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Element władzy centralnej  
w strukturze społeczności muzułmańskiej

Rafał Markowski

Doktor nauk teologicznych w zakresie religioznawstwa, ad-
iunkt przy Katedrze Fenomenologii Religii w UKSW w Warszawie, wy-
kładowca Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, 
członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Kon-
ferencji Episkopatu Polski oraz Warszawskiego Towarzystwa Teolo-
gicznego. Autor licznych artykułów z zakresu religioznawstwa, m.in. 
Mistyka muzułmańska; Fenomenologiczne interpretacje pojęcia sa-
crum; Specyfika duchowości sufickiej; Wiara islamu a wiara Kościoła; 
Element władzy centralnej w strukturze społeczności muzułmańskiej.

Istotnym elementem struktury każdej społeczności ludzkiej, 
w tym także religijnej, jest sprawowana przez poszczegól-

nych jej członków władza. Władza bowiem, koordynując prawa po-
szczególnych osób, umożliwia realizację wspólnego dobra, które jed-
noczy wszystkich we wspólnym celu. Element władzy występuje także 
w strukturze społeczności muzułmańskiej. Zgodnie z doktryną islamu 
gwarantuje on istnienie społeczności doczesnej, a zarazem, przewodząc 
wspólnocie według prawa Bożego, zapewnia jej osiągnięcie wspólnego 
celu tj. szczęścia w życiu przyszłym.

Historia kształtowania się władzy islamu

Koran będący podstawowym objawieniem religijnym islamu 
określany jest w tradycji muzułmańskiej m.in. pojęciem „matka wszystkich 
ksiąg” (umm al-kitāb). Oznacza to, w świetle doktryny muzułmańskiej, że 
Koran jest źródłem wszelkiej ludzkiej wiedzy, przy czym wiedza ta ma 
charakter potencjalny i zgromadzona jest w formie esencjonalnej. A zatem 
Koran zawiera nie tylko prawdy metafizyczne i religijne, lecz również za-
sady odnoszące się do innych dziedzin życia, w tym do organizacji po-

Sympozjum Naukowe

UMMA. PRAKTYKI RELIGIJNE, OBRZĘDY RODZINNE
I ŻYCIE CODZIENNE
Organizowane Przez

Sekcję Religiologii Wydziału Teologicznego
i Koło Naukowe Religiologów UKSW

Dnia 19 stycznia 2012 roku o godz. 10.00 w Auli Jana Pawła II

Pierwsza Sesja: 10.00-11.30
Otwarcie Sympozjum – ks. Dziekan
Ks. prof. UKSW dr hab. Leonard fic – Bóg w islamie
Ks. dr Rafał Markowski – Władza centralna islamu
Dr Aldona Piwko – Rozwód w islamie
Mgr Małgorzata Madej – Czarny islam: rodzina w tradycji ludu Hausa

Przerwa: 11.30 – 12.00
Druga Sesja: 12.00 – 13.30
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz – Jezus – prorok czy Bóg? Bóg czy człowiek?
Mgr Patrycja Staniszewska – Zmiany cywilizacyjne w mentalności 
muzułmańskiej na przykładzie Maroka
Mgr Monika Borucka – Wybrane osiągnięcia cywilizacji arabsko-
muzułmańskiej
Mgr Oleksiy Pavlyuk – Anioły w Koranie
Darya Shulha – Obrzęd nadania imienia

Trzecia Sesja: 13.45 – 15.00
Mgr lic. Julia Kohman-Kulisiewicz – Kuchnia arabska
Mgr Łukasz Kaczmarczyk – Zasady funkcjonowania bankowości bez-
odsetkowej w islamie i jej wpływ na życie wspólnoty muzułmańskiej
Mgr Agata Szymaniak – Ślady obecności muzułmańskiej w sztuce półwyspu 
iberyjskiego
Piotr Kalinowski – Szatan i jego upadek w chrześcijaństwie i islamie
Aleksandra Raszkiewicz – Pogrzeb w islamie

Honorowy Patronat nad Sympozjum Obejmuje
Ks. bp Romuald Kamiński

Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami
Niechrześcijańskimi Episkopatu Polski


