Madeyska, Has o: Beduini, [w:] Ma$y s$ownik kultury !wiata arabskiego, pod red. J. Bielawskiego, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1971, s. 99.
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nosz"c nadziej# na odnalezienie $ycia7. Niezaprzeczalny pozostaje fakt, i$
w#drówka by a dla tych ludów $yciem, a pustynia domem, cho& niekiedy
stawa a si# grobowcem.
Oaza zapewnia a Beduinom wod# – pokarm cia a, natomiast istnia inny cel w#drówki, daj"cy z kolei pokarm dla ducha. By a to sekretna %wi"tynia (Al – Ka’ba) w Mekce, siedziba wielu bóstw. Istot# tego enigmatycznego
miejsca podkre%la fakt, i$ podczas pielgrzymki, z natury sk onni do bitew
Beduini zaprzestawali walk. Znaczenie Al – Ka’by stanowi"cej centrum
w#drówek ludów arabskich przenios o si# tak$e do ery islamskiej za spraw" Proroka Muhammada, który to w 632 r. tryumfalnie wkroczy do Mekki
wraz ze swoim zi#ciem i kuzynem zarazem, Ali Ibn Abu Talibem. Po wej%ciu do %wi"tyni m#$czy)ni w asnor#cznie zniszczyli wszystkie bo$ki, wype niaj"c tym samym boski nakaz zawarty w Koranie, który nakazywa Prorokowi wypowiedzenie s ów8
Przysz a prawda i znikn" fa sz.
Zaprawd#, fa sz musi znikn"& (Sura: 17:81)9

Wydarzenie to da o kres poga!skim kultom politeistycznym, wprowadzaj"c jednocze%nie powrót do czysto%ci religii praprzodka Abrahama, który jest nierozerwalnie zwi"zany z powstaniem tego %wi#tego miejsca.
Tradycja islamska g osi, i$ Al – Ka’ba zosta a wy%wi#cona przez Boga,
który zbudowa w Niebie Dom zwany Baitullach (z arab. ,,Dom Boga”).
Podobne miejsce, z tym $e na Ziemi, powsta o z bo$ego rozkazu za spraw"
pierwszego cz owieka, Adama, po wyp#dzeniu z raju. Natomiast wiele
wieków pó)niej odbudowanie tego pierwotnego domostwa zosta o polecone Abrahamowi. Opowie%& t# ilustruje biblijna Ksi ga Rodzaju, w której
znajdziemy fragment dotycz"cy u%wi#cenia Abrahama przez Boga, a tak$e
rozkaz przeniesienia si# wraz z $on" Hager i synem Isma’ilem na po udniowe tereny pustynne. Wed ug tradycji arabskiej celem tego przedsi#wzi#cia by o odbudowanie przez Abrahama wraz z synem Isma’ilem pradawnego domostwa uczynionego przez Adama, a zniszczonego podczas
potopu10.
Rang# Al – Ka’by potwierdza *wi#ty Koran:
I oto uczynili%my ten Dom
miejscem nawiedzania i miejscem bezpiecznym.
________________
7 E. Machut-Mendecka, Archetypy islamu, Wyd. Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2006, s. 34.
8 Ka’ba The House Of Allah, [w:] http://www.al-islam.org/kaaba14/1.htm, dost#p:
24.10.2012 r.
9 Koran, przek ad i t um. J. Bielawski, Pa!stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2002.
10 Ka’ba The House Of Allah, dz. cyt.
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I we)cie sobie jako miejsce modlitwy
stacje Abrahama.
Zawarli%my przymierze z Abrahamem i Isma’ilem:
,,Oczy%&cie Mój Dom dla odprawiaj"cych okr"$enia,
dla tych, którzy pozostaj" w medytacji,
i dla tych, którzy si# pochylaj"
i wybijaj" pok ony.” (Sura: 2;125)

