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Krščansko in islamsko mučenstvo

Povzetek: Razprava analizira krščanske in islamske prakse in doktrine v zvezi z mu-
čeništvom in pokaže, da so po eni strani določene s svojo religijsko naravnano-
stjo, po drugi pa odvisne od družbenih kontekstov in praks ter se z njimi spre-
minjajo. Medtem ko krščanstvo goji in priznava le trpniško mučeništvo, pozna 
večinski sunitski islam borbeno mučeništvo, ki je povezano z Mohamedovim 
ustvarjanjem države in osvajanji, ki so jih vodili njegovi nasledniki. Šiiti kot za-
tirana islamska manjšina je razvil podoben tip mučeništva kot krščanstvo in ga 
oprl na Huseinovo tragično smrt. V sodobnih družbenih razmerah, pa se vsi 
trije tipi mučeništva spreminjajo in islamska dva vse bolj prepletata.

Ključne besede: Pričevanje, martyria, mučeništvo, krščanstvo, islam, sunizem, šii-
zem, šahid, takija, kitman

Abstract: Christian and Islamic Martyrdom
The paper analyzes Christian and Islamic practices and doctrines relating to 
martyrdom. It shows that on the one hand they are determined by their reli-
gious orientation, on the other hand, however, they depend on their social 
contexts and practices and change together with them. While Christianity re-
cognizes only the suffering martyrdom, the majority Sunni Islam knows a com-
batant martyrdom, which is related to Mohammed’s state building and to the 
conquests made by his successors. Shi’a Islam as the oppressed minority has 
developed a similar type of martyrdom as Christianity and has based it on 
Hussein’s tragic death. In the present social situation, however, all three types 
of martyrdom are changing and the two Islamic kinds of martyrdom are inter-
twining more and more.

Key words: witnessing, martyria, martyrdom, Christianity, Islam, sunnism, shi’ism, 
shahid, taqiyya, kitman

»Obstanek nove skupnosti (ume) ni bil zagotovljen tako kakor v krščanstvu z 
versko vdanostjo njenih mučencev, marveč z vojaškimi uspehi njenih vo-

diteljev.«
(Malise Ruthven 2006, 68)

Besede imajo svojo zgodovino, jo v sebi nosijo in o njej same po sebi pripove-
dujejo. Čeprav pozna mučeništvo že Stara zaveza posebej za časa nasilne heleni-
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zacije, pa se besede mučeništvo, mučenec, mučenka pojavijo s krščanstvom, in 
sicer v grški obliki martyria, martys ali martyros. Martyria ne pomeni nič drugega 
kakor pričevanje za nebeško kraljestvo, za katerega priča – martys ali martyros – 
zastavi svoje zemeljsko življenje, da bi prišla v Kristusovo kraljestvo, ki ni od tega 
sveta (Jn 18,36). Ne le helenski kristjani, marveč tudi arabski so takšno ravnanje 
razumeli kot pričevanje – šahada, ki ga podaja priča – šahid (mn. šuhada). Ta be-
seda se je v počasni levitvi nazarencev iz judovsko-krščanske sekte v novo samo-
stojno versko skupnost – muslimansko umo – selila iz krščanskega semantičnega 
območja v novega, ki se je v veliki meri oblikoval prav proti krščanski kristologiji 
in iz nje izhajajoči trojstveni teologiji (Gallez 2005, 483−501; Cook 2007, 16). V 
islamskem semantičnem območju pomeni beseda šahada še naprej pričevanje, a 
je vsebina tega pričevanja povsem drugačna od krščanske. Daleč proč od krščan-
ske martyria je tudi ponesrečen slovenski prevod te besede z mučeništvom, saj 
zajame en sam vidik »pričevanja«, in sicer trpljenje in smrt, ne pa vsega njenega 
krščanskega bistva.

Če je torej beseda »mučeništvo« izvorno povezana s krščanstvom in dobi v is-
lamu svojski pomen, pa je danes splošno razširjena in se uporablja tudi v posve-
tnih, nereligijskih pomenih (Selengut 2003, 193−218). V vsaki skupnosti se namreč 
najdejo ljudje, ki so pripravljeni umreti za kakšen »višji cilj«, ki jim je bolj pri srcu 
kakor življenje. Skupinski glas jih razglaša za junake, heroje in jih postavlja za zgled 
drugim članom skupnosti, ki niso tako zagnani za tisti »višji cilj« ali pa se celo po-
tuhnejo, ko bi se morali žrtvovati. Slednji veljajo za strahopetce in izdajalce, ki jih 
je treba vsaj zaničevati, če že ne kaznovati, da ne bi njihovemu »slabemu« zgledu 
sledili še drugi.

Vprašanja: Kdo je mučenec? Kaj mučeništvo sploh je? Zakaj so ljudje pripravlje-
ni umreti za »višji cilj« ali zanj moriti? se danes zastavljajo v Sloveniji, ko poskuša-
mo, sicer dokaj neuspešno, urediti krvavo dediščino komunizma. Zastavljajo pa se 
tudi svetovni javnosti, in sicer v prvi vrsti zaradi tiste oblike terorizma, ki ga izva-
jajo muslimani in ga utemeljujejo in opravičujejo s svojo religijo. Primerjava kr-
ščanskega in islamskega pojmovanja mučeništva bo prispevala k boljšemu razu-
mevanju tega pojava v družbah, ki jih ti religiji zaznamujeta in določata, spotoma 
pa se bo pokazalo, da je mučeništvo zelo kompleksen pojav in ga ni mogoče zvesti 
zgolj na religijske vzgibe.

