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Muzułmańskie ruchy fundamentalistyczne powstają tam, gdzie 
trudna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna zmusza społeczeń-

stwo do poszukiwania nowych form wyrażenia buntu wobec istnie-
jącej władzy oraz pobudza refleksję nad nietrwałością i kruchością 
świata doczesnego . Radykalne ugrupowania muzułmańskie nawołują 
rzesze wyznawców religii Mahometa do powrotu do korzeni wiary 
oraz postulują odbudowanie dawnej potęgi świata islamu . Odwołują 
się do koncepcji złotego wieku religii muzułmańskiej, obiecując uci-
skanym warstwom społecznym poprawę warunków bytowych w grani-
cach państw kierowanych prawem szariatu i boskimi przykazaniami . 
Przedstawiają nową wizję muzułmańskiej ummy, której siła znajdzie 
swe źródło w wierności zasadom koranicznym oraz sunnie . Idea ega-
litarnego społeczeństwa islamskiego, w którym brak będzie niepoko-
jów i  waśni, przyciąga wyznawców religii Mahometa zawiedzionych 
swoją trudną sytuacją ekonomiczną . Radykalne organizacje muzuł-
mańskie zyskują zwolenników na terenach, na których ludność czuje 
się uciskana, a mało stabilne rządy państwowe nie potrafią zaradzić 
pogłębiającym się kryzysom gospodarczym, społecznym i politycznym .

W ciągu ostatnich lat w zachodnich kręgach naukowych wzmo-
gło się zainteresowanie zjawiskiem fundamentalizmu muzułmańskiego 
w Afryce Subsaharyjskiej . Ciekawość dotycząca rozwoju radykalnych 
form islamu na kontynencie wzrasta w wyniku obiegu informacji 
o wydarzeniach takich jak akty terrorystyczne, przyciągających uwagę 
mediów . Pod koniec 2009 roku świat zachodni zainteresował się isla-
mem północnonigeryjskim po tym, jak Nigeryjczyk Umar Farouk 
Abdulmutallab podjął nieudaną próbę wysadzenia amerykańskiego 
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samolotu na trasie Amsterdam-Detroit1 . W 2013 roku europejskie 
i amerykańskie agencje prasowe skupiły swą uwagę na działalności 
islamskiej sekty Boko Haram, zagrażającej bezpieczeństwu w północ-
nej Nigerii oraz w całym regionie Afryki Zachodniej .

Wskutek rosnącego zainteresowania islamem w Afryce Subsaha-
ryjskiej pojawia się coraz więcej opracowań na temat rozwoju funda-
mentalistycznych ruchów muzułmańskich działających na kontynen-
cie . Niektóre z publikacji powielają negatywne stereotypy dotyczące 
radykalnych ugrupowań islamskich . Większości z nich wciąż brakuje 
wnikliwego spojrzenia na to, czym afrykański fundamentalizm muzuł-
mański jest w rzeczywistości oraz jakie są przyczyny wzmożonej dzia-
łalności radykałów islamskich na tych terenach .

Istnieją pewne czynniki ułatwiające rozwój fundamentalistycznej 
myśli muzułmańskiej w Afryce . Pokojowa w znacznej mierze ekspan-
sja religii na terenach leżących na południe od Sahary związana z roz-
kwitem stosunków handlowych ze światem arabskim sprawiła, że nowe 
wyznanie nie wykorzeniło w całości wierzeń rodzimych . Islam nałożył 
się na miejscowe systemy religijne, przystosowując się do zastanych 
warunków etnokulturowych i czerpiąc z bogatej tradycji Afryki przed-
muzułmańskiej2 . Religia Mahometa w tej części świata uważana jest 
za elastyczną i tolerancyjną w kwestii modyfikacji dogmatów, wprowa-
dzanych innowacji i luźnej interpretacji przepisów3 .

