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Abstract /

Islam in Crimea and Radicalism: Russia’s attitude towards the Crimean 
Tatars aft er the annexation of the Crimean Peninsula – repression or 
integration?

Annexation of Crimea by the Russian Federation in March 2014 sounded like a memento 
as 70 years since Stalin’s deportations of the Crimean Tatars from Crimea to Central Asia 
were commemorated. Th e Tatars, who make up more than 12% of Crimea’s total population 
of two million people, have been extremely concerned about the situation. Current status may 
adumbrate strained relationship between the Russian leadership and the Crimean Tatars, res-
pectively in the case of ignoring the rights of the Crimean Tatars it may cause radicalization 
of the Tatar ethnic minority which can subsequently lead to a wave of destabilization in the 
peninsula. Th e article acquaints the reader with radical political and religious organizations 
of the Crimean Tatars and the groups that may become radical in new conditions in the penin-
sula. Th e article is concerned with the Russian strategy towards the Crimean Tatars for the 
purpose of neutralizing their potential radicalization
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Úvod

Minuloročná ruská anexia ukrajinského Krymu predstavovala okrem bezprecedentného 
porušenia medzinárodného práva i závažný a naliehavý problém pre krymských Tatárov. 
Počas uplynulých dvoch dekád totiž podporovali navzdory lokálnym a často nepriateľským 
elitám na Kryme ukrajinskú centrálnu vládu. Svoj protiruský postoj demonštrovali aj otvo-
renou podporou protestov na Ukrajine, tzv. euromajdan, ktoré viedli k zvrhnutiu proruskej 
Janukovyčovej vlády a vytvoreniu novej vlády Arsenija Jaceňuka a k neskoršiemu zvoleniu 
nového prezidenta Petra Porošenka. Po následnom obsadení Krymu Ruskom sa však krym-
skí Tatári ocitli vo veľmi zraniteľnej pozícii. Približne 270 tisíc krymských Tatárov (takmer 
12 % celkovej populácie polostrova – Dowling, 2014: 861) sa opätovne dostali pod ruskú 
správu – pod mocnosť, s ktorou mali počas historického obdobia neblahé skúsenosti.

Po opätovnej ruskom zmocnení sa polostrova vyvstala otázka, akým smerom sa bude 
vzájomný vzťah medzi touto minoritou turkického pôvodu a Ruskom uberať. Drvivá väč-
šina politických a duchovných lídrov Tatárov na Kryme totiž ihneď po anexii (ale i dnes)
otvorene vyjadrila nesúhlas s  ruskou intervenciou na  polostrove. V  prípade ignorovania 
práv krymských Tatárov, resp. v prípade zvolenia nevhodnej stratégie zo strany Ruska to 
môže vyvolať radikalizáciu tatárskej menšiny, čo môže následne vyústiť do vlny destabi-
lizácie na polostrove. Na druhej strane i ruské vedenie vnímalo problematiku krymských 
Tatárov ako jednu z veľkých výziev pri zavádzaní nového spoločensko-politického poriadku 
na polostrove. Z minulosti je známe, že Rusko má značné skúsenosti s rokovaniami s regio-
nálnymi zástupcami moslimských republík v rámci Ruska a v prípade krymských Tatárov 
mohlo implementovať postupy a politiku, ktoré boli uplatňované v problematických regió-
noch Severného Kaukazu a Povolžia. 

Tento článok sa zaoberá postavením krymských Tatárov, skúma islam na Kryme a snaží 
sa objasniť, za  akých podmienok je možná radikalizácia tejto minority v  kontexte nové-
ho medzinárodnoprávneho prostredia po anexii Krymu. Štúdia vychádza z predpokladu, 
že Krym sa v súvislosti s moslimskou menšinou stáva špecifi ckým regiónom podobne ako 
Severný Kaukaz. Predložená štúdia je kvalitatívnou analýzou empirických dát a informácií 
refl ektujúce činnosť politických a náboženských organizácii Tatárov na Kryme. Pokúsi sa 
odpovedať na nasledujúce výskumné otázky: aké by mohli byť hlavné dôvody pre radikali-
záciu krymských Tatárov vo všeobecnosti, jestvujú vôbec? Môže byť islamské vierovyznanie 
na  Kryme potenciálnou hrozbou pre ruskú bezpečnosť? Akú taktiku zvolí Rusko voči 
Tatárom na Kryme za účelom ich neutralizovania – represiu, alebo integráciu?

Štúdia čerpá najmä z vedeckých článkov zaoberajúcich sa krymskými Tatármi (v tom-
to smere sú podnetné najmä diela Allwortha či ukrajinistu Andrewa Wilsona) a islamom 
na  Kryme (odborné články predovšetkým Olega Jaroša, Idila Izmirliho alebo publikácia 
Bojcovej „Islam na Krymu“). Empirická časť je podložená zväčša aktuálnymi zdrojmi z in-
ternetu a akademickými článkami. Práve kvôli časovosti, resp. potenciálnym prognózam 
bolo nutné využívať zväčša aktuálne informácie z internetových zdrojoch. Práca je rozdelená 
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na tri základné časti a záver, resp. zhrnutie. Prvá časť je zasvätená analýze situácie, v ktorej sa 
nachádzali krymskí Tatári pred anexiou Krymu Ruskom. Druhá sa týka možných premien 
a potenciálnej radikalizácie krymských Tatárov, tretia časť sa zaoberá prognózami postupu 
ruského vedenia voči krymským Tatárom z krátkodobej a strednodobej perspektívy a ich 
zhodnotenia. Posledná časť sa venuje zhrnutiu a vyhodnoteniu prognóz. 

Analýza situácie pred ruskou anexiou Krymu

Predmetom tejto štúdie nie je historická analýza či etnogenéza krymských Tatárov, 
z tohto dôvodu nemá ambíciu zaoberať sa detailným historickým rozborom vývoja Tatárov 
na Kryme. Je však nutné v stručnosti ozrejmiť situáciu, v akej sa nachádzali krymskí Tatári 
pred minuloročnou anexiou polostrova Ruskou federáciou. 