Al – Ka’ba (z arab. ka’ba – ,,sze%cian”) jest budowl" z kamienia, umiejscowion" na dziedzi!cu najwi#kszego meczetu w Mekce11, pokryt" czarn"
zas on" (kiswa) z haftowanymi wersami Szahady (wyznanie wiary). Na czas
%wi#tej pielgrzymki Al – Ka’ba jest pokrywana bia " zas on". Cztery naro$niki (Iraku, Syrii, Jemenu i Czarny) %wi"tyni wyznaczaj" kierunki %wiata.
Czarny naro$nik, znajduj"cy si# po wschodniej stronie sze%cianu ma szczególne znaczenie. Jest miejscem najwi#kszej relikwii muzu ma!skiej – Czarnego Kamienia (al – had#ar al – aswad)12.
Istnieje wiele przekazów na temat pochodzenia tego brunatno – czarnego kruszywa. Wed ug niektórych interpretacji jest to po prostu meteoryt
b"d) od amek innego materia u, który spad na ziemi#. W odró$nieniu od
wyznawców islamu, którzy g #boko ufaj" w przekazanie kamienia z raju
przez Archanio a Gabriela Abrahamowi do budowy *wi#tego Sanktuarium.
Inna wersja mówi o pocz"tkowo bia ej postaci kamienia, który przybra
swój mroczny odcie! za spraw" wch aniania przewinie! i z a wyrz"dzonego przez ludzi13 Al – had#ar al – aswad niesie w sobie smutn" histori# zwi"zan" z jego kradzie$" oraz po$arem, czego konsekwencj" jest obecna forma
*wi#tego Kamienia, sk adaj"cego si# z trzech wi#kszych i kilku mniejszych
cz#%ci14.
Sama Mekka, w której znajduje si# Al – Ka’ba stanowi g ówny punkt
koncentruj"cy wyznawców Allacha. To w a%nie z ni" s" zwi"zane a$ dwa
filary wiary muzu ma!skiej: modlitwa oraz pielgrzymka. W stron# Mekki
zwraca si# ka$dy modl"cy si# muzu manin, dodatkowo specjalne jego miejsce wyznacza wn#ka w %wi"tyni (kibla).
Zwró& wi#c twoj" twarz
w kierunku %wi#tego Meczetu.
I gdziekolwiek si# znajdziecie,
zwracajcie si# twarzami
w jego kierunku.(Sura 2:144)
________________
11 M. i U. Tworuschka, Religie !wiata. Islam, Wyd. Biblioteka „Gazety Wyborczej”,
Warszawa 2009, s. 36.
12 D. Madeyska, Has o: Al – Ka’ba, [w:] Ma$y s$ownik kultury !wiata arabskiego, pod red.
J. Bielawskiego, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1971, s. 259.
13 E. Machut – Mendecka, dz. cyt., s. 80.
14 Ka’ba The House Of Allah, dz. cyt.
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Pielgrzymka za% jest wielkim wydarzeniem, a sam wierz"cy, który j"
odby , nazywany jest specjalnym tytu em had#d# b"d) had#d#i (,,pielgrzym”)
oraz obdarzany jest wyj"tkowym szacunkiem przez wspó wyznawców15.
Rytualna pielgrzymka do Mekki przynajmniej raz w $yciu jest obowi"zkiem ka$dego doros ego, zdrowego muzu manina (zarówno m#$czyzny,
jak i kobiety), oczywi%cie je%li posiada ku temu wystarczaj"ce %rodki.
O nakazie odbycia pielgrzymki mówi *wi#ty Koran
Odbywajcie dla Boga
pielgrzymk# – had$d$ i odwiedzenie – umra!
A je%li macie trudno%ci,
to tak" ofiar#, jaka jest dla was atwa.(Sura 2:196)

Had#d# jest okre%lany jako g ówna, wielka pielgrzymka, natomiast umra
to pielgrzymka mniejsza. Ró$ni" si# one tym, i$ na mniejsz" pielgrzymk#
mo$na si# uda& samodzielnie w nieokre%lonej porze roku, natomiast charakterystyczn" cech" had#d#u jest jej wspólnotowo%& i %ci%le okre%lony czas
przypadaj"cy od siódmego do trzynastego dnia miesi"ca du al – hidzd#a.
Równie$ przebieg tej ceremonii jest %ci%le okre%lony, a sta o si# to za spraw"
osoby Proroka Muhammada, który w 632 r. podczas swego ostatniego pobytu w Mekce ustanowi specjalne etapy owego obrz#du, przed którym
nast#puje czas u%wi#cenia. Muzu manin powinien w niego wej%&, jak tylko
znajdzie si# na %wi#tym obszarze wokó miast (prócz Mekki, tak$e Medyna)16.
A tak mówi *wi#ta Ksi#ga:
Pielgrzymka przypada na miesi"ce wiadome.
A kto si# podj" w nich pielgrzymki,
niech si# powstrzyma od wszelkich zalotów,
od wszelkiej rozpusty czy sprzeczki
w czasie trwania pielgrzymki.
Bóg wie, co czynicie dobrego.
Bierzcie na drog# zaopatrzenie dla siebie!
Lecz najlepsze zaopatrzenie na drog#
to boja)! Bo$a! (Sura 2:197)