1.  Martyria – pričevanje 

Krščanstvo je nastalo v cesarski tvorbi in na območju, kjer je bila nadplemen-
ska, državna ureditev trdno zasidrana že stoletja. To je pomembno dejstvo, 

saj se začetnik krščanstva in za njim njegovi učenci in učenke niso potegovali za 
prva mesta v »zemeljskem kraljestvu«, temveč v »nebeškem« oz. »Božjem«. Sle-
dnje jim je bilo tako pri srcu, da so zaradi njega rade volje zapustili zemeljsko. 
»Zgodnji krščanski mučenci so po besedah starodavnega rimskega zgodovinarja 
‘namerno’ drveli pred rimske guvernerje in državne uslužbence, da bi pred njimi 
izpovedali svojo zvestobo novi krščanski veri in s tem hkrati izrazili svojo nezve-
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stobo uradnemu rimskemu kultu. Zaradi tega so bili ti zgodnji kristjani pretepeni, 
mučeni in umorjeni. … Te zgodnje mučence so v zgodnjem rimskem krščanstvu 
zelo občudovali in posnemali, verjeli pa so tudi, da je v nebeškem kraljestvu pri-
pravljeno posebno mesto vsem, ki so pripravljeni ‘pričevati’« (Selengut 2003, 193). 
V prvih štirih stoletjih obstoja krščanstva je bilo takšno »pričevanje« množičen 
pojav in izjemno učinkovito pri širjenju te vere v rimskem cesarstvu. Tertulijan je 
to dejstvo povzel v rek, ki je postal znamenit: Sanguis martyrum semen christiano-
rum, Kri mučencev, seme kristjanov.

Gotovo so najokrutnejše preganjanje in množično smrt doživeli japonski kri-
stjani v 17. stoletju, in sicer v času, ko se je utrjevala enotna država na račun lo-
kalnih vladarjev daimijev. Podobno kakor nekoč v Rimu imamo opravka z močnimi 
državnimi strukturami, ki skrbno nadzirajo vse vidike življenja podanikov. »‘Niti 
zloglasni načini uničevanja kristjanov, niti junaška vzdržnost mučencev niso bili 
nikoli preseženi v dolgi in trpljenja polni zgodovini mučeništva’ (Boxer 1951, 337). 
Na začetku je bila najbolj pogosta oblika mučenja zažiganje. Anglež Richard Cocks 
je opisal, kako je oktobra 1619 videl goreti 55 živih ljudi vseh starosti in obeh spo-
lov v izsušenem koritu reke Kamo v Kjotu. Med njimi so bili majhni otroci, stari pet 
ali šest let, v materinih naročjih, ki so kričale: ‘Jezus, sprejmi njihove duše!’(349). 
Mučenje kristjanov je postala nekakšna predstava. Eno od njih opisuje Boxer: ‘Mu-
čenje je gledalo okrog 150 000 ljudi po nekaterih virih ali okrog 30 000 po neka-
terih drugih, verjetno bolj verodostojnih. Ko so polena začela goreti, so mučenci 
pozdravili gledalce s sajonara (nasvidenje), le-ti pa so zapeli Magnificat, za njim 
pa še psalma Laudate pueri Dominum in Laudate Dominum omnes gentes, med-
tem so japonski sodniki sedeli na svoji strani v svoji najljubši pozi, dostojanstveno 
in resno. Ker je prejšnjo noč deževalo, so bila polena mokra in je les gorel počasi. 
Toda dokler je trajalo mučenje, so gledalci prepevali nabožne speve in pesmi. Ko 
je smrt prekinila trpljenje žrtev, je množica zapela Te Deum laudamus’ (342−343) 
… Ko so se kristjani v Kjušu uprli (1637), so jih pokončali 37 000. Po tej katastrofi 
se je japonska Cerkev pogreznila v molk in umaknila v temo« (Ocvirk 2006, 
133−134). 