Ów synkretyczny charakter religii tworzy wygodne pole działa-
nia dla radykałów . Łatwo jest jasno i klarownie sformułować zarzuty 
wobec obecnego stanu islamu, wskazać błędy wyznawców i wytyczyć 
drogę powrotu do źródeł religii . Ma to szczególne znaczenie w krajach 
Afryki Subsaharyjskiej, w których większości zawodzą skorumpowane 
rządy, niebędące w stanie umocnić chwiejnych systemów ekonomicz-
nych i rozpadających się struktur społecznych . Ruchy fundamentali-

1 D . Okosun, Abdulmutallab, judiciary and terrorism in the country, artykuł dostępny 
w portalu internetowym www .allafrica .com, 29 .02 .2012 .

2 D . McCormack, „Africa”, w: B . Rubin (red .), Guide to Islamist movements, t . I, 
M .E . Sharpe, Armonk–London 2010, s . 5 .

3 S . Piłaszewicz, Potęga Księgi i Miecza Prawdy. Religia, cywilizacja i kultura islamu 
w Afryce Zachodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s . 158n .
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styczne obiecują stworzenie państwa prawa kierowanego szariatem, 
które zbudowane będzie na silnych podstawach religijnych i wspierane 
przez autorytet krajów Bliskiego Wschodu4 . Atrakcyjność programu 
fundamentalistów sprawia, że idea ta rzeczywiście rośnie w siłę i znaj-
duje wielu zwolenników wśród muzułmanów afrykańskich .

Działalność ruchów reformatorskich w Afryce nie jest zjawiskiem 
nowym, lecz posiada wielkowiekową tradycję5 . Sprzeciw wobec inno-
wacji i walka z niewiernością obecne są w islamie afrykańskim tak 
długo, że stały się jednym z jego istotnych elementów . Najczęściej 
przybierają łagodną formę . Polegają na prowadzeniu sporów i dysku-
sji, rzadko natomiast obracają się w rzeczywistą eskalację przemocy6 .

Szczególny wkład w rozwój radykalnej myśli muzułmańskiej 
w Nigerii wniósł Abubakar Gumi . Jako prawnik z wykształcenia, pia-
stował urząd Wielkiego Kadiego w północnej części kraju . Był naj-
wyższym autorytetem w kwestii interpretacji szariatu oraz doradcą 
Ahmadu Bello w sprawach religijnych7 . Zapisał się w historii jako ide-
olog walki na rzecz odnowy islamu . W swoich naukach głosił powrót 
do fundamentów wiary oraz budowanie moralności w oparciu jedynie 
o przepisy Koranu i sunny . Krytykował bractwa sufickie za wprowa-
dzanie do islamu zakazanych nowinek, zanieczyszczających religię8 .

Wyraziste poglądy Gumiego przejęło Stowarzyszenie do Walki z Inno-
wacjami i Umacniania Sunny, znane szerzej jako Izala. Od momentu 
powstania organizacji jej członkowie, zwani w języku hausa ’Yan Izala, 
skupiają się na walce z herezją i powrocie do źródeł religii . Prowadzą 
aktywną działalność skierowaną przeciwko popularnym na północy Nige-
rii bractwom sufickim . Taktyką reformatorską ’Yan Izala jest wygłaszanie 

4 D . McCormack, „Africa”, op. cit., s . 5n .
5 R . Loimeier, „Patterns and peculiarities of Islamic reform in Africa”, Journal of 

Religion in Africa 33, 3, 2003, s . 238 . Pobrano z internetu: www .jstor .org, 3 .11 .2010 .
6 S . Piłaszewicz, Potęga…, op. cit., s . 158n .
7 Toyin Falola, Violence in Nigeria: the crisis of religious politics and secular ideologies, 

University of Rochester Press, Rochester 2009, s . 114 .
8 E . Siwierska, „Islam w północnej Nigerii – koncepcje reformy”, Rocznik muzułmań-

ski 8, 2011, s . 42n .



10
W S T Ę P

regularnych kazań przepełnionych ostrą retoryką oraz działania eduka-
cyjne, promujące wiedzę nie tylko islamską, lecz także zachodnią9 .