Po rozhodnutí sovietskeho vodca Stalina z roku 1944 o vysťahovaní všetkých krymských 
Tatárov (ale i  Grékov, Bulharov, Arménov, Krymčakov a  ďalších pôvodných obyvateľov 
Krymu)1 bolo podľa ofi ciálnych dokumentov deportovaných 228  543 ľudí, z  čoho bolo 
191 014 krymských Tatárov. Koľko ich zahynulo v priebehu transportu v nákladných vla-
koch pre dobytok a v prvých mesiacoch, nikto nevie; ruské zdroje uvádzajú 15–20 %, tatárske 
až 46 % (Bekirova, 2004). Moslimský život na Kryme po deportácii krymských Tatárov de 
facto zanikol. Napriek tomu, že deportovaných Tatárov v  roku 1957 rehabilitovali, vrátiť 
na Krym sa nemohli. Pokiaľ sa im podarilo na Krym dostať, boli znova deportovaní, pretože 
nemohli získať povolenie k trvalému pobytu. 

Proces návratu krymských Tatárov do vlasti a reinštitucionalizácie islamu na Kryme zo-
silnel po roku 1989, kedy bol krymským Tatárom umožnený návrat do domoviny. Stalo sa 
to takmer po pol storočí, kedy Michail Gorbačov v čase uvoľňovania napätia zrušil starý 
kolektívny trest a Tatári sa počas perestrojky mohli postupne začať vracať z exilu na Krym. 
V prvej polovici 90. rokov minulého storočia ich prišlo zhruba 150 tisíc, pred anexiou Krymu 
ich počet presiahol štvrť milióna, pričom viac ako 100 tisíc Tatárov sa k návratu ešte stále 
chystalo zo zahraničia (Klípa, 2006) (najväčší počet krymských Tatárov v exile bol predo-
všetkým v Uzbekistane).

Krymskotatárska inteligencia sa v nových podmienkach autonómneho Krymu snažila 
o obrodu jazyka, na ktorého vývoji je vidieť snaha zbaviť sa ruského vplyvu tým, že sa od roku 
1992 začalo znovu používať latinské písmo (mierne odlišné od variantu z roku 1928). Nová 
verzia bola roku 1997 Najvyššou radou Krymskej autonómnej republiky ofi ciálne schválená. 
I keď nebol vydaný ofi ciálny dokument o právnom postavení krymskotatárskeho jazyka, 
de facto bol postavený od tohto roku na rovnakú úroveň ako ruština a ukrajinčina. Ľudia 
mali právo na komunikáciu na úradoch v týchto jazykoch, názvy obcí s vyšším podielom 
krymských Tatárov na oznamovacích tabuliach sú aj v krymskej tatárčine (i keď niektoré sú 
napísané cyrilikou). Postupne sa podarilo zriadiť i niekoľko základných škôl s vyučovacím 
krymskotatárskym jazykom. V tomto smere po anexii Krymu u krymských Tatárov vyvstala 
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otázka, či bude možné používať latinku pre zápis krymskej tatárčiny, pretože v Rusku platí 
od 15. januára 2002 zákon „O jazykoch národov Ruskej federácie“, ktorý ako jedinú verziu 
písma uznáva cyriliku.2

Tatári na Krymu síce tvoria okolo 12 % obyvateľov, ale polovica z nich bola podľa úda-
jov z prvej dekády 21. storočia bez práce (Klípa, 2006). Najväčšími problémami tejto ťažko 
skúšanej minority boli pred ruskou anexiou predovšetkým chudoba a  spomínané znač-
né medzery v  ofi ciálnej podpore krymskotatárskeho jazyka a  kultúry. Neuveriteľne dlhú 
dobu sa taktiež preťahovalo i  získavanie ukrajinského občianstva. Nakoľko Tatári neboli 
ukrajinskými občanmi, nemohli si zvoliť svojich zástupcov do správy obcí, celého Krymu 
a samozrejme celoštátneho parlamentu. Ku sociálno-ekonomickej diskvalifi kácii sa prida-
la diskvalifi kácia politická, ktorá zase ďalej prehlbovala úpadok tatárskej životnej úrovne 
vylúčením z administratívnych zamestnaní a protitatárskou politikou aplikovanou predo-
všetkým proruskými politickými elitami (Klípa, 2006).

Krymskí Tatári i napriek rozpačitému privítaniu vo svojej pôvodnej domovine po dlhom 
období v nútenom exile veľmi rýchlo obnovili svoje vlastné volené zhromaždenie (Kurultaj)3 

s  regionálnymi pobočkami. Kurultaj zo svojich členov volí Medžlis,4 pozostávajúceho 
z 33 zástupcov. Medžlis sa bežne označuje ako parlament (hoci len štát, nie etnická komu-
nita, môže mať parlament), avšak jeho právomoci sú predovšetkým exekutívne. Vzhľadom 
k vylúčeniu Tatárov z politického života na Kryme však spočiatku (v priebehu 90. rokov 
20. storočia) tvorili skôr tieňové inštitúcie, spravujúce vnútrotatárske záležitosti, a  na-
vonok vystupovali ako hovorcovia tatárskej komunity na  Kryme. Postavenie Medžlisu 
bolo legalizované prezidentským dekrétom z 18. mája 1999, kedy získal status poradného 
a konzultatívneho zboru pri úrade ukrajinského prezidenta. Avšak v roku 2010 prezident 
Viktor Janukovyč reformoval zbor zoškrtaním jeho členov takmer o polovicu (z 33 na 19). 
Okrem toho sa vytvoril kontrolný mechanizmus nad zborom, ktorý sa prejavoval tým, že 
členov zboru menoval sám prezident Ukrajiny (Wilson, 2013). Krymskí Rusi sa v priebehu 
90. rokov 20. storočia neustále usilovali o diskreditáciu a kriminalizáciu Medžlisu ako „ne-
zákonného subjektu, ktorý sa pod rúškom lojality usiluje o úplne odtrhnutie Krymu a etnickú 
nadvládu“ (Klípa, 2006). Často pritom vyberali k  rozhovorom „vlastných“ tatárskych zá-
stupcov (kolaborantov), ktorým napríklad zaistili zvolenie do  parlamentu na  kandidátke 
komunistickej strany.

