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Joanna Wronecka

Abraham prorok – symbol pojednania
Coraz cz´Êciej Abraham staje si´ symbolem

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e arabski Êwiat mu-

politycznym dla Bliskiego Wschodu. Judaizm,

zu∏maƒski, postrzegany coraz cz´Êciej wy∏àcznie

chrzeÊcijaƒstwo i islam zaczynajà doszukiwaç

jako miejsce konfliktów i ruchów fundamen-

si´ wspólnego êród∏a, wspólnych korzeni. Okre-

talistycznych, poszukuje swojej to˝samoÊci

Êlenie: dzieci Abrahama znakomicie oddaje

i korzeni. Tymczasem okazuje si´, ˝e odwo∏anie

wspólne êród∏o trzech monoteistycznych religii.

do Abrahama jako wspólnego praojca ˝ydów,

Nie tylko nast´puje odwo∏anie si´ do Moj˝esza,

chrzeÊcijan i muzu∏manów stanowi potwier-

Jezusa Chr ystusa i Muhammada, ale si´gni´cie

dzenie wspólnoty duchowej i kulturowej Bli-

jeszcze g∏´biej do biblijnych poczàtków „Wiel-

skiego Wschodu.

kiego Narodu” (Rdz 12,2). W tym kontekÊcie
powstaje pytanie, jak mo˝na Abrahama odczy-

Abraham biblijny – od partykularyzmu

tywaç w kategorii symbolu politycznego? Od-

do uniwersalizmu

powiedzi sà ró˝ne. Przede wszystkim nale˝y

Podstawà tradycji chrzeÊcijaƒskiej i muzu∏-

wziàç pod uwag´ fakt, ˝e w kulturze bliskow-

maƒskiej odwo∏ujàcej si´ do Abrahama jest

schodniej religia i polityka sà ze sobà ÊciÊle po-

opowieÊç biblijna z Ksi´gi Rodzaju (11,12 –

wiàzane. Dotyczy to przede wszystkim islamu.

25,18). Jest to wr´cz saga rodzinna, opowia-

Kiedy przeÊledzi si´ biblijne dzieje Abrahama,

dajàca o wspólnocie ludów Bliskiego Wschodu.

dostrze˝e si´ w nim niejako obraz zunifikowanego Bliskiego Wschodu, która to wizja ju˝ sama

Abram (póêniejszy Abraham) wraz ze swym oj-

w sobie jest kategorià politycznà.

cem Terachem, ˝onà Saraj i bratankiem Lotem
opuszcza zapewne rodzinne miasto Ur, le˝àce

Biblijna opowieÊç o Abrahamie zosta∏a przej´-

w po∏udniowej Mezopotamii, nad Zatokà Perskà,

ta przez Koran, któr y zinterpretowa∏ jà na po-

i w´druje w gór´ Eufratu, docierajàc do syr yj-

trzeby ummy. Wyjàtkowa pozycja Abrahama

skiego miasta Haran. Tu nast´puje niezwykle

wynika z faktu odwo∏ywania si´ trzech religii

donios∏e wydarzenie. Bóg przemawia do Abrama

monoteistycznych do jego osoby jako praojca

i nakazuje mu dalszà w´drówk´ do ziemi wska-

narodów.
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zanej mu przez siebie. Z tym poleceniem dana

wej Ojciec Mnóstwa), Saraj zaÊ zosta∏a Sarà

zostaje Abramowi niezwyk∏a obietnica – zosta-

(Ksi´˝niczka).

nie ojcem wielkiego narodu! Ten werset biblijny
(Rdz 12,2) sta∏ si´ niejako fundamentem po-

Po przyjÊciu na Êwiat Izaaka Abraham usunà∏

strzegania Abrahama przez judaizm, chrzeÊci-

ze swego domu Hagar i ich syna Izmaela (Rdz

jaƒstwo i oczywiÊcie islam. To z pozoru krótkie

21,14-20). Dla muzu∏manów to syn Abrahama

zdanie wyznacza pozycj´ Abrahama w wielkich

Izmael jest g∏ównà postacià opowiadaƒ etiolo-

religiach monoteistycznych.

gicznych, dla ˝ydów zaÊ jest nià Izaak.

