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Kiedy w Paryżu islamistyczni terroryści zaatakowali redakcję „Charlie Hebdo”, a następnie

zabili 11 rysowników, świat, nie po raz pierwszy, oniemiał z oburzenia. Złamano prawo do wol-

ności słowa – krzyczano, a kampania „Je Suis Charlie” rozemocjonowała użytkowników in-

ternetu i innych mediów; pojawiły się kampanie „Je Suis Ahmed” (dla uczczenia pamięci mu-

zułmańskiego policjanta, który również został brutalnie zamordowany w zamachu) i pytania 

o intelektualne granice – granice wszystkiego, co wydaje się ważne w europejskiej cywilizacji, 

granice wolności, kpin, żartów.

Czy wolność słowa oznacza wolność do obrażania? Czy ci, którzy się obrażają, są po prostu 

niedojrzali? Czy muzułmanie mają poczucie humoru (następnie pytanie to zaczęto kierować 

do ludzi religii, a stawiali je ateiści i antyteiści jako ci, którzy z racji braku wiary uznali, że mają 

naturalny i zdrowy dystans do tego, z czego żartują – dlatego żartują). Czy w ogóle żartując,

kpiąc, należy brać pod uwagę czyjeś uczucia, a już zwłaszcza uczucia religijne?
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Wydawałoby się, że wszystko jest kwestią smaku i/
lub empatii / zdrowego dystansu do samego siebie
i innych. Z drugiej strony, zabijanie dlatego, że ktoś
ma inne poczucie humoru lub inaczej postrzega 
świat, symbolizuje nie brak smaku, współodczuwa-
nia czy dystansu do siebie, ale jest po prostu zbrod-
nią. Czy zatem należy drażnić lwa? Czy należy wyty-
czyć granice? I jeśli się je wytycza, to ze strachu czy 
z szacunku dla innych poglądów?

Niejednorodny świat muzułmański na rysunki saty-
ryczne żartujące z jego religii odpowiada różnorako,
ale z pewnością główną reakcją praktykujących mu-
zułmanów będzie brak entuzjazmu. Jednak morder-
stwo rysowników wywołało oburzenie także wśród
nich,  pojawiły się głosy potępiające ten czyn, czego
świetnym wyrazem są słowa jednego z marokań-
skich felietonistów Zviego Bar’ela, który napisał: „To
śmiertelny cios zadany nie tylko dziennikarzom, ale
i milionom muzułmanów mieszkających we Francji.
Wbito nóż w serce islamu i muzułmanów całego
świata”1. 

Libański karykaturzysta Arman Homsi z gazety 
„Al-Nahar” następnego dnia po zamachu zamieścił 
rysunek przedstawiający kałasznikowa zakończo-
nego nie lufą, tylko zaostrzonym ołówkiem. Dżihad
al-qalam, dżihad słowa, pióra, czyli walka ze złem
za pomocą nieskrępowanego słowa, swobodnej
kreski.

Część świata muzułmańskiego, chociaż się wzdraga 
na myśl o morderstwie, ma jednak inne zdanie na te-
mat wolności słowa, a już zwłaszcza wykorzystywa-
nia grafi ki nie tylko do celów satyrycznych. Wynika 
to bezpośrednio z islamskiego podejścia do sztuki,
a konkretnie sztuki sakralnej. 

Otóż w radykalnym islamie wielką rolę odgrywa 
ikonoklazm, czyli zakaz przedstawiania postaci.
Nie wiadomo, czy muzułmanie przejęli ten zakaz od
chrześcijan, czy odwrotnie (nie ma go w Koranie),

1 Z. Bar’el, How Arab world media responded to Charlie Hebdo
attack, „Za Haaretz”, http://www.haaretz.com/news/world/.
premium-1.636152 (17.02.2015).

niemniej ikonoklazm stanowi istotną cechę sztuki
sakralnej. Uzasadnienie ikonoklazmu jest związa-
ne z shirk, czyli najwyższą formą bałwochwalstwa,
„bawienia się w Boga”, tworzenia współtowarzyszy 
Boga poprzez rysowanie ich na papierze, ścianie
bądź ekranie komputera.