Od  svojho zriadenia v  roku 1991 až do  roku 2013 bol predsedom Medžlisu Mustafa 
Džemilev. Tento sedemdesiatročný politický väzeň a  disident názorne demonštruje osud 
krymských Tatárov. Džemilev bol ako polročné dieťa spolu s rodičmi v máji 1944 depor-
tovaný do sovietskeho stredoázijského Uzbekistanu. Do starej vlasti sa vrátil v prvej vlne 
presídlencov v roku 1991 (Allwort, 1998). Je považovaný za disidenta, veľkého odporcu rus-
kej politiky, ale aj horlivého podporovateľa islamu. Od októbra 2013 je predsedom Medžlisu 
Refat Čubarov. 

Okrem politických orgánov krymských Tatárov je potrebné spomenúť i politickú orga-
nizáciu Adalet,5 ktorá taktiež používa názov Krymskotatárska nacionalistická strana. Ruské 
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médiá na Kryme obviňovali organizáciu z radikalizmu a nazývali ju „militantnou stranou“ 
Medžlisu6 (Crimean News Agency, 2010).

 Avšak počas dvoch dekád existencie sa Adalet nezapojila do žiadneho škandálneho alebo 
násilného konania. Na druhej strane organizácia združovala časť krymských Tatárov, ktorí 
sa mohli začať radikalizovať v prípade rapídneho zhoršenia postavenia Tatárov na Kryme 
po  anexii polostrova (Crimean News Agency, 2010). Ruské autority považovali v  nových 
podmienkach práve Adalet (spolu s Hizb ut-Tahrir) za jednu z najnebezpečnejších a najra-
dikálnejších organizácii krymských Tatárov na polostrove. Určitá časť Adaletu bola veľmi 
kritická voči ukrajinským elitám a obviňovala ich z toho, že krymským Tatárom nepomohla 
zlepšiť sociálny status a že ukrajinské vlády nezačali s redistribúciou zabraných pozemkov.7 

Pod ukrajinským vedením sa organizácia Adalet zaoberala predovšetkým zachovávaním 
a propagáciou krymskotatárskych národných tradícii, kultúry, jazyka či krymskotatárskeho 
vzdelávania. Spolupracovala s vládnymi a verejnými organizáciami a napomáhala vycho-
vávať mládež v duchu patriotizmu a národného sebauvedomenia (Crimean News Agency, 
2010). 

Aj kritika organizácie Adalet smerom k ukrajinskej vláde vypovedala o tom, že nezávislá 
Ukrajina bohužiaľ nepraktizovala nejakú ucelenú či konzistentnú politiku voči krymským 
Tatárom z dlhodobej perspektívy. Principiálnym problémom bola skutočnosť, že od rozpadu 
Sovietskeho zväzu ukrajinské vedenie neprinieslo takmer žiadne výrazne zlepšenie sociálne-
ho statusu Tatárov na Kryme. Nielenže v tomto smere ukrajinské garnitúry krymskotatársku 
menšinovú politiku veľmi zanedbávali a ignorovali, ale vzťah Kyjeva k Tatárom bol dosť vy-
počítavý. Najmä „prorusky“ orientované vedenie Ukrajiny ignorovalo postavenie Medžlisu 
(zámerne nechcelo otvoriť rokovania o  regulácii jeho právneho postavenia) a  preferovalo 
vedenie dialógu s marginálnou stranou či skôr mimovládnou organizáciou Milli Firka.8 To 
znamená, že krymský Medžlis nebol nikdy ofi ciálne vyzvaný spolupodieľať sa na zákono-
darnom procese s lokálnymi, resp. centrálnymi politickými autoritami. Sľuby Kyjeva často 
odchádzali do zabudnutia alebo narážali v začarovanom kruhu na odpor vlády Krymskej 
autonómnej republiky. Ukrajinský parlament nikdy neprijal zákon, ktorý by obnovil ich 
práva ako obetí etnických deportácii, napriek permanentnému naliehaniu lídrov Medžlisu. 
Ukrajinská vláda počas dvoch dekád nepredložila relevantný návrh zákona, ktorý by bol 
jednoznačný voči požiadavkám na uznanie krymskotatárskej samosprávy ako určitej formy 
neteritoriálnej národnej autonómie9 (Olszański, 2014). 

Dlhodobý ukrajinský poprevratový program určený pre repatriantov (podporujúcich ich 
návrat a  bezpečné usadenie sa vo vlasti) dostával z  roka na  rok menej fi nancií, zatiaľ čo 
mnohým prevažne tatárskym osadám na Kryme chýbali dodávky plynu, vody a základné 
príjazdové komunikácie. Kyjev dlho ignoroval aj tak základnú požiadavku, ako bolo ob-
novenie historických názvov krymskotatárskych miest a dedín, ktoré Rusi po deportáciách 
nesprávne a účelovo „prorusky“ premenovali. Kyjev si spomenul na tatársku minoritu zväč-
ša len pred voľbami, kde v dramatickom rozdelení na západ a východ boli krymskí Tatári 
vždy „zlatým artiklom“ (Yunusov, 2014), ktorých pred kampaňou zneužívali oba politické 
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tábory. Navyše ukrajinskí politici podliehali mnohým etnickým stereotypom – báli sa pre-
dovšetkým islamizácie spájanej s  príchodom Tatárov a  zasahovania Turecka do  svojich 
záležitostí. Ukrajinské elity boli toho názoru, že upevnenie a zjednotenie vlastného štátu 
a vlastnej identity je predsa len pre Ukrajinu dôležitejšia a naliehavejšia téma ako sebaur-
čenie krymských Tatárov, a preto sa ich problémy a potreby neustále odkladali do úzadia 
(Klípa, 2006). Explicitné a ofi ciálne vyhlásenie z 20. marca 2014 ukrajinským parlamentom, 
ktoré priznáva krymským Tatárom status „historického národa v  rámci Ukrajiny“, preto 
prišlo trochu neskoro a  bolo predovšetkým reakciou ukrajinského parlamentu na  ruskú 
anexiu Krymu.10 V súlade s uznesením ukrajinského parlamentu boli súčasne ako najvyššie 
orgány krymskotatárskeho národa uznané Medžlis a Kurultaj (Istorična Pravda, 2014). 