Ko je krščanstvo v rimskem cesarstvu postalo državna religija, je ta krvava obli-
ka »pričevanja« za Božje kraljestvo v Evropi prenehala in uveljavljati so se začele 
druge oblike »pričevanja«, npr. meništvo in devištvo. Kljub temu pa »pričevanje« 
s podaritvijo življenja v krščanstvu ni nikoli povsem zamrlo in se je obdržalo vse 
do danes. Tako papež v Poslanici za misijonsko nedeljo 2010 poudarja pomen mu-
čeništva, ko zapiše, da »bi rad s posebno naklonjenostjo izrazil svoje priznanje 
misijonarjem in misijonarkam, ki na najbolj oddaljenih in težavnih krajih pričujejo 
za prihod Božjega kraljestva, pogosto tudi za ceno lastnega življenja. Njim, ki so 
predhodnica evangeljskega oznanjevanja, naj gre prijateljstvo, bližina in podpora 
slehernega vernika. Naj jih Bog, ki ‘ljubi veselega darovalca’ (2 Kor 9,7), napolni z 
duhovnim žarom in globokim veseljem« (Benedikt XVI. 2010). Misijonarji in misi-
jonarke, se pravi tisti, ki širijo krščanstvo zunaj krščanskega sveta, so od 4. stol. 
dalje najpogosteje med tistimi, ki so prelili kri za Kristusa, niso pa edini. V drugem 
krščanskem tisočletju ne manjka različnih oblik »pričevanja« z življenjem. Neka-
teri so bili umorjeni, ko so branili pravice Cerkve pred vladarji, npr. Tomaž Becket 
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in Tomaž More; mučenke in mučence so ustvarile tudi krščanske Cerkve druga 
drugi; Katoliška cerkev je za mučenke razglasila vrsto žena in deklet, ki so raje 
umrle, kakor da bi popustile moškim strastem: npr. vrsta redovnic med francosko 
revolucijo, ali Marija Goretti. Prav tako imajo vse Cerkve vrsto mučencev iz časov 
nacističnega in komunističnega zatiranja, npr. Maksimilijan Kolbe je dal svoje ži-
vljenje v Auschwitzu, da je rešil družinskega očeta; Lojzeta Grozdeta so zverinsko 
umorili partizani.

Če so kristjani v prvih stoletjih sami prepoznali »priče«, mučence in mučenke, 
in jih spontano častili, pa je kasneje razglašanje mučeništva in svetništva vzela v 
roke institucija. Zanimivo je – pa naj je bilo mučeništvo priznano tako ali drugače 
– da niso bili za zgled in na oltar nikoli postavljeni ljudje, ki so umrli za vero z orož-
jem v roki ali s preklinjanjem svojih mučiteljev. Koliko vitezov, vojakov in redovni-
kov je, denimo, umrlo v vojnah za osvoboditev Svete dežele, pa zato ni bil nihče 
od njih razglašen za mučenca. Ko je npr. nadškof v Honiari (Salomonovi otoki) 
sprožil postopek za priznanje mučeništva Janeza Krstnika Epalla (1808−1845), pr-
vega škofa za Melanezijo in Mikronezijo, ki so ga umorili domorodci na otoku San 
Isabel, se je postopek takoj zaustavil, ko so v arhivih maristov v Rimu odkrili, da 
so imeli njegovi spremljevalci puške (Girard 2008, 480−483). 

Za »pričo« obvelja torej le oseba, ki v trpljenju in smrti posnema Jezusa, ki ni 
dovolil uporabe orožja, da bi ga ubranili pred preganjalci, in je umirajoč na križu 
odpustil tistim, ki so ga nanj pribili. Tako je ravnal tudi prvi mučenec Štefan. Zato 
so v krščanstvu lahko »priče« – mučenci in mučenke – le tisti, ki posnemajo in 
uresničujejo ta vzorec. Razumljivo, to lahko storijo ljudje obeh spolov v vseh zrelih 
obdobjih življenja od mladosti do starosti. Zato najdemo v krščanstvu široko pa-
leto »prič«, mučenk in mučencev.

»Pričevanje« mora biti javno ali pa ga ni. Sploh je javno pričevanje vgrajeno v 
samo krščanstvo, mučeništvo je le njegova najvišja oblika, zato je prikrivanje ali 
tajitev vere v nasprotju z njo. Jezus sam svari pred tem, da bi ga zatajili. »Ne bojte 
se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more 
dušo in telo pogubiti v peklenski dolini! … Vsakega torej, ki bo priznal mene pred 
ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kdor pa bo mene 
zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih« 
(Mt 10,28−33). Kristus sam je »pred Poncijem Pilatom lepo pričeval«, spomni Pa-
vel Timoteja in ga spodbuja: »Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v 
katero si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami« (1 Tim 6,12−13). 
In še: »Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi zakraljevali. Če pa ga bomo zatajili, 
bo tudi on nas zatajil« (2 Tim 2,12). 

Znano je, kako so preganjano Cerkev pretresali hudi boji, ali naj tiste, ki so v stra-
hu pred mučenjem zatajili vero in darovali malikom (lapsi), sprejmejo nazaj v sku-
pnost ali ne. Vendar pa to nikakor ne pomeni, da bi v krščanski tradiciji imeli za mu-
čence tiste, ki so kaj takega sami hoteli ali spodbudili. Mučeništvo je moralo človeka 
doleteti ali pa ni mučenec. V 13. stol. je bila med frančiškani razširjena želja, da bi 
umrli za Kristusa. Najlaže jim je bilo priti do mučeništva, če so šli med muslimane, 
jim dokazovali njihovo zmoto in sramotili njihovega preroka. Ponavadi so jih musli-
mani prvič prebičali, če so se vrnili in ponovili isto, so jih spet dobili. V tretje pa so 
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jih mučili in silili, naj se odpovejo krščanski veri in sprejmejo islam. Ker tega niso 
storili, so jih pogubili. Nikogar od teh ni Cerkev razglasila za »pričo«, mučenca, in je 
v tem videla le nerazsodno in nemoralno razpolaganje s svojim življenjem. Še bolj 
drastičen je primer iz leta 1998, kjer sam menim, da gre za mučeništvo. Pred sodi-
ščem v mestu Sahiwal (Pakistan) se je pred kamerami s pištolo ustrelil katoliški škof 
v Faisalabadu dr. John Joseph. To je storil potem, ko so skupino njegovih vernikov 
obsodili na smrt po islamski zakonodaji o bogokletstvu. Ker so bila izčrpana vsa prav-
na sredstva in ni bilo več mogoče rešiti nedolžnih ljudi, je poskušal s tem dejanjem 
pritegniti pozornost svetovne javnosti, saj je bila takrat tam tudi angleška televizija. 
Svoj namen je dosegel, kristjani so bili pomiloščeni … a njega, čeprav je zanje žrtvo-
val svoje življenje, Cerkev ni razglasila za mučenca (BBC 1998).