Niektórzy muzułmanie uważają ikonoklazm za 
przeżytek, chociaż większość z nich zgodzi się co
do jednego: nie należy rysować/portretować Boga,
proroka islamu, Muhammada oraz innych proro-
ków (w tym Jezusa, którego muzułmanie uważają 
za proroka, nie Boga). Wiąże się to między innymi
z faktem, że przedstawienie Boga (czy proroka) na 
rysunku może „sprowokować” wiernych do odda-
wania mu czci (vide święte obrazy w chrześcijań-
stwie – ikonodulia), traktowania portretu jako Boga 
właściwego – a to byłby grzech naczelny, prowadzą-
cy prosto do piekła. Jeden z hadisów mówi wprost,
że najcięższa kara w życiu po śmierci spotka tych,
którzy „tworzyli obrazy”, gdyż postać człowieka czy 
zwierzęcia naszkicowana przez artystę jest postrze-
gana przez ikonoklastów jako próba uczestnictwa 
w dziele tworzenia. Jest tylko jeden Stwórca, mówią 
ikonoklaści, i nie jest nim istota ludzka. Jeśli ktoś
uzurpuje sobie prawo do bycia Bogiem, popełnia 
przestępstwo.

Ponadto portrety jako takie uważa się w radykal-
nych kręgach za manifestację mentalności... burżu-
azyjnej – człowiek ma być skromny, nie może ulegać
próżności, a za taką uchodzi pragnienie uwiecznia-
nia siebie poprzez sztukę.

Nigdy jednak – do dzisiaj zresztą – nie był to zakaz
uznawany za uniwersalny (zwłaszcza w szyizmie).
Pominąwszy współczesne względy praktyczne (np.
fotografi a paszportowa czy prasowa), przez wieki
rozkwitu sztuki islamskiej zakaz ten próbowano
omijać, co zaowocowało na przykład miniaturami,
na których widniała nierzadko i postać Muhamma-
da, ale jego twarz była zakryta welonem. Bywała też
rozmazywana białą farbą, a nawet wydrapywana 
przez szczególnie zaciekłych ikonoklastów. Nie-
mniej rysunków/portretów Boga praktycznie nie
można odnaleźć.
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Niektórzy artyści omijali zakaz rysowania fi gur, sto-
sując kaligrafi ę arabską, tak manipulując kształtem 
liter i ich ułożeniem, by odzwierciedlały postaci, 
ale dzięki temu, że nie były to portrety per se, iko-
noklaści czasem dopuszczali takie eksperymenty. 
Z tego też powodu sztuka islamu jest przepełniona 
wzorami geometrycznymi i ozdobnikami fl oralny-
mi, a estetyczny przymus wypełnienia każdej wolnej 
przestrzeni nazwano horror vacui (lęk przed pust-i
ką), i jest to islamski wymóg artystyczny. Co cieka-
we, Antoni Kępiński, nieżyjący wybitny polski psy-
chiatra, określił horror vacui jako jeden z osiowych i
objawów schizofrenii, obserwowalny u artystów 
ze zdiagnozowaną tą właśnie chorobą psychiczną. 
Tymczasem lęk przez pustką i nakaz szczegółowego 
zagospodarowania przestrzeni to jedne z najistot-
niejszych wymogów sztuki islamskiej.

Życie muzułmanów, w tym życie artystyczne, regu-
luje kilka źródeł prawa wzajemnie się uzupełnia-
jących i niemożliwych do rozdzielenia (próby ich 
oddzielnego analizowania prowadzące do absurdal-
nych wniosków często przeprowadzają nieprzygo-
towani dziennikarze, ale i niewyedukowani muzuł-
manie). Są nimi: Koran (w którym znajduje się ok. 
300–400 przepisów prawnych, aczkolwiek niektó-
rzy muzułmanie uznają, że pewne z nich straciły na 
ważności, gdyż zostały objawione w konkretnych, 
minionych okolicznościach historycznych), hadisy 
(słowa i czyny Proroka Muhammada zebrane w kil-
ku księgach, normujące praktycznie każdy aspekt 
życia), wnioskowanie przez analogię (np. zakaz in-
toksykacji wywiedziony z Koranu, który zabrania 
explicite tylko picia wina, czy sam ikonoklazm), 
konsensus prawników muzułmańskich, swobodna 
interpretacja źródeł (to źródło prawa jest dyskusyj-
ne w wielu kręgach prawniczych) oraz fatwy, czyli 
orzeczenia prawne przygotowane przez wykwalifi -
kowanych muftich (prawników, którzy poza studia-
mi prawniczymi ukończyli specjalny kilkuletni kurs, 
uprawniający ich do wydawania fatw).