I  napriek týmto skutočnostiam však bolo krymským Tatárom jasné, že podporu pre 
svoj návrat a prípadné ďalšie požiadavky mohli hľadať výlučne v nezávislej (a prozápadnej) 
Ukrajine a nie u Rusov, s ktorými si krymskí Tatári spájali jednak zločinecký sovietsky sys-
tém, jednak systematicky nepriateľsky naladené obyvateľstvo na polostrove. Dôkazom toho 
je názor podpredsedu Medžlisu Marimana Dželiala, ktorý tesne po  minuloročnej ruskej 
anexii Krymu Ruskom prehlásil: „Prijali sme deklaráciu o národnej suverenite, ale o odtrh-
nutí od Ukrajiny vôbec neuvažujeme. Z Ruska nás vyhnali, Ukrajina nás vzala späť. Veríme, 
že európska integrácia Ukrajiny pomôže pri naprávania krívd voči nášmu prenasledovanému 
národu. Aj preto krymskí Tatári tak masívne podporili Euromajdan“ (Drábek, 2014).

Dôvody potenciálnej radikalizácie a premeny krymských Tatárov 
a krymskotatárskych moslimských komunít 

Dôvody pre potenciálnu radikálizáciu krymských Tatárov

Radikalizácia krymských Tatárov hrozila v prípade, ak by Rusko po anexii polostrova 
zvolilo represívnu politiku, ktorá by obmedzovala ich práva a dôstojnosť. Tento typ politiky 
sa totiž stáva čoraz viac využívaným nástrojom (voči minoritám a opozícii) na presadzo-
vanie „poriadku“ v samotnom Rusku. Jednalo sa predovšetkým o nasledujúce potenciálne 
obmedzenia práv krymských Tatárov:

Obmedzenie slobody prejavu a slobody zhromažďovania

Nedávne ruské zákony (z roku 2012) zavádzajú tvrdé pokuty za účasť na pokojnom, ale 
neohlásenom proteste. Zákon postihuje tak jednotlivcov (horná sadzba je v prepočte 7 271 € 
z dovtedajších 48,50 €), ako i verejných činiteľov (zvýšenie fi nančného postihu až na 14 542 
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€) (Euractiv, 2012). Oponenti legislatívnych opatrení tvrdili, že zákon bol len reakciou 
na protivládne protesty z roku 2011, ktoré boli v Rusku najväčšie od pádu Sovietskeho zvä-
zu a najmasovejšie počas éry Vladimíra Putina. „Kritika verejných autorít sa stáva v tejto 
krajine hlavným kriminálnym činom“, povedal vtedy Gennadij Gudkov, opozičný poslanec 
Štátnej dumy (Euractiv, 2012). Rovnaké opatrenia sa presunuli i na Krym. Obmedzovanie 
slobody prejavu a zhromaždenia mohlo vyvolať vlnu rezistencie. 15. apríla 2014 krymské 
lokálne úrady zakázali zorganizovať pochod LGBT11 menšín (naplánovanej na 22.–23. apríla 
2014) v krymskom Sevastopoľe z dôvodu „západnej LGBT propagandy“ (Malinowski, 2014). 
V súvislosti s krymskými Tatármi nové vedenie Krymu nedovolilo Tatárom zorganizovať 
spomienkové stretnutie 70. výročia Stalinových deportácii v centre regionálnej metropoly 
Simferopoľ (naplánované na máj 2014). Aj napriek zákazu sa však pri mešite na predmestí 
Simferopoľu zišlo okolo 10 tisíc krymských Tatárov.12

Spustenie hystérie „zahraničných agentov“ a „zradcov“ na Kryme

Na  Krym sa presunuli obavy z  xenofóbnych a  šovinistických trendov prebiehajúcich 
v Rusku, ktoré sú výdatne podporované ruskými orgánmi. Krymskotatárske mimovládne 
organizácie sa obávali perzekúcii a masívnej kontroly zo strany vládnych orgánov Ruskej 
federácie. Prezident Putin totiž po  svojom opätovnom návrate do  prezidentského kresla 
v roku 2012 vystupňoval prenasledovanie mimovládnych organizácií v Rusku. Podporil pri-
jatie série zákonov zahŕňajúcich povinnosť pre organizácie fi nancované zahraničím niesť 
označenie „zahraničný agent“. V prípade, že tak neurobia, hrozí im pokuta a v horšom prí-
pade aj strata licencie a zrušenie. K tomuto kroku pristúpil po rozsiahlych protestoch proti 
jeho vláde, z ktorých podpory obvinil americké ministerstvo zahraničia. Po anexii Krymu 
Ruskom sa teda museli registrovať krymskotatárske mimovládne organizácie pod hanlivým 
označením „zahraničný agent“ (Malinowski, 2014). 