2. Med borbenim in trpinskim mučeništvom

Po islamski zgodbi se je islam pojavil v puščavskem delu Arabije, kjer so gospo-
darila beduinska nomadska plemena. Med zgodovinarji ni enotnosti glede 

začetkov islama. Nekateri postavljajo njegove začetke precej bolj na sever v takra-
tno rimsko provinco Sirijo, kar bi pomenilo, da je islam podobno kot krščanstvo 
nastal v državniško urejeni družbi (Ocvirk 2009, 37). Nekateri drugi sledijo v grobih 
orisih islamski zgodbi, tudi Fred Donner, pomembna avtoriteta med poznavalci 
zgodnjega islama. Po njegovem je bil Mohamed vizionar, ki je deloval v zahodni 
Arabiji in sprožil »verniško gibanje«, ki ni bilo nova religija, marveč reformno mo-
noteistično gibanje. »Kljub temu pa so Verniki imeli jasno zavest, da so edinstve-
na skupnost, ki temelji na izpolnjevanju Božjega razodetja in jo povezuje, verjetno, 
izraz hidžra« (2010, 87). Hidžra ima bolj ko ne enak pomen kot džihad in jo Koran 
večkrat povezuje z odhodom z doma zaradi vojskovanja (3,195; 22,58). Proti kon-
cu Mohamedovega življenja je gibanje postajalo vse bolj bojevito in se je z never-
niki tudi vojaško spopadalo, »bojevalo ali trudilo ‘na Božji poti’ (fi sabil Allah, pra-
vi Koran), da bi premagalo nevero« (Donner 2010, 87−88). 

Osnovni namen verniškega gibanja, kot je izražen v Koranu, je religijski: vero-
vanje v enega enotnega Boga in pravilno ravnanje, s katerim se izpričuje podreje-
nost Bogu. Tako politična kot socialna razsežnost gibanja sta stranski učinek osnov-
nega namena in sta od njega odvisni. Vendar pa je prav politični element islama 
oz. njegovo ustvarjanje nadplemenske družbe, ki je prerasla v močno vojaško in 
osvajalno državo, odločilno prispeval k notranji delitvi islama, državljanski vojni 
med muslimani in k dvema nasprotujočima oblikama mučeništva, ki sta se iz tega 
izcimili. V tradiciji Mohameda in njegovih tovarišev se je izoblikovalo borbeno 
mučeništvo, trpinsko mučeništvo pa v tradiciji privržencev Alijeve in Fatimine veje 
Mohamedove hiše (Ahl al-Bayt), ki so izgubili boj za oblast.

2.1 Borbeni mučenci

Za razliko od Jezusa Kristusa ni Mohamed kaj posebej trpel – če odmislimo na-
sprotovanje v Meki, napad nanj v Taifu in polomljeno čeljust v bitki pri Ohodu 

– in je umrl v Ajšinem naročju. Še več, bil je nadvse uspešen politik in vojskovod-
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ja, ki je vzpostavil novo državo, in to tako trdno, da je prestala dvojno hudo preiz-
kušnjo: najprej njegovo nenadno smrt, potem pa tri desetletja trajajočo državljan-
sko vojno. On, ki je »čudovit vzor« (Koran 33,21) in v vsem vreden posnemanja, 
ni potemtakem ravno pravšen vzor za »pričevanje«, mučeništvo, kakršnega pozna 
krščanstvo. Ravno nasprotno, kot vojskovodja je povzročil čez 80 spopadov in bitk 
in sam v mnogih sodeloval, svoje privržence pa je spodbujal, naj se borijo do za-
dnjega diha.

Tako npr. Hishamova Sira pripoveduje, kako je Prerok pred začetkom bitke pri 
Badru, s katero so se začeli njegovi vojaški uspehi, obljubil raj vsem, ki bodo v njej 
padli. »Resda je Mohamed skoraj vso bitko ostal v ozadju, v zavetišču, ki so ga po-
stavili posebej zanj. Goreče in ves nemiren je molil. V nekem trenutku je stopil 
ven, vrgel v smer proti sovražnikom polno pest kamenja in zaklical: ‘Urok na ta 
obličja!’ To zarotitveno kretnjo je okrepil z vero: ‘Pri tistem, ki v svojih rokah drži 
Mohamedovo dušo,’ je ponavljal, ‘danes noben bojevnik, ki je bil dovolj vztrajen, 
ki je prodiral in se ni umikal, ne bo ubit, ne da bi mu Alah odprl vrata v raj!’ Omajr 
ibn al-Homam je ravno hotel pojesti nekaj dateljnov, ki jih je držal v roki. Slišal je 
to spodbudo in zaklical: ‘Čudovito! Čudovito! Da pridem v raj, se moram samo 
pustiti ubiti tem ljudem?’ Vrgel je dateljne na tla, pograbil svoj meč in se pognal 
v bojni metež, in ni dolgo trajalo, ko je bil ubit« (Rodinson 2005, 201−202). Tak 
odnos do življenja, kakor ga ima Omajr, je značilen za vso umo: »Resnično, med 
judi boste našli takšne, ki so še bolj navezani na življenje kakor tisti, ki pridružuje-
jo Bogu še druge bogove. Vsak od njih hoče živeti tisoč let. Toda to dolgo življenje 
jih ne bo obvarovalo pred kaznijo« (Koran 2,96). Ljubezen do življenja je povezana 
z nevero, nenavezanost nanj pa z islamsko vero.