Ów fragment doskonale pokazuje, by na czas pielgrzymki zaprzesta&
wszelkich sporów nawet w obliczu wroga oraz wyrzec si# stosunków seksualnych, a tak$e niepotrzebnych dyskusji17. Prócz wyzbycia si# nami#tno%ci i oczyszczenia serca, przychodzi czas na oczyszczenie cia a. Ten specjal________________

J. Danecki, dz. cyt., s. 142.
Ibidem.
17 E. Machut-Mendecka, dz. cyt., s. 78
15

16
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ny stan u%wi#cenia zwany jest ihram i polega na ca kowitym obmyciu (gusl).
Tak pisze o tym niezwyk ym momencie Seyyed Hossein Nasr18: cz$owiek jest
w stanie stan%& przed Bogiem. Nagle czuje, #e jego cia$o jest napromieniowane
!wiat$o!ci%, #e powróci$o do swojej rajskiej czysto!ci19.
Kolejnym etapem jest przywdzianie bia ych szat, rodzajem zale$nych
od p ci. M#$czy)ni przywdziewaj" dwa niezszyte kawa ki materia u, natomiast kobiety owijaj" si# szczelniej20 ods aniaj"c twarz, jednak rezygnuj"
z makija$u i bi$uterii. Ten jednorodny strój stawia wszystkich wiernych
w jednakowej pozycji, pomijaj"c kwestie koloru skóry czy pozycji spo ecznej. Umacnia si# wspólnotowy charakter ca ego spo ecze!stwa muzu ma!skiego, na co wp ywa tak$e wspólna modlitwa wykonywana pi#& razy
dziennie. Ma ona na celu oderwanie cz owieka od spraw doczesnych i skierowanie go ku Bogu. Pielgrzymi w czasie had#d#u, niczym ich bedui!scy
przodkowie sp#dzaj" czas w g ównej mierze na w#drówce. Ka$de miejsce
niesie w sobie intensywne znaczenie symboliczne i jest upami#tnieniem
dawnych wydarze! historii religii muzu ma!skiej, a tak$e sposobno%ci" do
wspólnej, gorliwej modlitwy.
Po "cz"cej modlitwie zwi"zanej %ci%le z intencj" na terenie %wi"tyni
nadchodzi pierwszy etap pielgrzymki zwany tawaf. Jest to siedmiokrotne
okr"$enie Al – Ka’by w kierunku odwrotnym do kierunku poruszania si#
wskazówek zegara. Podczas tych okr"$e! wierni podchodz" do Czarnego
Kamienia i ceremonialnie dotykaj" go, a nawet ca uj".
Nast#pnie przychodzi czas na sa’y, czyli bieg, a w a%ciwie szybki chód
mi#dzy dwoma wzgórzami Al – Safa i Al – Marwa. Odbywa si# to tak$e za
spraw" siedmiu powtórze! na pami"tk# wydarzenia, kiedy zrozpaczona
Hagar – kobieta Abrahama przemierza a siedmiokrotnie obydwa wzgórza
w poszukiwaniu wody dla ma ego Isma’ila. Odnalezione )ród o nosi nazw#
– Zamzam. Na tym ko!czy si# etap ma ej pielgrzymki21.
Ósmego dnia had#d#u po uprzedniej modlitwie wierni wyruszaj" na gór# Arafat, gdzie mia o miejsce ostatnie kazanie Proroka Muhammada. Warte podkre%lenia s" s owa pielgrzymów ,,Oto jestem przed Tob" (Panie)”
maj"ce na celu podkre%lenie s u$by i oddania Bogu22. Z pozoru bierny czas,
po%wi#cony s uchaniu kaza! i wspólnej modlitwie stanowi kluczowy moment had#d#u. Poniewa$ do wiernych zwróconych twarzami do ska y Ara________________
18 Seyyed Hossein Nasr (ur. 1933 r.) – muzu ma!ski filozof i wybitny znawca islamu,
autor cenionych publikacji naukowych i popularyzatorskich.