Kriminalizácia názoru, ktorý by bol v rozpore s ofi ciálnym stanoviskom 
Ruskej federácie

Ruské vedenie sa mohlo na Kryme pokúsiť realizovať rovnakú stratégiu, ktorú často vy-
užíva v Rusku voči odporcom režimu a predstaviteľom opozície. Jedná sa zväčša o psychické 
a fyzické zastrašovanie opozičných lídrov prostredníctvom sfanatizovaných obdivovateľov 
prezidenta Putina (v Rusku je v tomto smere známa predovšetkým skupina ľudí zoskupená 
v mládežníckej organizácii Naši), fi nančné postihy, ale aj väznenie nepohodlných novinárov 
alebo mimovládnych aktivistov, ktorí otvorene kritizujú pomery v Rusku. Za prezentova-
nie nezávislých názorov sú mnohokrát obviňovaní z  extrémizmu či výtržníctva. Metódy 
atakov na  ľudí nepohodlných režimu sa stupňujú a  sú sofi stikovanejšie. Tatári na Kryme 
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sa obávali toho, aby sa podobná situácia neopakovala voči nim, napríklad prostredníctvom 
aktivít ruskej domobrany alebo silno prorusky zameraného hnutia Ruská jednota (rusky 
Russkoje Jedinstvo).13

Cenzúra a propaganda 

Cenzúra a štátna propaganda sa od nástupu V. Putina stali bežným javom v Ruskej fe-
derácii. RIA Novosti, podobne ako väčšina ruských spravodajských kanálov (s výnimkou 
niekoľkých opozičných, napr. Novaja Gazeta), sú pod tesnou kontrolou Kremľa. Obzvlášť 
do  sveta televízie je plne prenesená Putinova vertikála moci. Šéfovia televíznych kanálov 
a redakcií sú Putinovi v maximálnej miere lojálni. Na Kryme sa cenzúra a propaganda spus-
tili ihneď po anexii polostrova. Ruské vedenie vyradilo viaceré ukrajinské televízne stanice 
(vrátane krymskotatárskej nezávislej televízii ATR) z ponuky distributérov signálu, pričom 
ich nahradili ruské televízie (Malinowski, 2014). 

Otázka náboženskej slobody a tolerancie

V  rámci duchovných islamských autorít na  Kryme jednoznačne rezonovala obava tý-
kajúca sa budúceho vývoja moslimov na polostrove pod ruským vedením. Podľa muft iho14 

Saida Ismagilova (muft iho Duchovnej administratívy moslimov Ukrajiny) „postavenie 
moslimov na  polostrove bolo pod ukrajinským vedením výrazne lepšie, ako je postavenie 
moslimov v Rusku“ (Ismagilov, 2014: 19). Moslimovia na Kryme pred ruskou anexiou mali 
vcelku široké možnosti sebarealizácie a rozvoja duchovného života: mešity na Kryme boli 
vybudované (a postupne sa budovali) v každej menšej dedine a meste, kde žili moslimovia; 
bolo otvorených niekoľko madras15 a  základných náboženských a  vzdelávacích inštitúcii 
pre mužov a ženy; boli obnovené historické miesta konania bohoslužieb, ktoré sú viac ako 
sto rokov staré; korán bol preložený a publikovaný v krymskotatárskom jazyku. 

Ruská represívna politika voči moslimom v Rusku súvisela najmä s nástupom radikál-
neho islamu a následných teroristických činov v krajine, z ktorého boli obvinení islamskí 
radikáli.16 Avšak tieto aktivity islamských extrémistov mali za následok prudký nárast ne-
priateľstva a  podozrievania ruskej väčšiny k  moslimom v  Rusku vo všeobecnosti. Podľa 
Ismagilova „súčasná ruská islamofóbia nie je žiadnym tajomstvom. Moslimovia z Kaukazu 
a Strednej Ázie sú vnímaní s nepriateľstvom či dokonca s nenávisťou, najmä v Moskve. Rusko 
je miestom etnických pogromov, deštrukcie a vrážd, na základe etnického náboženstva. Niečo 
podobné sa nikdy na  Ukrajine nestalo“ (Ismagilov, 2014: 19). Duchovný život moslimov 
v Rusku je veľmi prísne kontrolovaný štátom. 

Podľa Ismagilova nie je umožnené moslimským lídrom v Rusku slobodne kázať či vy-
jadrovať sa. Ak tak chcú robiť, hrozí im nebezpečenstvo začatia súdneho konania. Musia 
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dodržiavať vládnucu ofi ciálnu ideológiu, čo je prípad týkajúci sa moslimských regiónov 
Ruska. Avšak v Severnom Kaukaze je situácia ešte oveľa komplikovanejšia. V podstate tam 
neustále prebiehajú väčšie či menšie zrážky medzi tzv. kaukazskými militantmi a ruskými 
strážcami zákona. Ofi ciálne vysvetlenie tejto intenzívnej kontroly je hrozba šírenia extré-
mizmu (Ismagilov, 2014). V Rusku v nedávnom období vyvolali polemiku aj veľmi prísne 
zákazy šírenia, resp. propagovania moslimskej literatúry, ktorá je mnohokrát posudzovaná 
ako extrémistická, dokonca aj v prípadoch, keď sa jedná o klasické stredoveké práce islam-
ských mysliteľov.

Zhoršenie sociálneho a ekonomického postavenia krymských Tatárov 

Radikalizácia krymských Tatárov (v  podobe politických organizácii alebo politických 
strán) hrozila v  prípade, že ruské orgány nemali v  pláne riešiť hlavné problémy a  výzvy 
krymskotatárskeho národa (rehabilitácia, pozemková redistribúcia, zlepšenie sociálnych 
a  ekonomických aspektov). Radikalizácia hrozila i  z  dôvodu potenciálneho vytláčania 
politicky aktívnych krymských Tatárov na politickú perifériu. Toto riziko tu hrozilo i na-
priek skutočnosti, že počas uplynulých dvoch dekád sa politické organizácie krymských 
Tatárov nedopustili závažných ilegálnych akcií jednak voči ukrajinskému štátnemu vede-
niu, jednak voči majoritnému ruskému obyvateľstvu na polostrove. Prorusky orientované 
média na Kryme síce vykresľovali krymskotatárske politické organizácie ako „násilné ko-
munity usilujúce sa o ilegálnu redistribúciu pôdy a boj proti ruskému vplyvu na polostrove“ 
(Malinowski, 2014), skôr by sa mohlo uviesť, že v dôsledku historicky ťažko skúšaného ná-
roda a sťaženej ekonomickej a sociálnej pozície sa sformovali do organizácii zachovávajúcej 
si určitý stupeň sebakontroly a nenásilnej rezistencie.