Vendar pa je za razumevanje islamskega pojmovanja mučeništva še pomemb-
nejša bitka pri Ohodu, ki pa so jo muslimani izgubili. V njej se je moral boriti tudi 
Mohamed in je bil ranjen. »Kamen mu je izbil zob in mu preklal ustnico, drugi mu 
je strl čelado na licu. Kri mu je lila po obrazu. Neki Kurajš je močno udaril po njem, 
da je padel vznak v neko luknjo. Dvignili so ga in moral se je opreti na dva tovari-
ša, tako je bil potolčen. Nekdo je zakričal, da je mrtev, to pa je samo podkrepilo 
paniko. Naposled je s svojo skupinico prispel v zavetje pod pobočja gore Ohod« 
(Rodinson 2005, 217). A za utrditev mučeniškega modela je v tej bitki pomemben 
Prerokov stric Hamza. Tega je namreč s kopjem prebodel abesinski suženj Vahši, 
ki mu je njegov gospodar obljubil svobodo, če ga ubije, ker se je hotel tako ma-
ščevati za smrt svojega strica pri Badru. Ko so po bitki kurajške ženske rezale s 
sovražnikovih trupel dele telesa in si delale krvave ogrlice iz njihovih nosov in ušes, 
je Hind, žena meškega voditelja, odprla Hamzove prsi, iztrgala jetra morilcu svo-
jega očeta, jih žvečila in nazadnje izpljunila. Zaradi takšne usode »ga običajno 
imenujejo sajid al-Šuhada, vodja mučencev ali plemeniti med mučenci. Tega na-
slova ni dobil zato, ker bi bil prvi mučenec – ta naslov bi verjetno moral iti Bilalu 
ali komu od tistih, ki so padli v prejšnjih bitkah – ampak zato, ker sta njegovo ži-
vljenje in smrt pokazala, kaj bi moral biti mučenec. Pokazal je kakovost heroja, se 
junaško boril za islam in častno umrl« (Cook 2007, 25).

Medtem ko se je krščanski model mučeništva razvil med preganjanji in prvi med 
preganjanci je začetnik krščanstva sam, se je islamski vzorec vzpostavil najprej na 
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bojnem polju in na čelu mučencev, »padlih borcev«, je Hamza. Ta vzorec je pre-
vladoval tudi po Mohamedovi smrti, ko so njegovi nasledniki šli z orožjem osvajat 
svet, da bi vzpostavili pravično kraljestvo pod Božjim vodstvom in postavo. Čeprav 
je pri osvajanju igral določeno vlogo tudi plen in možnost obogatitve z njim, pa je 
bil religijski vzgib vendarle prevladujoč, še zlasti, ker ga je krepilo verovanje v sko-
rajšnjo Poslednjo sodbo in je bila v igri večna usoda: ali raj ali pekel (Donner 2010, 
142−144). V obdobju osvajanj so se Arabci srečali s kugo in tudi njene žrtve so 
dobile status mučencev. Posebna skupina mučencev, čeprav ne velika, so tisti, ki 
so jih zaradi islama mučili v neislamskih državah, predvsem v Bizancu.

Po Mohamedovi smrti sta se izoblikovali dve religijski, življenjski in politični 
usmeritvi, ki sta si nasprotujoči in daleč vsaka k sebi. Umo sta potegnili v dve dr-
žavljanski vojni v letih 655−692 in jo razdelili vse do danes. Eno predstavljajo Mo-
hamedovi krvni sorodniki z Alijem in Fatimo, drugo pa Prerokovi vojni tovariši z 
Abu Bekrjem in Umarjem na čelu. »Vlečenje sem in tja med dvema sferama: sfe-
ro intimnosti rajnega z njegovimi domačimi, ki ostanejo brez legitimnosti, in sfero 
zunanjega, ki odloča o vsem … Alijeva sfera je sfera množic, zavitih v črno, ki se 
tako včeraj kot danes stekajo proti grobnicam, pri katerih se izgubljajo v zamaknje-
nem trpljenju. Abu Bekrova sfera je sfera vojščakov zavojevalcev, od džihada prvih 
časov do velikega muslimanskega imperija, združenega okrog ene same različice 
Korana. Šiiti trdijo vse od Mohamedove hčere Fatime, ki je umrla šest mesecev za 
svojim očetom, do Iračanov v 21. stoletju, da so njim, preganjanim misijonarjem 
resničnega etičnega in preroškega islama, drugi ukradli oblast. Suniti pa od Abu 
Bekra, prvega kalifa, do nostalgikov Sadama Huseina in prek saudskega režima ter 
Bin Ladna na ves glas kričijo, da so edini varuhi koranske dogme. Prvotna scena 
prerokove smrti se s tem lovom na zapuščino in z razbeljenimi frustracijami vsak 
dan preigrava v sodobnih imaginarijih« (Gozlan 2008, 28–29).

