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Tytuł wykładu: „Rośliny w tradycji muzułmańskiej – o kawie, tytoniu i narkomanii” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŁ: Pani profesor, skąd zainteresowanie tym kierunkiem, islamologią? Kiedy to się 

zaczęło? 

AP: Islamologią, bardzo dobrze określone. Zaczęło to zaczęło się w 2002 roku, a więc krótko 

po zamach na World Trade Center. Wtedy musiałam wybrać sobie przez specjalność na 

studiach. Wiedziałam, że będzie to religioznawstwo, natomiast nie wiedziałam, która 

dziedzina, która religia czy który prąd religijny. Początkowo chciałamm żeby to były sekty i 

wszystko to, co negatywnego za sobą niosą. Natomiast mój profesor zasugerował ,że jednak 

sekty to nie jest bezpieczny kierunek. Zasugerował właśnie, żebym zajęła się islamem. To 

było, tak jak wspomniałam, krótko po zamach na World Trade Center. Islam był dopiero 

powoli odkrywany w naszym kraju tak na szerszą skalę, bo tak jak mówię, w 2002 roku nie 

był zbyt popularny. Promotor mojej pracy magisterskiej zaproponował mi, żebym zajęła się 

rodziną w tradycji muzułmańskiej i tak już zostało. 



AŁ: I tak już od 17 lat? 

AP: I tak już przez 17 lat, zgadza się. 

AŁ: Czyli pewnie wie Pani już wszystko na ten temat? 

AP: O nie! Z pewnością jeszcze nie wiem wszystkiego. Czasami, kiedy siadam do jakichś 

publikacji, to mam wrażenie, że niestety dużo jeszcze nie wiem. 

AŁ: Dlaczego? 

AP: Bo ten świat muzułmański się bardzo mocno zmienia. Zmieniły się relacje pomiędzy 

Europejczykami a Muzułmanami. Chociażby ze względu na migrację. My Europejczycy 

mamy wrażenie, że Muzułmanie czyhają na nas na każdym rogu. I rzeczywiście po części tak 

jest, zwłaszcza w Europie Zachodniej, gdzie te społeczności muzułmańskie są bardzo duże. 

W Polsce mamy jednak trochę inne uwarunkowania. 

AŁ: Jakie rośliny stanowią podstawę dietę muzułmańską, czy jest to coś innego niż w 

Polsce? 

AP: To wszystko zależy od regionu. Wiadomo, że świat muzułmański jest potężny. Ja też w 

swoich badaniach skupiam się przede wszystkim na rejonie Bliskiego Wschodu i Afryki 

Północnej. W tych częściach bliżej położonych można powiedzieć, że po części w basenie 

Morza Śródziemnego. Jeśli zaś chodzi o roślinność, to wszystko zależy od regionu, w których 

ta społeczność funkcjonuje. Wiadomo też, że ani na Pustyni Arabskiej. ani też gdzieś na 

południu Libii czy Algierii, gdzie już mamy do czynienia z Saharą, nie wyhoduje się jakiś 

roślin wybitnych. Natomiast tutaj dostarczycielem roślinności do świata muzułmańskiego są 

tereny tak zwanego żyznego Półksiężyca, więc rozciągający się od wybrzeży Morza 

Śródziemnego, przez tereny dzisiejszego Izraela, Syrii i Libanu poprzez Irak aż do Zatoki 

Perskiej, czyli np. do Kuwejtu. To są te tereny, na których jest rzeczywiście dobra żyzna 

gleba. Częściowo także na terenie współczesnej Turcji. Na pewno w diecie muzułmańskiej 

znajduje się bardzo dużo papryki. Jest ona bowiem papryka łatwa w uprawie w takim 

klimacie ciepłym, wilgotnym. Wiadomo, że dzisiaj można też ją uprawiać pod ochroną w 

specjalnych warunkach. Nie jestem botanikiem, więc się za bardzo nie znam na uprawie, ale 

też hoduje się także sałaty rozmaite, różnego rodzaju. W Turcji bardzo popularne są także 

bakłażany. Wiadomo, że dzisiaj jest łatwość w transporcie roślin, można je sprowadzać 

zarówno z Europy, jak i z Indii, nie tracąc przy tym wartości odżywczych. Umiemy też 

zbudować szklarnie różnego rodzaju, w których panują odpowiednie warunki do wegetacji 

tych roślin. Dlatego 50-stopniowy upał nie przeszkadza w hodowli na przykład rzodkiewek 

czy sałaty, która wymaga maksymalnie 20 maksymalnie stopni. A więc właściwie roślinność 



bardzo zbliżona do tej, którą my jemy w Europie i prawdą jest, że stanowi  dość ważny  

składnik w diecie. 