Krymskotatárske moslimské komunity

Krymskí Tatári patria k  hanafíjskej vetve sunnitského islamu, ktorá bola založená 
v 8. storočí učencom menom abú Hanífa. Tato škola je liberálnejšia než ostatné a nekonzerva-
tívna, pretože na druhom mieste po Koránu je pre nich právo. Stupeň religiozity krymských 
Tatárov je však pomerne nízky. Veľmi malá menšina krymských Tatárov (menej ako 2 %) 
patrí do niekoľkých menších moslimských siekt, napr. habašistov (učenie šejka Habašiho 
pôvodom z východnej Etiópie) alebo wahhabistov (Bojcova, 2009). Táto skutočnosť vyplý-
va z  historických konzekvencií – z  rozsiahleho boja sovietskych autorít s  náboženstvom 
v  Sovietskom zväze a  deportácie tohto národa do  Strednej Ázie v  roku 1944. Len 18 % 
krymských Tatárov vyhlásilo, že sa cítia ako silno veriaci, a približne 80 % charakterizovalo 
seba samých ako moslimov, nakoľko je to súčasťou tradície ich predkov, rodiny a národa 
(Bojcova, 2009). Proces postupného oživovania náboženských praktík začal po  návrate 
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Tatárov na Krym zo Strednej Ázie na začiatku 90. rokov 20. storočia, avšak do dnešných dní 
veľká väčšina krymských Tatárov nie je zapojená do náboženských aktivít. Približne 7,5 % 
Tatárov na Kryme vykonáva povinnú moslimskú modlitbu (namáz) denne. Mladí ľudia sú 
ešte menej nábožensky založení – iba 5,7 % z nich sa modlí každý deň. Muži majú tendenciu 
vykonávať náboženské obrady častejšie ako ženy – 36,5 % mužov a 11,4 % žien pravidelne vy-
konáva namáz. Približne 22 % z populácie krymských Tatárov pravidelne navštevuje mešity 
v piatok, čo je posvätný deň pre moslimov (Bojcova, 2009). Politickí a moslimskí predstavi-
telia krymskotatárskeho národa sú vážne znepokojení postupným úpadkom náboženského 
života najmä medzi mladými moslimami na Kryme. 

Po návratu z exilu krymskí Tatári zrekonštruovali zničené mešity či postavili nové, avšak 
žiadny príspevok od ukrajinskej vlády nedostali. Počet mešít na Kryme sa však radikálne 
znížil. V roku 2013 bolo na Kryme funkčných len 180 mešít oproti takmer trom tisícom 
spred roku 1917 (Wilson, 2013), pričom väčšina z nich bola obnovená po roku 1991. Výstavba 
približne 20 % mešít na  Kryme bola fi nancovaná Tureckom a  viac ako 60 % Saudskou 
Arábiou, Kuvajtom a inými arabskými štátmi. Zaujímavým faktom je skutočnosť, že v prvej 
polovici 90. rokov minulého storočia bolo Turecko lídrom v rámci fi nančnej podpory vý-
stavby mešít. Po roku 1996 sa stávajú hlavnými podporovateľmi pri výstavbe mešít arabské 
krajiny (Izmirli, 2013). Tento fakt súvisí najmä s razantným prenikaním najmä wahhabistic-
kej fundamentálnej formy islamu na Krym od druhej polovice 90. rokov 20. storočia. 

Pred anexiou Krymu bola podstatná väčšina moslimov na  Kryme sústredená okolo 
Duchovnej administratívy moslimov na Kryme (rusky Duchovnoje Upravlenije Musul’man 
Krima, ďalej DUMK). V tej dobe bolo na Kryme takmer 400 ofi ciálne registrovaných moslim-
ských komunít, pričom asi 350 z nich spadalo pod DUMK a okolo 50 patrilo k nezávislým 
wahhábistickým či habašistickým komunitám prípadne spájané so Stranou oslobodenia 
(Hizb ut-Tahrir) (Izmirli, 2013). Veľký počet moslimských komunít (cca 600) na Kryme bolo 
stále neregistrovaných (Goble, 2013). Ukrajinský zákon bol vcelku tolerantný a neperzekvo-
val neregistrované náboženské komunity, pretože iba malá časť týchto neregistrovaných 
komunít predstavovala nejaký druh hrozby v podobe radikálnej islamistickej skupiny. Aj 
z týchto neregistrovaných náboženských komunít sa väčšina hlásila k umiernenej a majorit-
nej krymskotatárskej verzii islamu. 

Po anexii Krymu mohlo byť potenciálne nebezpečenstvo prichádzajúce od islamských 
organizácii na Kryme rozdelené do troch kategórii:

a) radikalizácia hlavného prúdu krymskotatárskych moslimov;
b) radikalizácia troch hlavných moslimských minorít na Kryme: stúpencov Hizb ut-Tah- 

rir, Wahhábiho a Habašiho učenia;
c) aktivity teroristických skupín pochádzajúcich z  Ruskej federácie, Strednej Ázie 

a Stredného východu.
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Radikalizácia hlavného prúdu krymskotatárskych moslimov

Absolútna väčšina krymských Tatárov patrí k  umiernenej verzii islamu, ktorá je 
(historicky) spätá s islamom v Turecku. Značná časť krymských Tatárov nie je aktívna v ná-
boženských praktikách, ale stotožňuje sa s hlavnou duchovnou moslimskou organizáciou 
DUMK. Organizačná štruktúra islamských inštitúcií na Ukrajine (vrátane Krymu) je po-
stavená na  báze tzv. Duchovnej administratívy moslimov (rusky Duchovnoje Upravlenije 
Musul’man) alebo tzv. muft iátov. Vo všeobecnosti kopírujú systém prijatý v Rusku, kde ta-
kéto štruktúry tradične slúžili ako nástroje štátnej kontroly nad islamskými komunitami. 
Ruské, resp. juhovýchodno-európske duchovné administratívy neboli zriaďované podľa 
predpísanej islamskej doktríny, ale namiesto toho sú založené na  princípe komplexného, 
právneho a administratívneho poriadku a predstavujú hierarchické inštitúcie, podobne ako 
kresťanské diecézy, prepojené s konkrétnym teritóriom za účelom lepšej regulácie islamské-
ho náboženstva (Yarosh, 2012). 