Owa różnorodność i wielość narzędzi prawnych 
sprawia kłopot. Szczególnie fatwy, które z zało-
żenia nie są wiążące (podobnie jak responsa rabi-
niczne w judaizmie) – obowiązują one tylko tych, 

którzy znajdują się w środowisku konkretnego
muftiego. Dlatego w internetowych bazach danych
(i nie tylko) można odnaleźć różne fatwy, często
sprzeczne. Bywają ponadto mufti bardziej wpły-
wowi albo zrzeszeni w instytucjach naukowych
(np. Uniwersytet Al-Azhar w Kairze) cieszących
się większą popularnością i estymą – ich fatwy są 
nie tylko częściej cytowane, ale i chętniej prze-
strzegane.

Muzułmanie szukają fatw, gdy nie wiedzą, jak się
zachować w konkretnej życiowej sytuacji, a nie
znajdują odpowiedzi w Koranie czy hadisach. Trak-
tują je jako wytyczne. Nic zatem dziwnego, że i iko-
noklazm jest tematem wielu orzeczeń prawnych.

W jednym z najbardziej popularnych internetowych
banków fatw wierzący studenci sztuk pięknych
prosili o dookreślenie, co i kiedy mogą malować.
Większość fatw zdecydowanie potępia przedsta-
wianie postaci nawet dla celów ćwiczebnych ( jeden
z muftich potraktował jednak pytającego studenta 
bardziej łagodnie – zezwolił na wykonanie zarysu
postaci, proponując jednak, by zamiast twarzy po-
zostawić pustą przestrzeń), zalecając poświęcenie
się sztuce abstrakcyjnej. Zakazano również sprze-
daży portretów (wykonanych przez niemuzułma-
nów), organizowania wystaw portretów i rzeźb czy 
przygotowywania tortów dla dzieci z lukrowanymi
postaciami z kreskówek ( jednocześnie zezwolono
na produkcję lalek, ponieważ jeden z prawomoc-
nych hadisów głosi, że żona Muhammada bawiła 
się lalkami). Fotografi a w niektórych kręgach rady-
kalnego islamu również jest objęta zakazem – jeden
ze znamienitszych i wciąż cytowanych saudyjskich
muftich, Ibn Baaz (zm. 1999, autor m.in. komen-
tarzy do Koranu i wielu dzieł prawnych), był tak 
fanatycznie przeciwny fotografi i, że ze zdjęć z jego
pogrzebu, opublikowanych w jednej z saudyjskich
gazet codziennych, komputerowo wymazano twa-
rze – zgodnie z jego życzeniem.

Do dziś w niektórych krajach, gdzie dominuje islam,
poza głównym nurtem selfi e i popkulturowej chęcie
dokumentowania każdego momentu swojego życia,
wielu muzułmanów (niekoniecznie radykalnych, lecz
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po prostu żyjących według znanych sobie interpreta-
cji islamu, zwykle popularyzowanych przez muftich,
blisko których mieszkają i pracują) unika samoportre-
towania. Ich facebookowe zdjęcia profi lowe to raczej
zdjęcia kwiatów, krajobrazów, próbki kaligrafi i, frag-
menty Koranu (niezależnie od wieku użytkowników).

To wszystko pokazuje sposób wnioskowania radyka-
łów muzułmańskich (nie są oni tożsami z islamista-
mi, których interpretacja nakazów religijnych jest nie
tylko ekstremalna, ale i archaiczna, jak podkreślają 
muzułmanie głównego nurtu). Ponieważ tak zwa-
ni islamiści2 traktują źródła prawa islamskiego jako
zbiór przepisów, z których można dowolnie wybierać
to, co pasuje ich partykularnym interesom oraz ideo-
logiom (na które wpływa bardzo wiele czynników, po-
cząwszy od geopolitycznych, a skończywszy na psy-
chologicznych), nie dziwi, że chętnie wyszukują oni
skrajne wersy prawne, łącząc je sprawnie z islamskim
transnarodowym duchem kryzysu tożsamościowego.
Radykalizm rzadko ma poczucie humoru. Dlatego

2 W języku polskim „islamista” oznacza osobę zajmującą się
naukowo islamem. Niemniej podczas ostatnich dwóch dekad
w dyskursie dziennikarskim przyjmuje się, że słowo to jest 
znaczeniowo identyczne z angielskim „Islamist” – i tak też się je
traktuje, choć jest to błąd.

zaskakujące może się wydawać to, że i islam wydał 
kilkunastu komików stand-up, potrafi ących śmiać 
się z samych siebie, i to bez zachowania kulturowej
wrażliwości.