Ju˝ bez ojca, ale z ˝onà i bratankiem, Abram

Z czasem Abraham wystawiony jest na kolejnà

w´druje dalej na po∏udnie i dociera do Kanaanu

prób´. Bóg ˝àda od niego z∏o˝enia ofiar y z syna.

(biblijna nazwa Palestyny), zak∏adajàc w Betel

Tradycja biblijna nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e cho-

i Szechem nomadyczne sanktuaria. Nie dane

dzi∏o o Izaaka. W ostatniej chwili, gdy Abraham

by∏o wieÊç rodzinie Abrama spokojnego ˝ycia

przygotowa∏ ju˝ o∏tarz na wzgórzu Moria,

w Kanaanie (czy kiedykolwiek nomadzi wiedli

gdzie póêniej stan´∏a Êwiàtynia ˝ydowska w Je-

spokojne ˝ycie – to zupe∏nie osobne zagadnie-

rozolimie – Bóg, przekonawszy si´ o wiernoÊci

nie); z powodu szerzàcego si´ g∏odu musi on

Abrahama, woli ofiar´ ze zwierz´cia ni˝ z cz∏o-

szukaç schronienia, by przetrwaç ci´˝kie mie-

wieka.

siàce w Egipcie. Dla kananejskich koczowników
Egipt (a zw∏aszcza delta Nilu) zawsze by∏ miej-

Âmierç zastaje Abrahama w 175. roku ˝ycia.

scem przetrzymania najgorszych suchych pór

Synowie pochowali go w grocie Machpela

roku. Dla Abrama znów nie by∏ to spokojny

w pobli˝u Hebronu. Z czasem Abraham staje

czas. Król egipski, urzeczony urodà Saraj, zabra∏

si´ ogromnie wa˝nà postacià religijnà. Uciele-

jà na swój dwór (nota bene nie bardzo wiedzàc,

Ênia∏ swoim ˝yciem w najdoskonalszy sposób

˝e jest ona czyjàÊ ˝onà). Za swój czyn zosta∏

wiar´ i pos∏uszeƒstwo Bogu, co by∏o przypisa-

surowo ukarany licznymi plagami zes∏anymi

ne i przeznaczone dla ca∏ego Izraela. Wokó∏

przez Boga na Egipt, co spowodowa∏o koniecz-

postaci Abrahama naros∏a ca∏a masa etiologicz-

noÊç opuszczenia ˝yznej krainy przez rodzin´

nych opowiadaƒ, bardzo niespójnych ze sobà,

Abrama i jej powrót do Kanaanu. Teraz Abram

co – jak si´ wydaje – wcale nie przeszkadza∏o

z Saraj osiedli w okolicach Hebronu i miejsce

kompilatorom ksiàg biblijnych.

to ju˝ na zawsze zwià˝e si´ z jego historià.
Abraham w tradycji muzułmańskiej
Ale sprawy dalej si´ komplikujà. Wobec braku
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Abraham, po arabsku Ibrahim, jest zwany tak˝e

potomstwa z ˝onà Saraj, zgodnie z prawem

Przyjacielem Boga (Khalil Allah). Jego imi´ poja-

nomadycznym Abram wzià∏ do swego ∏o˝a nie-

wia si´ w Koranie 69 razy, czyniàc zeƒ – zaraz

wolnic´ swej ˝ony – Hagar. Ze zwiàzku tego

po Muhammadzie i Moj˝eszu – najbardziej

rodzi si´ syn Izmael, któremu jednak nie by∏o

popularnego proroka, do którego odwo∏uje si´

dane objàç spuÊcizny po ojcu. Bo˝a opieka

Ksi´ga islamu. Warto przypomnieç, ˝e islam

nad Abramem da∏a si´ odczuç w ca∏ej pe∏ni.

postrzega patriarchów Starego Testamentu jako

Oto dziewi´çdziesi´cioletnia Saraj rodzi dzie-

proroków, wprowadzajàc jednoczeÊnie rozró˝-

wi´çdziesi´cioletniemu Abramowi syna Izaaka.