DUMK ako nástupca tradícii Krymského chanátu pôsobila ako jediná Duchovná ad-
ministratíva moslimov na  Kryme. Avšak v  roku 2010 napriek negatívnym stanoviskám 
DUMK a  Rady muft iov Ukrajiny Štátny výbor pre náboženské záležitosti Ukrajiny (rus-
ky Gosudarstvennyj komitet Ukrainy po  delam religij) zaregistroval na  Kryme Duchovné 
centrum moslimov na Kryme (rusky Duchovnij Centr Musuľman Krima, DCMK), ktoré je 
ovplyvnené hnutím habašistov, rozšíreným prevažne v Libanone. Od r. 2010 tak na Kryme 
pôsobia ofi ciálne dve duchovné administratívy, ktoré sú právne nezávislé. Podľa S. Ismagilova 
je to pre moslimov na Kryme „tak trochu tragédia, pretože pred tým boli zjednotení z hľadis-
ka náboženstva, aj napriek existencii rozličných moslimských skupín“ (Ismagilov, 2014: 19). 

DUMK je vo veľkej miere ovplyvnená poprednými tureckými mullahmi a  vládny-
mi štruktúrami Turecka. Úzko spolupracuje s Riaditeľstvom náboženských vecí Tureckej 
republiky (anglicky Presidency of Religious Aff airs of the Republic of Turkey).17 Táto orga-
nizácia podporuje jednak duchovné vzdelávanie mladých krymských Tatárov v  Turecku, 
jednak misionárov a  duchovných v  okolitých krajinách, vyznávajúcich hanafi stickú ško-
lu islamu. Okrem toho úzko spolupracuje aj s Tureckou náboženskou nadáciou (anglicky 
Turkish Diyanet Foundation), ktorá podporuje vzdelávacie a duchovné aktivity a projekty, 
obnovu či výstavbu mešít a najmä obnovu islamského učenia (NewsRu, 2009). Táto úzka 
spolupráca je aj dôvodom, prečo má Turecko taký významný vplyv na politické a nábožen-
ské organizácie krymských Tatárov. Tento vplyv by však nemal byť preceňovaný. Aj napriek 
dlhodobej stratégii a podpory Turecka mnoho ovplyvňujúcich mechanizmov na Kryme nie 
tak celkom funguje. Jedným z kľúčových nástrojov vplyvu Turecka na Kryme je výchova 
mladých krymských Tatárov v Turecku. Hlavným problémom však je, že väčšina krymsko-
tatárskych študentov radšej uprednostní život v Turecku pred návratom na Krym, kde by 
mohli presadzovať osvetové učenie. V roku 2009 z 50 tatárskych študentov z Krymu, ktorí 
prišli do Turecka študovať náboženstvo a mali ambíciu stať sa mullahmi, sa iba 20 z nich 
vrátilo späť na Krym a iba 10 z nich začalo pracovať v náboženskej sfére (NewsRu, 2009). 



42 | STATI / ARTICLES

DUMK veľmi úzko spolupracuje s krymským Medžlisom a Kurultajom. Zaujímavé je zis-
tenie, že tak ako Medžlis, ako i DUMK sa stretávajú s krízou dôvery od bežných krymských 
Tatárov. Lídri Medžlizu boli obviňovaní z rozsiahlej korupcie a z neriešenia ekonomických 
a sociálnych problémov krymských Tatárov. Na druhej strane boli obvinení aj mullahovia 
z DUMK z korupcie a nízkeho stupňa náboženskej angažovanosti, najmä v súvislosti s množ-
stvom prichádzajúcich zahraničných mullahov, ktorí sa pokúšajú prinútiť (prostredníctvom 
progresívnych náboženských aktivít) krymskotatárskych moslimov, aby konvertovali na iné 
typy islamu (Yarosh & Brylov, 2011), ktoré sú radikálnejšie a rozhodnejšie.

V  súvislosti s  potenciálnou hrozbou radikalizácie islamských organizácii na  Kryme 
v  rámci tzv. hlavného prúdu krymskotatárskej náboženskej komunity je nutné spomen-
úť aktivity tureckej organizácie Nurdzhular (Kongregácia), respektíve Nurculuk (Stúpenci 
svetla)18 a džamaat Fethullaha Gullena.19 Hlavnou činnosťou týchto organizácií je predovšet-
kým postupná infi ltrácia do vzdelávacích a politických inštitúcií v moslimských krajinách 
(taktiež sú nazývaní i agenti tureckého vplyvu) a šírenie myšlienok Saida Nursiho zväčša 
mladým študentom prostredníctvom vzdelávacích edukačných fondov a centier doma i v za-
hraničí. Nurculuk formovaný Nursim bol špecifi cký v tom zmysle, že akceptuje oddelenie 
náboženstva od štátu a súčasne aj koexistenciu dvoch na sebe nezávislých, ale paralelných 
systémov práva – štátne a islamské. Kritika upozorňovala na nurculucký odpor k laicizácii, 
antirepublikanizmu a požiadavke smerujúcej k odstráneniu opatrení, ktoré boli v rozpore 
so šáriou. Preto ho mnohokrát označovali ako fundamentálne náboženské hnutie (Pirický, 
2004). Po smrti Nursiho sa Nurculuk rozštiepil a predstaviteľom jednej z jeho častí – naj-
silnejšej vetvy hnutia – sa stal jeho učenec F. Gullen (žijúci od roku 1998 v exile v USA). 
Gullen je považovaný za jedného z najvýznamnejších teológov súčasnosti, ktorý pokraču-
je v šírení Nursiho myšlienok. Nurculuk expanduje aj do okolitých postsovietskych krajín, 
vrátane Ruska, Ukrajiny i Krymu. Činnosť týchto organizácií je kontrolovaná a riadená líd-
rami z Turecka a USA. V roku 2008 ruské úrady zakázali fungovanie Nurculuku na území 
Ruskej federácie (džamaat Fethullaha Gullena je považovaný za súčasť Nurculuku v Rusku). 
Situácia monitoringu na Kryme je o to ťažšia, pretože na rozdiel od iných postsovietskych 
krajín tu Nurculuk nevytvára kontrolované fondy a edukačné inštitúcie. Agenti organizácie 
sú tu zväčša kamufl ovaní v podobe tureckých biznismenov či reprezentantov charitatívnych 
organizácii. Aj vďaka tomuto nadväzujú skôr neformálne kontakty s krymskými Tatármi 
a  ich zmanipulovanie a  presadzovanie „panturkických“ myšlienok je oveľa jednoduchšie 
(NewsRu, 2009). Z tohto dôvodu, je oveľa ťažšie odhadnúť počet členov týchto organizácii.