19 S.H. Nasr, Idee i warto!ci islamu, Wyd. PAX, Warszawa 1988, s. 115.
20 J. Danecki, dz. cyt., s. 141
21 Ibidem, s. 142
22 M. i U. Tworuschka, dz. cyt., s. 36.
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fat zst#puje Bóg, by wys ucha& ich modlitw23 .W godzinach wieczornych
pielgrzymi udaj" si# w kierunku równiny Muzdalifa, by tam rozbi& obóz
i sp#dzi& noc na modlitwach24.
Dziewi"tego dnia p"tnicy przybywaj" do miasta o nazwie Mina, aby
tam drobnymi kamykami obrzuci& trzy wielkie kamienie symbolizuj"ce
diab y. Wed ug koranicznego przekazu kusi y one Abrahama, który mia
z o$y& Bogu swego syna Isma’ila w ofierze. W ostatniej chwili Bóg powstrzyma Abrahama, ka$"c mu z o$y& ofiar# zast#pcz" w postaci baranka.
Na pami"tk# tego zdarzenia muzu manie na ca ym %wiecie (nie tylko ci
w Mekce) obchodz" *wi#to Ofiar b"d) Ofiarowania (Id al – Adha)25, które
jest pe ne podzi#kowania bo$emu mi osierdziu, zwi"zanemu z rytualnym
zabiciem zwierz#cia i podzieleniem go na trzy cz#%ci. Jedn" spo$ywaj" pielgrzymi, druga jako ja mu$na trafia do ubogich, natomiast trzecia po procesie zasuszenia s u$y wiernym jako zapas w drodze powrotnej26. Nast#pnie
pielgrzymi wracaj" do Mekki, a %ci#cie w osów przypiecz#towuje koniec
rytualnej ceremonii. Na potwierdzenie znaczenia obrz#du had#d# pozwol#
sobie zacytowa& fragment publikacji Narodziny islamu: „Muzu$manin wie, #e
powraca z pielgrzymki uwolniony od grzechów, tak jak w dniu, kiedy wyszed$
z $ona matki. Przygotowany jest do nieskazitelnego zachowania wobec Boga i wobec
ludzi. Odrodzi$o go obcowanie z Bogiem”27. Cz owiek oczyszczony po ceremonii had#d# wraca do domu nape niony ask" (baraka), która pomaga prze$y&
w blisko%ci z Bogiem ca y kolejny rok. Owa aska przenoszona jest tak$e na
cz onków ca ej spo eczno%ci muzu ma!skiej, którzy fizycznie nie mieli mo$liwo%ci uczestniczenia w obrz#dach w Mekce28.
Had#d# jest pami"tk" ostatniej, po$egnalnej w#drówki Proroka Muhammada do Mekki. Jednak ponad to, w pami#ci muzu manów istnieje
jeszcze jedno wydarzenie zwi"zane z $yciorysem Proroka i zarazem obrazem w#drówki. Owo osobliwe zdarzenie nosi nazw# Al – isra wal – mirag
i sk adaj" si# na nie dwa etapy. Pierwszy al – isra (,,nocna podró$”) oznacza
przeniesienie Proroka Muhammada na grzbiecie wierzchowca Buraqa
z Mekki do Jerozolimy. Al – mirag natomiast, charakteryzuje si# szerszym
znaczeniem. Naj atwiej odwo a& si# do j#zyka arabskiego, gdzie znaczeniu
tego okre%lenia odpowiada poj#cie ,,drabiny”, wznoszenia si# w sposób
fizyczny b"d) duchowy. To wyja%nienie pozwala odnie%& al – mirag do
,,wniebowst"pienia”, wznoszenia si# Proroka oraz w#drówk# z Jerozolimy
________________

E. Machut-Mendecka, dz. cyt., s. 82.
M. i U. Tworuschka, dz. cyt, s. 36.
25 E. Machut-Mendecka, dz. cyt., s. 82.
26 Ibidem, s. 83.
27 M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Pa!stwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1988, s. 215.
28 S.H. Nasr, Idee… , s. 114.
23