W opracowaniach na temat radykalnej myśli muzułmańskiej w pół-
nocnej Nigerii mówi się o stowarzyszeniu ’Yan Izala w najróżniejszych 
kontekstach . Niektórzy badacze określają organizację mianem islami-
stycznej10 (ang . Islamist)11, inne prace umieszczają członków ruchu 
w grupie modernistów (ang . modernists) w ramach przeciwwagi dla 
organizacji fundamentalistycznych12 . A . Staropiętka nazywa ’Yan Izala 
reformatorami13, natomiast R . Loimeier, mówiąc o sporach stowa-
rzyszenia z bractwami sufickimi, przywołuje termin „fundamentaliści” 
(ang . fundamentalists), stosuje go jednak w cudzysłowie14 .

Ruch ’Yan Izala wiązany jest z najróżniejszymi prądami radykalnej 
myśli muzułmańskiej . Przypisywane mu cechy islamskiego reformizmu 
pozwalają postawić pytanie o rzeczywistą naturę stowarzyszenia i jego 
ewentualny związek z nurtem fundamentalistycznym . Opis działalno-
ści organizacji, analiza jej tekstów programowych oraz proponowa-
nych przez ’Yan Izala interpretacji świętych tekstów islamu pozwolą 
zastanowić się, czy możemy mówić o organizacji jako o ruchu fun-
damentalistycznym . Umożliwią również odpowiedź na pytanie, które 
aspekty działalności stowarzyszenia ściśle nawiązują do zasad funda-
mentalizmu muzułmańskiego, które zaś od nich odbiegają .

 9 Ibidem, s . 43n .
10 Według J . Daneckiego termin ‘islamizm’ w języku polskim jest sporny, ponieważ 

pochodzi od francuskiego słowa islamistes, oznaczającego zwolenników klasycznej 
formy islamu . Słowo to jest nieprzekładalne na język polski – mogłoby brzmieć 
”islamiści”, co jest nie do przyjęcia, ponieważ islamista to osoba zajmująca się isla-
mem . Por . J . Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Akademic-
kie Dialog, Warszawa 2007, s . 482n .

11 Por . na przykład D . Westerlund, „Reaction and action: accounting for the rise of 
Islamism”, w: E . Evers Rosander, D . Westerlund (red .), African Islam and Islam in 
Africa, Ohio University Press, Athens, Ohio 1997, s . 319 .

12 Por . P . Chalk, „Islam in West Africa: the case of Nigeria”, w: A .M . Rabasa i in . 
(red .), The Muslim world after 9/11, Rand Corporation, Santa Monica–Arlington–
Pittsburgh 2004, s . 422 . Pobrano z internetu: www .rand .org, 1 .03 .2012 .

13 A . Staropiętka, ‘Yan Izala jako muzułmański ruch reformatorski, maszynopis, s . 2 .
14 R . Loimeier, Islamic reform and political change in northern Nigeria, Northwestern 

University Press, Evanston 1997, s . 207 .
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Rozdział pierwszy niniejszej książki zarysowuje związki zjawiska fun-
damentalizmu muzułmańskiego z islamem północnonigeryjskim . Sta-
nowi próbę odpowiedzi na pytanie, co kryje za sobą pojęcie fundamen-
talizmu muzułmańskiego . Przedstawia pokrótce rozwój radykalnej myśli 
w islamie w oparciu o hasła głoszone przez wielkich ideologów tego 
prądu religijnego, opisuje także najważniejsze elementy ich koncepcji 
reformy islamu . Zarysowuje powiązania religii muzułmańskiej z polityką 
w północnej Nigerii w perspektywie historycznej oraz ukazuje formę, 
jaką obecnie przybrał fundamentalizm muzułmański na tym obszarze .

Kolejny rozdział zawiera opis warunków powstania i relację z prze-
biegu działalności muzułmańskiego ruchu ’Yan Izala. Zaprezentowano 
w nim sylwetkę Abubakara Gumiego, głównego ideologa Stowarzysze-
nia do Walki z Innowacjami i Umacniania Sunny, przedstawiono także 
osobę jego ucznia i wiernego naśladowcy Isma’ila Idrisa, formalnego 
założyciela ruchu . Rozdział ten zawiera analizę struktur wewnętrz-
nych stowarzyszenia i formy jego organizacji . Nakreśla także historię 
działalności ruchu od chwili jego powstania po dzień dzisiejszy, kła-
dąc szczególny nacisk na inicjatywy edukacyjne podejmowane przez 
’Yan Izala oraz społeczny wymiar ich aktywności w północnej Nigerii .