nienie mi´dzy rasul, któr y jest Boskim wy-

Abram otrzyma∏ przy tym kolejnà obietnic´:

s∏annikiem i ma za zadanie przekazaç s∏owo

jego potomstwo b´dzie niezmiernie liczne

Boga wiernym, tak aby podà˝ali prostà drogà,

(Rdz 17,2). W ten sposób zawarte zosta∏o przy-

i nabi, któr y przyjmuje pos∏annictwo. Najwa˝-

mierze pomi´dzy Bogiem i Abramem. Znakiem

niejsze, by da∏ si´ poznaç otaczajàcej go wspól-

zawartego przymierza by∏a zmiana imienia.

nocie jako prorok, którego si´ szanuje i uznaje

Abram mia∏ si´ od tej chwili zwaç Abrahamem

za kogoÊ, kto g∏osi S∏owo. Do tej drugiej kate-

(Ojciec jest wywy˝szony, a w etymologii ludo-

gorii nale˝y w∏aÊnie Abraham.
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I choç Koran nie jest zapisem historii ludzkoÊci,

ma i, jak g∏osi tradycja, widoczne sà tam Êlady

pojawiajà si´ w nim opowieÊci o wielu proro-

stóp Abrahama. Pielgrzymk´ mo˝na uznaç za

kach. Z tych opowieÊci wy∏aniajà si´ postaci

spe∏nionà tylko wtedy, gdy wierny okrà˝y Ka-

o szczególnym znaczeniu, a ka˝dy z proroków

ab´ siedem razy. Ponadto trzeba pokonaç od-

staje si´ prototypem pewnej postawy religijnej,

leg∏oÊç mi´dzy wzgórzami Safa i Mar wa sied-

która wzbogaca jego pos∏anie. W tym licznym

miokrotnie, by upami´tniç w´drówk´ Hagar,

gronie najwa˝niejszà rol´ odgr ywa pi´ç postaci,

matki Izmaela, w poszukiwaniu wody.

zwanych wielkimi prorokami: Noe, Abraham,
Moj˝esz, Jezus i Muhammad.

Kolejnym wa˝nym r ytua∏em w czasie pielgrzymki jest uwolnienie si´ od mocy szatana,

Abraham jest postrzegany jako pier wowzór

na pamiàtk´ zdarzenia, które przytrafi∏o si´

wiar y w Jedynego Boga, dzi´ki czemu zresztà

Abrahamowi. Szatan odwodzi∏ go od zrealizo-

uzyska∏ przydomek Khalil Allah – Przyjaciel

wania polecenia Boga – z∏o˝enia w ofierze syna,

Boga (Kor. II,125). Jest tak˝e w zwiàzku z tym

Abraham kilkakrotnie rzuci∏ w niego kamie-

uznawany za pier wszego muzu∏manina (Kor.

niami. Do dzisiaj muzu∏manie w czasie piel-

XXII,78), bo odda∏ swojà dusz´ Bogu i tylko

grzymki w Minie „kamienujà szatana”.

Jemu.
Wreszcie gotowoÊç Abrahama do poÊwi´cenia
Z kolei islam nazywany jest millat Ibrahim, re-

ukochanego syna symbolizuje jego szczególne

ligià Abrahama (Kor. II,130,135, III,95,

oddanie Bogu i bezwzgl´dnà Mu wiernoÊç.

IV,125, VI,161,12,37-38, XVI,123, XXI,73,

Upami´tnieniem tej ofiary jest z∏o˝enie w darze

XXII,78), niemniej jednak Koran potwierdza,

baranka podczas pielgrzymki – jedno z naj-

˝e Muhammad by∏ nast´pcà Abrahama. Abra-

wa˝niejszych Êwiàt w islamie, zwane id al-adha.

ham jest – zgodnie z tradycjà muzu∏maƒskà –
ojcem Izmaela i Izaaka, a tak˝e dziadkiem pro-

Abraham by∏ gotów pod wp∏ywem widzenia,

roka Jakuba. Dzi´ki temu jest równie˝ przod-

jakie prze˝y∏ we Ênie, z∏o˝yç Bogu w ofierze

kiem proroka Muhammada. W sferze wiar y

swojego syna (zob. Kor. XXXVII, 100-109).

muzu∏manie powinni wi´c wierzyç we wszyst-

Koran nie nazywa jednak tego syna po imieniu,

kich proroków.