24
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przez siedem niebios, a$ do miejsca przebywania Najwy$szego29. Podczas
tego wydarzenia Muhammad spotka m.in. Abrahama, Moj$esza i Jezusa.
Podró$ zaowocowa a poleceniami, które Prorok dosta od Boga dla ludzi.
Dotyczy y one przede wszystkim obowi"zku pi#ciokrotnej, codziennej modlitwy w okre%lonych porach dnia30. Owo mistyczne do%wiadczenie nie
spowodowa o w Muhammadzie zatracenia siebie, zachowuj"c przytomno%&
umys u Prorok móg w pe ni kontemplowa& wielko%& Boskiego Majestatu.
*wi#ta Ksi#ga muzu ma!ska nie opisuje niebia!skiej w#drówki Proroka wprost, cho& siedemnasta sura nosi tytu Podró# nocna. I co prawda jest w
niej fragment o przeniesieniu s ugi bo$ego z jednego meczetu do innej, odleg ej krainy, lecz imi# Muhammada nie pojawia si# bezpo%rednio.
Chwa a Temu,
który przeniós Swojego s ug# noc"
z Meczetu %wi#tego do meczetu dalekiego,
którego otoczenie pob ogos awili%my,
aby mu pokaza& niektóre Nasze znaki.
Zaprawd#,. On jest S ysz"cy, Widz"cy! (Sura 17:1)

Niemniej jednak teologowie i komentatorzy Koranu uto$samiaj" pobo$nego s ug# wzi#tego do Nieba ze swoim Prorokiem. Co wi#cej, historia
muzu ma!ska pokazuje, i$ mistyków podobnych Muhammadowi, którzy
przebyli duchow" w#drówk# by o wi#cej. Mo$emy wspomnie& o takich
umys ach jak al – Ghazali czy Ibn ‘Arabi (Ksi ga podró#y nocnej do najbardziej
szlachetnego miejsca), którzy spisali swoje mistyczne do%wiadczenia.
Niebia!ska podró$ Muhammada zbudowana by a z kolejnych szczebli
drabiny, po której ten musia si# wspina&. Owo wyobra$enie jest metafor"
ludzkiego $ycia, które naznaczone wieloma przeciwno%ciami losu skoncentrowane jest na dotarciu do Niesko!czonej Transcendencji. Przyk ad Muhammada, jego mi o%& do Boga, która znalaz a potwierdzenie w al – mirag
jest niedo%cignionym obrazem, za którym próbuj" pod"$a& mistycy muzu ma!scy, zwani sufi, okre%lani tak$e jako ,,ludzie drogi” (ahl at-tarika).
By& mo$e bli$sze i dobitniej wyja%niaj"ce pozycj# mistyka muzu ma!skiego b#d" fakir (z arab. ,,biedny”) okre%laj"cy cz owieka na drodze do
Boga oraz derwisz (z per. ,,n#dzarz”) u$ywane na okre%lenie cz onka bractwa muzu ma!skiego, posiadaj"cego swego mistrza i obowi"zuj"ce reguy31. Pierwszym, podstawowym wyja%nieniem etymologii tych poj#& by
fakt, i$ sufi byli zazwyczaj biedni. Generalnie wywodzili si# z ni$szych
________________
29 J. Wronecka, Wst p, [w:] Ibn ‘Arabi, Ksi ga o podró#y nocnej do najbardziej szlachetnego
miejsca, Wyd. PWN, Warszawa 1990, s. XXV.
30 J. Danecki, dz. cyt., s. 26 -27.
31 M. i U. Tworuschka, dz. cyt., s. 61.

Ziemski i mistyczny obraz w drówki w islamie

295

warstw spo ecznych, odrzucaj"c dobra materialne, kroczyli drog" prawdy
i mi o%ci Bo$ej. Niemniej jednak prócz znaczenia ubóstwa ziemskiego,
,,biednego” mistyka nie nale$y traktowa& w kategorii braku czego%, lecz
jako permanentn" potrzeb#, a zarazem t#sknot# za kontaktem z Bogiem32.
Jednocze%nie chodzi o wyzbycie si# wszelkich pokus, pragnie! i niepotrzebnie anga$uj"cych czynno%ci w imi# sufickiej zasady ,,Ma o mów, ma o
%pij, ma o jedz”.
Samodzielne kroczenie drog" ku Bogu mo$e okaza& si# dla pocz"tkuj"cego ,,wielbiciela Boga” wyj"tkowo niebezpieczne, podobnie jak w#druj"cy
przez pustyni# Beduini, którzy kierowali si# na nieznane im wcze%niej obszary. Aby duchowa w#drówka m odego mistyka okaza a si# skuteczna
i bezpieczna, potrzebowa on mistrza, nauczyciela, okre%lanego mianem
murszid (,,prowadz"cy”, ,,wskazuj"cy”) b"d) szajch, natomiast w Turcji pir33.
Nauka duchowa odbywa a si# zazwyczaj w bractwach, posiadaj"cych w asn" %cie$k# duchow" – nauk# (tariqa), która polega a na zg #bianiu wiedzy
mistycznej za pomoc" odpowiednich praktyk, w a%ciwych ka$demu zgromadzeniu.
Praktyk" najcz#%ciej stosowan" by dikr, oznaczaj"cy ,,wspominanie” –
polegaj"cy na wspominaniu pi#knych przymiotów Boga, celem ci"g ego
przybli$ania si# do absolutnej doskona o%ci i pi#kna. Niekiedy towarzyszya te$ ceremonia sama, polegaj"ca na s uchaniu odczytywanych wersetów
Koranu.
O wy, którzy wierzycie!
Wspominajcie Boga cz#stym wspominaniem!
Wys awiajcie Go rano i wieczorem!
On jest Tym, który b ogos awi was,
jak i Jego anio owie (Sura 33:41–43)