»Sfera vojščakov« se je počasi izoblikovala v večino, ki je dolgo imela za skupni 
imenovalec predvsem antišiizem, dokler ni končno našla svoj temelj v suni in po-
stala večinski sunizem. Podobno kakor se je pri prehodu krščanstva iz preganjane 
religije v državno spremenilo tudi »pričevanje« iz mučeništva v meništvo in devi-
štvo, se je spremenilo tudi pojmovanje mučeništva v islamu, ko se je ta utrdil oze-
meljsko in je v njem prevladal sunizem. Zato suniti v glavnem niso imeli več prav 
pogosto priložnosti za mučeništvo, pa so ga s hadisi razširili. Tako naj bi Mohamed 
razložil, da obstaja še sedem vrst mučencev, ki se razlikujejo od tistih, ki so umor-
jeni na Alahovi poti, se pravi v džihadu. Tako so mučenci ljudje, ki so umrli zaradi 
želodčnih bolečin in oni, ki so se utopili; tisti, na katere se je zrušila zgradba in oni, 
ki so zgoreli; tisti, ki jih je pobralo vnetje poprsnice, porodnice, ki so umrle na po-
rodu in že omenjene žrtve kuge (Cook 2007, 34).

2.2 Trpinski mučenci

Šiiti, »sfera množic, zavitih v črno«, kot jih označuje Martine Gozlan, so pora-
ženci v državljanski vojni in manjšina, največkrat zatirana, pod vladavino na-

sprotnikov. Svojo identiteto gradijo na »križevem potu« in mučeništvu Mohame-
dovega vnuka Huseina. To dvoje je vse do danes bistveni del šiitskega spominjanja, 
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podoživljanja, ponavljanja. »Tako šiiti na praznik ašure, ko se spominjajo Husei-
nove žeje, v joku delijo vodo mimoidočim; v spomin na izdajo prebivalcev Kufe pa 
se na ašuro, desetega dne v mesecu muharamu, množično bičajo. Zaradi hudega 
ponižanja žensk iz prerokove hiše je razkritje žensk strogo prepovedano. Da se ta 
predpis ne bi kršil, ‘moralna policija’ po iranskih mestih terorizira premalo zakrite 
ženske. Zejnab, ki je umrla v ujetništvu, so šiiti postavili veličasten mavzolej v pred-
mestju Damaska, kamor zdaj romajo velike množice šiitov in obujajo spomin ne 
le na pogumno prerokovo vnukinjo, marveč tudi na njenega krvnika Jazida. Vse te 
komemoracije spodbujajo močna čustva ljubezni in popolne predanosti Mohame-
dovi družini, hkrati pa sovraštvo do njenih zatiralcev in preganjalcev sunitov. Umor 
v Karbali je utemeljitveno dejanje šiizma, krvava zibel njegove teologije« (Gozlan 
2008, 57–58).

Čeprav so se šiiti razcepili v več skupin, pa vsi z izjemo asasinov gojijo pasiven 
odnos do trpljenja, zatiranja in preganjanja. Zvesto sledijo Huseinovemu zgledu 
in sploh vse Alijeve in Fatimine družine. Na teh osnovah so izoblikovali lastno do-
jemanje in uresničevanje mučeništva, ki je bliže krščanskemu kakor sunitskemu. 
»Šiizem je močno zasidran v čaščenju svetih, božanskih osebnosti in predvsem 
svojih mučencev. Njihovo mučeništvo živo gojijo v ljudskem spominu z letnimi 
pasijonskimi igrami. Šiizem ni podoben le ljudskemu islamu, marveč tudi krščan-
stvu« (Gellner 1992, 17).