choç w surze XXXVII, 113, zaraz po opisie
sceny ze z∏o˝eniem ofiar y, mo˝na znaleêç od-

JeÊli chodzi o kolejny filar islamu – modlitw´,

niesienie do Izaaka: „[...] i pob∏ogos∏awiliÊmy

rola Abrahama jest pod tym wzgl´dem jeszcze

jemu i Izaakowi, a spoÊród jego potomstwa

bardziej widoczna. Modlàc si´ pi´ç razy w ciàgu

niektórzy czynià dobro [...]”. Niektóre hadisy

dnia, muzu∏manin prosi o b∏ogos∏awieƒstwo

mówià o Izaaku, natomiast wi´kszoÊç tradycji

dla Abrahama. Podczas modlitwy muzu∏manie

stwierdza, ˝e by∏ to Izmael, protoplasta Ara-

kierujà si´ w stron´ Mekki, gdzie Abraham

bów. Bazujà bowiem na stwierdzeniu, ˝e Bóg

odbudowa∏ najwa˝niejszà Êwiàtyni´ islamu.

nakaza∏ Abrahamowi poÊwi´ciç jedynego syna.

Do Mekki przybywajà, wype∏niajàc swój kolej-

Mo˝na wnioskowaç, ˝e chodzi w tym miejscu

ny obowiàzek, czyli pielgrzymk´, w której tak-

o syna pier worodnego, uwa˝anego za najwa˝-

˝e symbolicznie towarzyszy im Abraham: „[...]

niejszego – i wówczas tradycja muzu∏maƒska

zaprawd´, pier wszy dom, któr y zosta∏ ustano-

s∏usznie wskazuje na Izmaela.

wiony dla ludzi [...]” (Kor. III,96); „[...] w nim
sà znaki jasne, miejsce, gdzie sta∏ Abraham,

Wydaje si´, ˝e ukoronowaniem cyklu abraha-

a kto wszed∏ do niego, by∏ bezpieczny. Na lu-

mowego w Koranie jest w∏aÊnie gotowoÊç po-

dziach cià˝y obowiàzek wzgl´dem Boga, na tych,

Êwi´cenia przez niego w∏asnego syna. Ofiara

którzy majà ku temu Êrodki – odprawiania

zaakceptowana przez Abrahama, ale nie zrea-

pielgrzymki do tego domu” (Kor. III,97). Miej-

lizowana dzi´ki inter wencji Boga (Kor.

sce to zosta∏o zresztà nazwane Stacjà Abraha-

XXXVII,104-105): „Abrahamie, widzenie sen-
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ne wzià∏eÊ za prawd´, w ten sposób nagradza-

szajà tajemnic´ Pana i Boga i sà w stanie z nim

my czyniàcych dobro”. I ta ofiara na∏o˝ona na

rozmawiaç. Bóg przenika ich zmys∏y, a oni nie

Abrahama b´dzie nast´pnie odnawiana przez

widzà nikogo poza Nim. Przestajà wspominaç

wieki przez ca∏à wspólnot´ muzu∏maƒskà

Boga, poniewa˝ wspominanie traci swój sens,

(Kor. XXXVII,107-108) podczas Êwi´ta ofiaro-

gdy wierni znajdujà si´ w obecnoÊci Pana.

wania – id al-adha.
W MàdroÊci proroków (Fusus al-hikam) w rozZgodnie z tradycjà synowie Abrahama sà pro-

dziale „S∏owo Abrahama” Ibn Arabi t∏umaczy,

toplastami wielu plemion bliskowschodnich.

dlaczego Abraham jest nazywany Przyjacielem

Izmael to ojciec Arabów, drugi syn Izaak sta∏

Boga. Abraham bowiem przeniknà∏ i przyswoi∏

si´ protoplastà narodu Izraelitów. ZaÊ syno-

sobie cechy Istoty Boskiej tak, jak kolor prze-

wie zrodzeni ze zwiàzku Abrahama z Keturà

nika konkretny przedmiot; niczym akcydens

(poÊlubionà ju˝ po Êmierci Sar y), o imionach

miesza si´ z substancjà, a Bóg przenika form´

arabskich, sà uznawani za ojców licznych ple-

Abrahama. Pragnienie Boga, aby to przenikanie

mion semickich.

si´ dokona∏o, oznacza, ˝e jeÊli Bóg tego chce,
to prowadzi wiernych swojà drogà. Ale wola

Abraham mistyczny

zale˝y od wiedzy, a ta od swojego przedmiotu.