Widać więc, że podstawą diety muzułmańskiej nie jest już tylko i wyłącznie mięso, 

głównie baranina czy wołowina, natomiast rzeczywiście rośliny są dość popularne. Tak jak 

mówiłam ze swojego doświadczenia: miałam okazję próbować żywności bliskowschodniej, 

jadłam: papryki, bakłażany, pomidory, ogórki, sałatę... 

AŁ: Dużo się to różni od tego, co mamy w Polsce? 

AP: Nie. Wiadomo, że pomidory czy papryka są bardziej słodkie, bo ma więcej jednak 

naturalnego słońca aniżeli światła sztucznego gdzieś w szklarni. Myślę jednak, że to jest już 

podobne. Miałam okazję kosztować takiej zupy z bakłażanów, tzw. „pudding Mahometa”, 

która jest dodawana na ciepło do mięsa. 

AŁ: Zmieniając troszkę temat: podczas wykładu wspominała Pani o substancjach 

odurzających i o alkoholu. Wiemy już, że jest to zakazane, ale możemy się domyślać, że 

ludzie korzystają z tego pod „osłoną nocy”. Co stałoby się, gdyby rodzina dowiedziała 

się, że ktoś jest uzależniony od alkoholu czy narkotyków? Czy taka osoba zostałaby 

odizolowana od społeczeństwa? Jak to wygląda? 

AP: Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Zasięg terytorialny świata islamu jest 

bowiem bardzo duży: od zachodnich wybrzeży Atlantyku aż po Japonię. Dlatego odpowiedź 

zależy, w którym miejscu się znajdujemy, od wychowania i od tradycji w rodzinie. Jeżeli 

rodzina jest bardzo rygorystyczna i bardzo mocno przywiązana do tradycji religijnych, wtedy 

sankcje dla osoby łamiącej prawo religijne będą większe, może to oznaczać nawet wygnanie 

z rodziny. Taka sytuacja może się zdarzyć także w rodzinie, która bardzo sumiennie 

przestrzega zasad zawartych w Koranie, wszystkich zasad religijnych. Jeżeli taka rodzina 

dowie się, że  syn bądź córka wbrew zakazom granicznym, narkotyzuje się, może się 

zdarzyć, że zostanie wyrzucona na margines, to znaczy wydalona z rodziny, pozbawiona 

praw rodzinnych.   

W wielu rodzinach jest już świadomość, że narkomania to choroba i że trzeba zrobić 

wszystko, żeby osoba uzależniona wyleczyła się z tej przypadłości. W takich społecznościach 

człowiek ten będzie otoczony pomocą, skierowany do ośrodka, a rodzina zapewni mu 

wsparcie. Tak jak powiedziałam w swoim wystąpieniu: problem narkomani nie dotyka tylko i 

wyłącznie samej osoby czynnie narkotyzującej się, czy inaczej poddającej się nałogowi. 

Dotyka także całej rodziny.  



AŁ: Wspomniała Pani również, że parzenie kawy i jej picie stanowi cały rytuał. Nie 

wspomniała Pani jednak o piciu kawy z mlekiem. Jak to jest odbierane w tamtych 

krajach? 

AP: Nie spotkałam się z tym. Moje doświadczenie z wizyt na Bliskim Wschodzie nie jest 

może zbyt duże. Miałam okazję być w Palestynie, Izraelu, Jordanii i Turcji, a to zaledwie 

wycinek państw muzułmańskich, które przede mną - mam nadzieję - do zwiedzenia. W 

żadnym z tych państw nie spotkałam się z tradycją picia kawy z mlekiem, może też i dlatego, 

że sama jej nie lubię i nie brakowało mi tego mleka. Mogę jednak przypuszczać, że nie jest to 

zwyczaj upowszechniony w tych wspomnianych przeze mnie państwach. Nie wiem z kolei, 

jak to wygląda w innych państwach muzułmańskich.  