Vendar pa se je v večinski dvanajstniški veji šiizma to trpno pojmovanje muče-
ništva začelo zaradi družbenih sprememb v Iranu približevati sunitskemu (Khosro-
khvar 2000). Sunizacijo šiitskega mučeništva je dosegla svoj vrhunec z ajatolahom 
Homeinijem, ki je eshatološka in mesijanska pričakovanja v zvezi z vrnitvijo skri-
tega imama prevedel v politično in teroristično akcijo za obnovo »medinske ume«. 
Tudi maščevanje, ki so ga šiiti pričakovali na koncu časov, je prenesel v sedanjost. 
»Šiizem ni religija, utemeljena na odpuščanju, ampak je religija maščevanja. Ho-
meini je bil véliki predstavnik tega izročila. Ves čas svojega delovanja ni nikoli ni-
komur odpustil, tudi najožjim tovarišem in pomočnikom ne… Vse kaže, da ga je 
vse življenje razjedalo sovraštvo. Zahodu, šahu in Rushdieju ni bil le nasproten, 
sovražil jih je« (Mozaffari 1998, 63–64). A kot že rečeno, sodobno dvanajstniško 
nasilje ne izhaja le iz šiitskih verovanj – ne nazadnje so bila podlaga skoraj štirinajst 
stoletnemu trpinskemu mučeništvu – ampak iz družbenih sprememb zadnjega 
poldrugega stoletja v Iranu, kjer so se mule in bazar združili proti oblasti. To se je 
končalo z islamskim režimom, z oblastjo mul – mularhijo – ki utemeljuje svoje na-
silje le z islamom (Thoraval 1998, 156). Zaradi tega nastaja vtis, da je ta religija 
izključni vir nasilja, v resnici pa je Homeini zaslužen, da se je »revolucionarna te-
matika izrazila v islamski govorici, ki ji je uspelo sprožiti družbeno mobilizacijo. To 
ni omejeno le na Iran, ampak potekajo podobni procesi drugod po islamskem 
svetu, ker se boj proti družbenim krivicam in zavračanje zahoda zlahka izražajo v 
islamskih kategorijah« (Khosrokhavar 1997, 22). 

Naj se sliši še tako absurdno, toda dvanajstniški šiizem je s Homeinijevo revo-
lucijo zajadral v logiko svojega smrtnega sovražnika, v sunitsko pojmovanje nasilja 
in z njim povezanega mučeništva. »Homeini je šiizem s tem, ko ga je spremenil v 
oblastni stroj, ‘suniziral’… Ta obrat postavlja drugega proti drugemu dva islama, 
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ki se sovražita, zmerni, ekumenski, mirovniški muslimani iz obeh taborov pa so 
odrinjeni na rob… Šiiti in suniti preigravajo zdaj v veliki meri prvotno sceno izvo-
litve prvih kalifov v Medini in drame v Karbali, ker so jih sovražne ideologije tako 
zmanipulirale, da pozabljajo svoje pristne duhovne vire, zaradi zahodnih posegov 
v islamski svet in njegove zadeve pa so postali fanatiki. Paradoksno, zdaj ko se vse 
bolj razplamteva vojna dveh islamov, si postajata sunizem in šiizem patetično po-
dobna zaradi enake volje po moči, kateri sta se predala« (Gozlan 2008, 105).

Sunizem in šiizem kot nasprotna pola islama sta donedavna gojila vsak svojo 
vrsto mučeništva: prvi borčevsko, aktivno in nasilno, drugi pa žrtveno, pasivno in 
trpečo. Zdaj pa se mučeništvo tudi v šiizmu preveša v borčevsko, po drugi strani 
pa je tudi pri sunitih zaznati neko trpinsko stanje in pasivno šiitsko držo nemoči. 
Iz te nemoči izvirata bes in jeza nad Zahodom, ki velja za krivca vseh muslimanskih 
tegob v globalnem svetu, hkrati pa ta bes in jeza občutek nemoči še poglabljata. 
Ta začarani krog nemoči in besa ima Abdelwahab Meddeb za »bolezen islama« in 
jo razume kot sprevržen izraz želje po priznanju in enakopravni udeležbi pri ustvar-
janju skupnega sveta (2002).

3. Razlike med krščanskim in islamskim mučeništvom

Medtem ko je bilo mučeništvo v sunizmu skorajda izključno v domeni moških, 
pa je džihadistični terorizem odprl vrata vanj tudi ženskam. Ta novejši pojav 

analizira Marjana Harcet v razpravi: Ženske, ki umirajo za Alaha in se zato tu ob 
tem ne ustavljam (2010). Pasivno mučeništvo pa je bilo podobno kakor v krščan-
stvu na voljo vsem ne glede na spol ali starost. Zanimivo je tudi, da struktura mu-
čeniške pripovedi v islamu povsem izključuje odpuščanje, ki je ključni element 
krščanskega mučeništva, in zahteva namesto njega tako prekletstvo zatiralca in 
mučitelja kot maščevanje umorjenega. »Za nemaščevano kri, takšno kot je ta od 
Huseina ali drugih šiitskih mučencev, pravijo, da vre in brbota iz tal kot znamenje, 
da pokojni ne more počivati. Ta nemir razodeva, da pokojni potrebuje zadoščenje, 
ki se ga doseže z nujnim maščevanjem za njegovo krivično smrt (ki so jo po nava-
di povzročili drugi muslimani)« (Cook 2007, 117−118).