Permanentne przebywanie w bo$ej obecno%ci, polegaj"ce na nieustannej, regularnej modlitwie i kierowaniu my%li ku Stwórcy, umo$liwia mistykowi przezwyci#$enie jego w asnych s abo%ci, l#ków i ogranicze!. Ko!cowym etapem tej trudnej w#drówki jest wyzbycie si# w asnych my%li, zatracenie w asnego istnienia na rzecz istnienia w Bogu. Stan ten okre%lany jest
wówczas jako fana – zlanie, stopienie z Absolutem. Jak mówi cytowany ju$
wcze%niej Seyyed H. Nasr wobec Boga jeste!my niczym, a On jest wszystkim34.
Jednak, aby osi"gn"& ten mistyczny stan, nale$y rozpocz"& duchow" w#drówk# od przestrzegania szaria’tu i bezwzgl#dnego poddania si# mistrzowi, czego potwierdzeniem jest porównanie, i$ ucze! ma by& wobec mistrza
________________

J. Danecki, dz. cyt., s. 404.
Ibidem, s. 399.
34 S.H. Nasr, Idee… , s. 131.

32

33

296

Sylwia Wachulak

niczym cia$o w r kach myj%cego zmar$ych35. Nie chodzi tu o bezmy%lne na%ladowanie czy jakkolwiek rozumiane ograniczenie, lecz pe ne mi o%ci i s u$by
zarazem przywi"zanie.
Aby móc stan"& o stopie! wy$ej na drabinie duchowej %cie$ki bezwzgl#dnie potrzebna jest skrucha (tauba), nierozerwalnie zwi"zana z pokor". Dodatkowymi cnotami, które musi wykazywa& adept s" ubóstwo, asceza, cierpliwo%&, zapanowanie nad nami#tno%ciami oraz pe ne poddanie si#
woli Boga, w "czaj"c w to ca kowit" akceptacj# trudów $ycia, które pomagaj" osi"gn"& stan zwany hakikat (,,Prawda”). Jest to kolejna forma wtajemniczenia, polegaj"ca na poznaniu przymiotów Boga, a tak$e wst#pny stopie! prowadz"cy do ostatecznego celu w#drówki – pe nego zatopienia si#
w bo$ej obecno%ci36.
Pomimo trudów i wyrzecze! jakie pokonuje sufi pod"$aj"c duchow"
%cie$k" do Boga, historia pokazuje, i$ by o wielu, którym ostateczne zjednoczenie z Bogiem si# uda o. Co wi#cej, zak adali bractwa i szko y, aby sw"
wiedz" dzieli& si# z innymi, dla których drogi duchowe by y bardziej pokr#tne i niejasne.
Pod"$anie %cie$k" sufich wymaga niesamowitej determinacji i pokory.
Nie wszyscy nawet pobo$ni muzu manie s" w stanie pój%& t" drog". Nie
oznacza to jednak, i$ zabrana jest im mo$liwo%& stani#cia w chwale Majestatu. Eschatologia islamska bowiem wierzy w ma’ad, czyli ,,powrót” do Boga37. (Zaprawd , do Boga, i zaprawd do Niego powrócimy, Sura 2:156) i wieczne
szcz#%cie w obliczu Jego mi o%ci.
Przyjemno%ci ziemskie s" tylko namiastk", cieniem szcz#%liwo%ci duszy
znajduj"cej si# w rajskiej rzeczywisto%ci. Wyobra$enie wieczno%ci ze swej
istoty musi by& rozumiane symbolicznie, obrazowo. W podobny sposób jak
chrze%cijanie interpretuj" Apokalips %w. Jana. Ogród Niebia!ski nie ma natomiast nic wspólnego z przepe nionym nami#tno%ci" rajskim ogrodem
pe nym pi#knych hurysek, który jest obrazem wypaczonym, rozpatrywanym zbyt dos ownie, szczególnie przez nie-muzu manów38.
Wiara islamska uznaje, i$ dusza po %mierci odbywa w#drówk# mi#dzy
ziemi" a Niebem. W chwili umierania przybywa Anio *mierci (Wyjd' dobra
duszo i przychod' uzyska& przebaczenie i zadowolenie od Allacha)39, by zabra&
dusz# do Nieba. Je%li by a pobo$na, jej winy zostan" przebaczone i mo$e
________________
35