Tak jak wspomniałam w swoim wystąpieniu: tradycję dodawania mleka do kawy 

zapoczątkował Polak - Jerzy Kulczycki, po odsieczy wiedeńskiej. Podejrzewam, że chodzi 

głównie o to, żeby złagodzić ten dość aromatyczny i gorzki smak kawy, mleko neutralizuje 

też pewne substancje. Dzisiaj jesteśmy o wiele mądrzejsi niż w wieku XVII, więc wiemy to 

doskonale. Naukowcy przeprowadzili badania, potwierdzające, że picie kawy, zwłaszcza w 

dużej ilości, wytrąca z organizmu człowieka pewne mikroelementy, a dodawanie do kawy 

mleka powoduje, że przynajmniej częściowo jest zachowany balans tych substancji, które 

tracimy, a które są konieczne do właściwego funkcjonowania. 

AŁ: Podejrzewam, że to pytanie każdego z nas po Pani wystąpieniu. Co to jest właściwie 

ta galaretka? 

AP: Nie chciałam już wchodzić w szczegóły. Świat muzułmański, czy w ogóle dieta 

muzułmańska, zabrania spożywania substancji i składników pochodzenia wieprzowego. My 

umiemy robić środki żelujące z żelatyny albo z wieprzowiny, a także  z - tak zwanych - 

odpadów zwierzęcych. Jakkolwiek to zabrzmi, to żeby uzyskać środek żelujący, to można  

kości i inne odpady poddać odpowiedniemu procesowi, a wtedy wytwarzają się te substancje 

żelujące. Robi się to głównie z wieprzowiny, więc już samo to jest dla Muzułmanów nie do 

przyjęcia. A jeśli dodamy do tego, że to coś pochodzi z odpadów i ma być spożywane przez 

człowieka, to rozumiemy, że jest to zabronione i odrzucone, czyli są „haram”. Dlatego też, 

żeby utrzymać taką galaretkę „lokum”, wykorzystuje się różnego rodzaju wyciągi owocowe, 

wytworzone z soku bądź miazgi owocowej. Przeważnie to są takie utwardzone kwadraciki, 

kostki. Świat muzułmański radzi sobie w ten sposób, że osiąga takie substancje żelujące z alg 

morskich i to pomaga utrwaleniu tej substancji zwanej „lokum”. Czyli to jest rodzaj galaretki, 

bardzo charakterystyczny element tradycji wschodniej, zwłaszcza tureckiej. Próbowałam 

tego, jest to bardzo słodkie, trochę jak nasze misie Haribo. Jest to oczywiście bardzo smaczne 



do przegryzienia, jeżeli do tego pije się gorzką herbatę, z mocnego wyciągu. Natomiast nie 

da się zjeść więcej jak dwie kosteczki. To są przeważnie takie kostki po półtora centymetra, 

nie dość, że jest to potwornie słodkie, to jeszcze obsypane cukrem pudrem. Rzeczywiście w 

ogóle słodycze Bliskiego Wschodu są bardzo słodkie.  

AŁ: Jak podobają się Pani nasze Dni Nauki? Czy możemy liczyć na to, że zdecyduje się 

Pani odwiedzić nas w przyszłym roku? 

AP: Tak jak powiedziałem na początku, jestem u państwa trzeci raz już na dniach nauki. 

Bardzo podoba mi się organizacja. Jestem pełna podziwu, że młodzi ludzie potrafią przy 

pomocy swoich wychowawców, nauczycieli, profesorów tak pięknie zorganizować 

wydarzenie. Zdaje sobie sprawę z tego, że to jest dużo wysiłku, a przygotowania trwają wiele 

tygodni, żeby to wszystko tak dobrze funkcjonowało. Podoba mi się właśnie zorganizowanie 

mojego miejsca pracy jako prelegentki. Zawsze też doceniam pracę prasy. Zawsze też, kiedy 

mam okazję, staram się zawsze udzielać wywiadu. Muszę oddać wielkie gratulacje dla 

obsługi kelnerskiej, bo tam zawsze panie i panowie, którzy pomagają zorganizować się 

osobie z zewnątrz takiej jak chociażby jak ja, zawsze są uczynni. Także naprawdę wielkie 

gratulacje. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę! 

Rozmawiali: Adam Łoś (3 IN) i Adrian Skowerski (3 E/L) 