Ogromna razlika med krščanskim mučeništvom in islamskim zadeva priznanje 
oz. zatajitev vere. Medtem ko postavlja krščanstvo zvestobo Jezusu in njeno javno 
izpovedovanje nad vse zemeljske dobrine, vključno življenje, pa je v islamu ravno 
obratno. V njem je namreč »sveta hinavščina«, pretvarjanje, zavajanje in prikriva-
nje ne le dovoljeno, marveč hvalevredno, ko gre za kakršnekoli koristi vernikov v 
odnosih z neverniki. To zavajanje sovražnika, danes bi rekli dezinformacija, so 
uporabljala beduinska plemena pred islamom, z njo so nadaljevali muslimani in 
jo danes še kako uporabljajo teroristi islamističnega in džihadističnega izvora. 
»Strokovna pojma za to početje sta takija zavajanje (suggestio falsi) in kitman pri-
krivanje (suppresio veri)« (Kippenberg in Stroumsa 1995, 345−346). Doktrina do-
voljuje takijo/kitman v dveh primerih: pri muslimanih, ki živijo pod nemusliman-
sko oblastjo in zakonom, ter pri islamskih manjšinah, ki jih preganjajo sunitske 
oblasti.
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Nauk o prikrivanju ali tajitvi vere, če je zaradi nje ogroženo življenje ali kakšna 
druga dobrina, se opira na Koran: »Verniki naj nimajo nevernikov za zaveznike 
namesto vernikov. Če bi storili kaj takega, bi se povsem ločili od Boga, razen če ni 
to zato, da se zavarujete (tattaqu) pred njimi. Kljub temu vas Bog svari, da se ga 
pazite. Bog je cilj vsega. Reci: ‘Ali prikrijete, kar je v vašem srcu, ali pa to razkrijete, 
Bog to pozna, kakor pozna, kar je v nebesih in na zemlji.’ Bog je Vsemogočen« 
(3,28−29). Tako so šiiti kot preganjana manjšina pod suniti razvili vrsto obrambnih 
mehanizmov, da so se zaščitili in ohranili. 

Razumljivo, da suniti niso tega nauka na svojem teritoriju cenili in so ga imeli 
za nevarnega, ker »so menili, da slabi džihad in mučeništvo. Hanafijci imajo npr. 
raje mučence, ki umrejo med mučenjem, kakor tiste, ki rešijo svoje življenje s ta-
kijo in zanikajo svojo vero z besedo« (Meddeb 2002, 187). Nič pa sunitov ni ta 
nauk motil, kadar so bili sami pod nemuslimanskimi vladarji ali v manjšini. »Leta 
1504 imenuje oranški mufti muslimane, ki so na silo postali kristjani, ghuraba, tj. 
tujci. Pri tem je mislil na zelo lep hadis, ki pravi: ‘Islam se je rodil tujec in bo končal 
tujec tako, kakor je začel. Blagoslovljeni tujci.’ Potem pa jim svetuje, naj živijo ta-
kijski islam, islam prikrivanja, in jim razloži, kaj naj skrivajo svoje verovanje in 
obredje, kako naj gojijo svojo vero na skritem v srcu in se delajo navzven, da so 
kristjani« (188). Danes je ta praksa močno razširjena v islamskih družbah in ustvar-
ja splošno ozračje nezaupanja, saj človek ne more nikoli vedeti, ali je sogovornik 
iskren ali ne. 

Reference
BBC. 1998. Http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_

asia/88890.stm (pridobljeno 10.05.1998).
Benedikt XVI. 2010. Graditev cerkvenega obče-

stva je ključnega pomena za misijonsko delova-
nje. Misijonska obzorja 24, 5:6−8.

Boxer, Charles Ralph. 1951. The Christian Century in 
Japan, 1549-1650. Berkley: University of California.

Donner, Fred McGraw. 2010. Muhammad and the 
believers: at the origins of Islam. Cambridge, Mass.: 
The Belknap Press of Harvard University Press.

Gallez, Edouard-Marie. 2005. Le Messie et son 
prophète. Aux origines de l’Islam. Pariz: Edition 
de Paris.

Gellner, Ernest. 1992. Postmodernism, Reason and 
Religion. London: Routledge.

Girard, Charles, ur. 2008. Lettres des missionnaires 
maristes en Océanie 1836−1854. Pariz: Karthala

Gozlan, Martine. 2008. Sunnites, chiites. Pourquoi 
ils s’entretuent. Pariz: Seuil.

Harcet, Marjana. 2010. Ženske, ki umirajo za 
Alaha. Bogoslovni vestnik 70:473−482. 

Khosrokhvar, Farhad. 1997. Anthropologie de la 
révolution iraniene: Le rêve impossible. Pariz: 
L’Harmattan.

Kippenberg, G. Hans, in Guy Stroumsa, ur. 1995. 
Secrecy and Concealment. Studies in the His-
tory of Mediterranean and Near Eastern Reli-
gions. Leiden: Brill.

Meddeb, Abdelwahab. 2002. La maladie de 
l’islam. Pariz: Seuil.

Mozaffari, Mehdi. 1998. Fatwa: Violence and 
Discourtesy. Aarhus: Aarhus Uni. Press.

Ocvirk, K. Drago. 2006. Misijoni − povezovalci 
človeštva. Krščansko misijonstvo v univerzaliza-
ciji človeštva. Antropologija misijonov. Ljublja-
na: Družina.

−−−. 2009. Vede o človeku kot neobhoden sogo-
vornik v dialogu med kristjani in muslimani. 
Bogoslovni vestnik 69:31−41.

Rodinson, Maxime. 2005. Mohamed. Ljubljana: 
Družina.

Ruthven, Malise. 2006. Islam in the World. Lon-
don: Granta Books.

Selengut, Charles. 2003. Sacred Fury. Understan-
ding Religious Violence. New York: Altamira 
Press.

Thoraval, Yves. 1998. Islam. Mali leksikon. Ljublja-
na: Mladinska knjiga.

Bogoslovni_vestnik_4_2010.indd   472 21.12.2010   7:37:02