Do historii Abrahama cz´sto odwo∏ywali si´

I to nie wiedza oddzia∏ywuje na to, co jest zna-

w ciàgu wieków arabscy mistycy, wykorzystujàc

ne, lecz odwrotnie. JeÊli chodzi o s∏owa Boga,

przede wszystkim fakt szczególnej bliskoÊci

to zosta∏y one objawione i skierowane tylko

Abrahama z Bogiem. W tym kontekÊcie rola

do tych, którzy sà w stanie je zrozumieç. Ale

proroka uwidoczni∏a si´ zw∏aszcza w zdoby-

ka˝dy cz∏owiek ma swojà okreÊlonà granic´

waniu wiedzy o Bogu poprzez pokonywanie

i zale˝nie od mo˝liwoÊci pojmowania swojego

kolejnych etapów mistycznych. Takà misj´

istnienia – jest gotowy okreÊliç to istnienie

przypisa∏ Abrahamowi w swoich traktatach ˝y-

w Boskiej Istocie. Od Boga pochodzi bowiem

jàcy na prze∏omie XII i XIII wieku andaluzyjski

tchnienie Bytu, a od cz∏owieka jego w∏asny

myÊliciel Ibn Arabi. W Ksi´dze o podró˝y noc-

poglàd o tym stanie. Osiàgajàc ten stan wiedzy,

nej do najbardziej szlachetnego miejsca autor

Abraham uÊwiadamia sobie, ˝e w istocie ist-

umieszcza Abrahama w siódmym niebie mi-

nia∏ zawsze, ˝e chcia∏ sam w sobie stworzyç

stycznej w´drówki, czyniàc go opiekunem tego

tego cz∏owieka, któr ym jest, dzi´ki Istocie,

wyjàtkowego miejsca. W istocie siódme niebo

która jest wieczna, i dzi´ki swemu pojawieniu

jest ostatnim etapem – Niebem Koƒca – w´-

si´ w czasie. To, kim by∏ w wiecznoÊci – pozo-

drówki w drodze do Boga. Chcàc przekroczyç

stanie na zawsze, a to, kim jest w czasie –

jego granice, trzeba przeczytaç ksi´g´ tajemnic,

ulegnie unicestwieniu.

strze˝onà przez Saturna. Dopiero po spe∏nieniu
tego warunku mistycy dowiadujà si´, ˝e zbli-

Abraham w chrześcijaństwie, czyli ojciec

˝yli si´ do siedziby prawdy, gdzie mogà prze-

wszystkich wierzących

bywaç tylko ci, któr ych dotkn´∏o Êwiat∏o Boga.

Dla pe∏nego obrazu roli i znaczenia Abrahama

Wybrani ci podchodzà nast´pnie do Boga na od-

w religiach monoteistycznych o wspólnych

leg∏oÊç dwóch ∏uków i osiàgajà Lotos Ostatniej

korzeniach nale˝y zatrzymaç si´ nad jego po-

Granicy. Zdobywajà wiedz´ ogólnà i szczegó-

zycjà w chrzeÊcijaƒstwie. Do Abrahama bowiem

∏owà. Tajemnica ich istnienia zanika podczas

odnoszà si´ zarówno Ewangelie, jak i Listy

kontemplacji, gdy zatapiajà si´ w istocie Boga.

Apostolskie.

Obcowanie z Abrahamem, opiekunem siód-
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mego nieba, sprawia, ˝e wybrani zmieniajà

Ewangelista Mateusz, przedstawiajàc genealo-

swój stosunek do Boga, któr y by∏ dla nich do

gi´ Jezusa Chr ystusa, rozpoczyna jà w∏aÊnie

tej por y tylko w∏adcà. Teraz ich relacja staje

od Abrahama, chcàc w ten sposób pokazaç,

si´ bardziej intymna. Wybrani mistycy naru-

a jednoczeÊnie podkreÊliç przynale˝noÊç Jezusa
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do Narodu Wybranego (Mt 1,1-2). Z kolei Êw.