Azhar Usman, hispanista, doktor praw, mieszkaniec
USA, syn emigrantów z Indii, jest jednym z nich.
Wchodząc na scenę z muzułmańskim nakryciem
głowy i w charakterystycznym gieźle, mówi: „Spójrz-
cie na mnie. Nie zobaczycie nigdy w mediach face-
ta, który by wyglądał jak ja i do tego się uśmiechał.
Wyjmijcie aparaty fotografi czne. Róbcie zdjęcia”.
„Nie tylko jestem amerykańskim muzułmaninem,
ale i patriotą. Gdyby trzeba było, oddałbym za Ame-
rykę życie. Tak, wysadzając się na przykład”.

Allah Made Me Funny jest jego przedsięwzięciem. 
Usman, nazywany też „ajatollahem komedii” i „Bin
Laughinem”, kpi ze swoich pobratymców, z niektó-
rych ich przekonań, idiosynkrazji i nawyków. Z ter-
rorystów powołujących się na islam.

Azhar oczywiście ma wrogów. Wydano fatwy sank-
cjonujące jego śmierć. Jednocześnie jest aktywistą 
muzułmańskim, a także znajduje się na liście 500
najbardziej wpływowych muzułmanów świata. To,

Azhar Usman. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/File:AzharUsman.jpg#/media/File:AzharUsman.jpg
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że pokpiwa sobie z pewnych stereotypów dotyczą-
cych jego ludzi, nie oznacza, że się od nich odsu-
wa. Co więcej, jest jednym z nich. Może daje mu to 
większe prawo do tego, żeby krytykować pewne kon-
strukty kulturowo-religijne. W jego oczach, bo nie 
w oczach jego wrogów. Tych, dla których śmiech jest 
grzechem, karalną frywolnością. „Nie sądzę, by Oba-
ma został prezydentem Ameryki – mówił Azhar do 
swoich fanów lata temu. – Zwróćcie uwagę na jego 
imiona. Barak rymuje się z Irak. Husain – wiadomo. 
Obama z Osamą. No przecież nie ma facet szans”.

Pewna muzułmańska biochemiczka mieszkająca 
w Wielkiej Brytanii, gdy wchodzi na scenę, przed-
stawia się następująco: „Nazywam się Shazia Mirza. 
Takie nazwisko znajduje się na mojej nowej licencji 
pilota”. Bywa, że występuje w hidżabie. Podejmuje 
wszystkie możliwe trudne tematy związane z jej kul-
turą, pochodzeniem i religią. Jest kpiarzem z urodze-
nia, choć najpierw miała być naukowcem. Po studiach 
rzuciła akademię, chociaż, jak podkreśliła w jednym 
z radiowych wywiadów, „oczywiste jest, że muzułma-
nie przodują w chemii. Muszą przecież robić bomby”.

Jednoznacznie Shazia odcina swój islam od islamo-
podobnego produktu intelektualno-ideologicznego 

talibów i ISIS, co nie jest rzadką postawą wśród
muzułmanów europejskich, aczkolwiek nieczęsto
wspominaną przez europejskie media.

Jak widać, połączenie rysunku z kpiną jest w nie-
których kręgach muzułmańskich tabu. Tabu tak po-
tężnym, że jego naruszanie bywa wykorzystywane
jako pretekst do rozlewu krwi. Ale sami muzułma-
nie potrafi ą i chcą kpić z pewnych zjawisk obser-
wowalnych w ich kręgach kulturowych. Niektórzy 
z nich są na to gotowi. Niektórzy nie, ale nie zabijają,
choć niekoniecznie ekscytują się produkcjami typu
„Charlie Hebdo”. Przecież bojkot też jest wyrazem
niechęci.

Niestety, inni wykonują kawał pracy intelektual-
nej, by z kpin robić zbrodnię, którą zbrodnią karać
należy. Jak temu przeciwdziałać? Sami muzułma-
nie, z którymi rozmawiałam, twierdzą, że należy 
być wiernym samemu sobie – jak Azhar czy Sha-
zia, ale i poważny mufti, który się nie uśmiechnie,
oglądając karykaturę Muhammada. Dopóki z tego
powodu nie wyda fatwy, że rysownika należy uka-
rać, można twierdzić, że albo nie ma poczucia 
humoru, albo jest wrażliwy i nie podobają mu się
żarty, które godzą w jego zasady i kulturę.           |

Fot. http://www.shazia-mirza.com/
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