To okre%lenie wyst#powa o w tekstach al – Ghazalego jako stan najwy$szego zaufania

Bogu.
36 M. Sk adankowa, Zrozumie& Iran: ze studiów nad literatura persk%, Wyd. Akademickie
Dialog, Warszawa 1996, s. 150-151.
37 S.H. Nasr, Istota islamu, Wyd. PAX, Warszawa 2010, s. 206.
38 Ibidem.
39 Ibn al – Qajjem, Podró# duszy po !mierci, Stowarzyszenie Studentów Muzu ma!skich
w Polsce, Bia ystok 2001, s. 6.
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ponownie powróci& do swego cia a, czekaj"c w spoczynku na zmartwychwstanie, natomiast z a dusza nie jest w stanie przekroczy& nawet pierwszej
bramy Raju, czego konsekwencj" jest powrót na Ziemi#.
Potem nast#puje przes uchanie przez anio ów, którzy stawiaj" szereg
pyta!: Kto jest twoim Panem? Jaka jest twoja religia? Kim jest cz$owiek, który
zosta$ pos$any do was? Sk%d dowiedzia$e! si o tych rzeczach?, na co zmar y, aby
otrzyma& nagrod# Nieba, musi odpowiedzie& kolejno, i$ jest to Allach, Prorok Muhammad, islam i Koran40. Inne odpowiedzi skazuj" dusz# na wieczne udr#ki piekielne41.
W#drówka jest motywem nieod "cznym islamskiego %wiata. Maj"c
w pami#ci pradawny obraz bedui!skiej karawany, wspó cze%ni muzu manie pe ni wytrwa o%ci i z gorej"cymi sercami udaj" si# na coroczn" pielgrzymk# do Mekki. Przy czym dystans przestrzenny niczym si# ma w porównaniu z duchow" drog" uczestników had#d#u. Powtórne przej%cie drogi
%ladami koranicznych przodków, umo$liwia zacie%nienie wi#zi w%ród ca ej
spo eczno%ci muzu ma!skiej. Odbywaj"ce si# w okre%lonej kolejno%ci rytuay coraz bardziej przybli$aj" do ostatecznego celu u%wi#cenia. Nape niony
ask" bo$" pielgrzym wraca do domu, aby dzieli& si# z bliskimi moc" swojego b ogos awionego stanu.
Podobnie rzecz si# ma z mistykiem, który osi"gn" najwy$szy stopie!
wtajemniczenia. On jako do%wiadczony mistrz jest w stanie podzieli& si#
swoim do%wiadczeniem z innymi, tymi którzy dopiero zaczynaj" swoj"
duchow" w#drówk#. Jednak nie tylko mistrz suficki mo$e liczy& na b ogos awiony stan przebywania w bo$ej obecno%ci. Wszak ka$dy pobo$ny muzu manin ma nadziej# na dost"pienie tej aski po %mierci.
Zatem jakkolwiek spojrzymy na obraz w#drówki, czy to w aspekcie
jednorazowej wyprawy, czy te$ jako metafory ca ego $ycia, czy eschatologiczne rozumienie w#drówki duszy do Boga, wa$na jest nieustanno%&, wytrwa o%&, pokora oraz mi o%&, by w pe ni móc osi"gn"& spe nienie.
________________

Ibidem, s. 7.
A. W"s, (mier&, pochówek i #ycie po !mierci w tradycji islamskiej, [w:] http://religie.
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