Êcijaƒskich. Dla wspó∏czesnego KoÊcio∏a kato-

Jan w swej Ewangelii przytacza rozmow´ Je-

lickiego Abraham jest jeszcze bardziej uniwer-

zusa z ˚ydami, w której wyraênie podkreÊlajà

salnym symbolem wspólnych korzeni religijno-

oni swojà przynale˝noÊç do potomstwa Abra-

-kulturowych. Jan Pawe∏ II w swoim nauczaniu

hama. Jezus zaÊ pokazuje Abrahama jako cz∏o-

rozwija zdecydowanie myÊl o znaczeniu Abra-

wieka sprawiedliwego i oddanego Bogu.

hama dla chrzeÊcijaƒstwa. Dla niego symbolami chrzeÊcijaƒskimi sà zarówno Abraham, jak

Histori´ Abrahama przypomina Szczepan w swej

i Maria z Nazaretu. Oboje otrzymali od Boga

mowie przed sanhedr ynem (Dz 7,1-8). Prze-

niezwyk∏e obietnice. On mia∏ staç si´ ojcem

prowadzajàc wr´cz wyk∏ad biblijny, Szczepan

syna, z którego narodzi si´ wielki naród, Ona

chcia∏ wykazaç ∏àcznoÊç, jaka panuje pomi´dzy

zaÊ – Matkà Syna, któr y b´dzie Mesjaszem.

przymierzem zawartym przez Boga z Abrahamem a Nowym Przymierzem w Jezusie Chr y-

Pozycja Marii Dziewicy i Jezusa jest równie˝

stusie.

mocno eksponowana przez Koran i tradycj´
muzu∏maƒskà.

Du˝o miejsca Abrahamowi poÊwi´ca Pawe∏
Aposto∏ w liÊcie do Galatów (3, 6-4,31). Do-

Abraham jako symbol religijno-polityczny

bitnie u˝ywa on okreÊlenia synowie (dzieci)

Dzisiaj, w rzeczywistoÊci wspó∏czesnego Bli-

Abrahama. Dla Paw∏a z Tarsu, wykszta∏conego

skiego Wschodu, Abraham nadal odgr ywa

przecie˝ ˚yda, istnieje Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy

wa˝nà rol´. Niekiedy jego historia staje si´

Abrahamem i jego pos∏uszeƒstwem Bogu a Je-

przyczynà zagorza∏ej dyskusji politycznej, kiedy

zusem, wype∏niajàcym ostatecznie histori´ zba-

indziej jest symbolem wielokulturowej jednoÊci.

wienia. Widzi on równie˝ nieprzypadkowoÊç
w narodzinach Izmaela i Izaaka. Dla niego majà

Osiedlenie si´ Abrahama w Kanaanie przek∏ada

one sens alegor yczny. Sara i Hagar sà bowiem

si´ na dzisiejszy spór o prawa do Ziemi Âwi´tej.

symbolami dwóch przymierzy. Hagar to sym-

Ortodoksi ˝ydowscy, upatrujàc w Abrahamie

bol przymierza synajskiego, Sara zaÊ symboli-

swego praojca, zg∏aszajà wy∏àczne prawo Izraela

zuje Nowe Przymierze z Jerozolimy.

do Ziemi Âwi´tej; po drugiej zaÊ stronie radykalni muzu∏manie odczytujà histori´ Abrahama

Do Abrahama odwo∏uje si´ równie˝ nieznany

na swój sposób: Abraham by∏ pier wszym mu-

autor Listu do Hebrajczyków, czyli znakomitego

zu∏maninem i tylko muzu∏manie majà prawo

niewielkiego traktatu teologicznego, przezna-

do Ziemi Âwi´tej. Tymczasem problem ten wy-

czonego dla judeochrzeÊcijan. Abraham jest

daje si´ bardziej z∏o˝ony. Zamiast wykorzysty-

w nim mocnym filarem wiar y, a tak˝e wa˝nym

waç histori´ Abrahama do celów dzielenia

– chcia∏oby si´ powiedzieç – ogniwem w cià-

ludów Bliskiego Wschodu, mo˝na spojrzeç

g∏oÊci historii zbawienia, której integralnà cz´-

na jego dzieje jako na element ∏àczàcy zanta-

Êcià jest Stare Przymierze. Tym samym równie˝

gonizowane strony zarówno pod wzgl´dem

chrzeÊcijanie, nawet ci pochodzàcy z pogan,

geograficznym, jak i religijnym. Staro˝ytne

mogà nazywaç si´ dzieçmi Abrahama.