Trzeci rozdział książki przedstawia program Stowarzyszenia do 
Walki z Innowacjami i Umacniania Sunny . Prezentuje źródła literac-
kie, z których organizacja ’Yan Izala czerpie głoszone przez siebie hasła . 
Analizuje następnie sposoby działalności stowarzyszenia, skupiając się 
na sporach prowadzonych z bractwami sufickimi, niezwykle istotnych 
dla realizacji założeń ruchu . Rozdział ten zawiera także próbę przedsta-
wienia stanowiska ’Yan Izala w kwestii wprowadzenia w Nigerii prawa 
szariatu oraz stosunku ruchu do zjawiska islamu walczącego .

Ostatnia część pracy podsumowuje przeprowadzoną analizę dzia-
łalności i założeń ruchu ’Yan Izala w kontekście zjawiska radykalizmu 
islamskiego . Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy Stowarzysze-
nie do Walki z Innowacjami i Umacniania Sunny jest organizacją fun-
damentalistyczną oraz jakie aspekty jego aktywności przemawiają za 
ewentualnym powiązaniem ruchu z radykalizmem islamskim .

Pośród źródeł dostępnych w językach europejskich bogate w szcze-
góły opisy działalności ruchu ’Yan Izala znaleźć można w twórczo-
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ści R . Loimeiera . Najobszerniejsze źródło informacji na temat ide-
ologii stowarzyszenia oraz jego dziejów do 1993 roku stanowi praca 
zatytułowana Islamic reform and political change in northern Nigeria15. 
Ousmane Kane w dziele Muslim modernity in postcolonial Nigeria16 
udostępnia natomiast niezwykle cenny opis społecznego wymiaru 
aktywności ’Yan Izala . Rzeczowych informacji na temat działalności 
ruchu w XXI wieku dostarcza prasa hausajęzyczna, przede wszyst-
kim zaś pismo Gakiya ta fi kwabo oraz dostępna w internecie gazeta 
Aminiya . Uzupełnienie tych źródeł stanowią liczne artykuły naukowe 
poruszające problem działalności ’Yan Izala w północnej Nigerii .

Zawiłości terminologii arabskiej pojawiającej się w opracowaniach 
na temat ruchu Izala przekonują do zastosowania uproszczonej trans-
krypcji języka arabskiego, podawanej między innymi przez J . Danec-
kiego17 . W przypadku terminów hausańskich pozostawiono oryginalną 
pisownię .

Książka ta powstała w oparciu o rozprawę magisterską, którą 
dane mi było napisać w Katedrze Języków i Kultur Afryki Uniwer-
sytetu Warszawskiego w 2012 roku . Pieczę nad moimi zmaganiami 
z trudnym zagadnieniem muzułmańskiego fundamentalizmu w Nige-
rii oraz z  historią i reformatorskim programem stowarzyszenia ’Yan 
Izala sprawował wówczas prof . dr hab . Stanisław Piłaszewicz . Jego 
wsparcie i cierpliwy nadzór nad prowadzonymi przeze mnie pracami 
zasługują na szczególne wyrazy wdzięczności . W miejscu tym pragnę 
również złożyć serdeczne podziękowania na ręce dr hab . Ewy Siwier-
skiej, która służyła mi niezwykle cenną pomocą i radą podczas pisa-
nia rozprawy, oraz prof . dr hab . Niny Pawlak, bez której wydanie tej 
książki nie byłoby możliwe .

15 Ibidem.
16 Ousmane Kane, Muslim modernity in postcolonial Nigeria: a study of the Society 

for the Removal of Innovation and Reinstatement of Tradition, Brill, Leiden–Boston 
2003 .

17 J . Danecki, Gramatyka języka arabskiego, t . I, Wydawnictwo Akademickie Dialog, 
Warszawa 2001, s . 150–152 .