krainy: Mezopotamia, Kanaan, Egipt i Hid˝az
– to wspó∏czeÊnie Irak, Syria, Izrael, Egipt

W ostatnim czasie do postaci Abrahama cz´sto

i Arabia Saudyjska. To na ich terenach mia∏y

nawiàzuje papie˝ Jan Pawe∏ II, szczególnie

miejsce wydarzenia z ˝ycia Abrahama i jego

w trakcie pielgrzymki do Ziemi Âwi´tej w 2000

synów. W ten sposób staje si´ on symbolem

roku. KoÊció∏ rzymskokatolicki ju˝ wczeÊniej,

wspólnoty geograficznej i narodowej wielu

bo poczàwszy od postanowieƒ Soboru Waty-

paƒstw.

kaƒskiego II, w dialogu z judaizmem odwo∏uje
si´ do tradycji Abrahama, ukazanej w Nowym

Monoteizm Abrahama uznajàcy uniwersalnego

Testamencie i innych pismach wczesnochrze-

Boga, przej´ty przez judaizm, chrzeÊcijaƒstwo
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i islam, jest podstawà uniwersalnej etyki. Mo˝e

poszukiwania elementów ∏àczàcych trzy ró˝ne,

byç ona fundamentem wspó∏czesnego dialogu

a jednak wyrastajàce ze wspólnego pnia kultury.

mi´dzykulturowego, któr y obejmie nie tylko

Abraham jawi si´ w tych poszukiwaniach jako

Bliski Wschód, ale szeroko poj´tà cywilizacj´

fundament judaistyczno-chrzeÊcijaƒsko-mu-

islamu i Zachodu. UniwersalnoÊç Abrahama

zu∏maƒski o wymiarze wr´cz aksjomatycznym.

mo˝e powstrzymaç zderzenie cywilizacji.

Nowym akcentem w tych rozwa˝aniach mog∏aby byç próba nadania roli Abrahama tak˝e

Warto pami´taç, ˝e wyznacznikiem politycznym

znaczenia filozoficznego. Abraham to Przyjaciel

i kulturowym Bliskiego Wschodu jest religia;

Boga, który przenika Jego najwi´ksze tajemnice,

w szczególnoÊci dotyczy to krajów muzu∏maƒ-

uÊwiadamiajàc sobie si∏´ w∏asnego poznania.

skich. Wykorzystujàc histori´ Abrahama w wy-

W jego poznaniu i rozumieniu nie ma praktycz-

miarze

Bliskiego

nie granic, bo kieruje nim pragnienie mi∏oÊci

Wschodu mogà czerpaç z bogactwa wspólnych

i bezgranicznego oddania si´ Bogu. Wzorzec

wartoÊci, które je ∏àczà. Odwo∏ywanie si´ do

Abrahama móg∏by staç si´ bezcennym drogo-

wspólnych korzeni nie powinno byç inspiracjà

wskazem dla tych, którzy poszukujà inspiracji

ruchów fundamentalistycznych, lecz wprost

do podj´cia autentycznego i szczerego dialogu.

symbolicznym,

narody

przeciwnie – powinno spowodowaç wzajemnà
akceptacj´. Ta z kolei mog∏aby doprowadziç

Panu dr. Przemys∏awowi Nowogórskiemu dzi´kuj´

do wypracowania porozumienia, choç dziÊ wy-

za pomoc w czasie pisania niniejszego artyku∏u.

daje si´ to wr´cz nieprawdopodobne.

Joanna Wronecka
Bogata historia Abrahama wywo∏uje dzisiaj

absolwentka arabistyki UW,

szerokie zainteresowanie. Coraz cz´Êciej w Eu-

specjalizuje si´ w myÊli filozoficzno-

ropie, na Bliskim Wschodzie i w Stanach Zjed-

-mistycznej w islamie.

noczonych, w Êrodowiskach uniwersyteckich
i politycznych, postaç Abrahama inspiruje do
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