Radikalizácia troch hlavných moslimských minorít na Kryme

V historicky moslimských regiónoch Severného Kaukazska a stredného Povolžia venuje 
vedenie Ruskej federácie zvýšenú pozornosť procesu marginalizácie a komplexnej eliminá-
cie ilegálnych islamistických organizácií. V týchto aktivitách sa rozhodol pokračovať ruský 
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prezident aj na anektovanom Kryme. Ako bolo uvedené, približne 98 % krymských Tatárov 
vyznáva umiernené sunnitské učenie propagované Duchovnou administratívou mosli-
mov na Kryme. Avšak veľmi malá skupinka v rámci krymskotatárskej minority sa podieľa 
na praktikovaní odlišnej (radikálnejšej) verzii islamu. Aj keď ich počet je pomerne nízky, 
sú značne viditeľní. Dve z nich (komunity wahhabistov a habašistov) majú jasne nábožen-
ský charakter, zatiaľ čo tretia komunita (Hizb ut-Tahrir) praktikuje náboženské i politické 
aktivity.

Hizb ut-Tahrir: Jednou z  militantných a  ilegálnych moslimských skupín pôsobiaca 
na Kryme je aj panislamská Strana oslobodenia, Hizbut-Tahrir. Už 7. apríla 2014 na zasad-
nutí Federálnej služby bezpečnosti (Federal’naja služba bezopasnosti Rossijskoj Federacii, 
FSB) ruský prezident vyzval túto hlavnú bezpečnostnú organizáciu v krajine, aby elimino-
vala radikálov a ich potenciálne ambície preniknúť na Krym. Na tomto zasadnutí sa zároveň 
rozhodlo o vytvorení teritoriálnych jednotiek FSB na Kryme a v Sevastopoľe. Okrem iného 
ich vytvorenie malo primárne „zabrániť, aby sa do mocenských štruktúr dostali osoby s kri-
minálnou minulosťou, predstavitelia rôznych radikálnych a extrémistických prúdov a tí, ktorí 
sa snažia zasahovať do normálneho vývoja na Kryme a v Sevastopoľe“ (Klimentyev, 2014). 

Menovanie Viktora Palagina (bývalého šéfa regionálnej FSB v Baškirsku) na pozíciu šéfa 
novovytvoreného regionálneho oddelenia Krymskej FSB jasne demonštrovalo, že ruské ve-
denie vníma radikálne islamské organizácie ako najväčšiu hrozbu stabilizácie na polostrove. 
Palagin je považovaný za jedného z najlepších agentov tajnej služby v boji proti radikálnym 
militantom pôsobiacich na  ruskom teritóriu, je známy svojím nekompromisným postu-
pom voči týmto skupinám. Pod jeho velením sa uskutočnili v Baškirsku série úspešných 
operácii proti členom podvratných skupín, ktoré vykonávali teroristické akcie na tomto te-
ritóriu (Murtazina, 2014). Presun Palagina (a jeho najbližších spolupracovníkov) na Krym 
bol pochopiteľný aj preto, lebo dokázal analyzovať techniky a metódy používané ilegálnou 
organizáciou Hizb ut-Tahrir, ktorej aktivity boli zaznamenané aj na Kryme.

Hizb ut-Tahrir má pobočky vo viac ako 40 krajinách sveta a  viac ako milión podpo-
rovateľov. Pôsobí na  Blízkom východe, v  Strednej Ázii, v  juhovýchodnej Ázii, v  Afrike, 
na indickom subkontinentu, ale i v Rusku. V mnohých štátoch je zakázaná (vrátane Ruska). 
Je to radikálna islamská organizácia, ktorej ofi ciálnym cieľom je spojenie všetkých moslim-
ských krajín v jednotný moslimský kalifát. Organizácia má za cieľ obnoviť islamský spôsob 
života podľa odkazu proroka Mohameda, čo je reakcia na skutočnosť, že predovšetkým nové 
generácie moslimov preberajú západné hodnoty a kultúru (Markedonov, 2013). Organizácia 
je veľmi úspešná v štátoch, kde pôsobí, dokáže sa presne adaptovať na prostredie krajiny. 
Podľa miestnych podmienok prispôsobí metódy získavania obyvateľov na  svoju stranu. 
Tieto metódy sú veľmi sofi stikované, vrátane obsahu propagačných materiálov, ale i preja-
vov vysoko postavených členov. Práve vzdelávanie sa stalo hlavným nástrojom propagácie 
myšlienok organizácie.

Počas uplynulých dvoch dekád ukrajinské a regionálne krymské vedenie neovplyvňovalo 
vo výraznejšej miere aktivitu tejto organizácii na území Krymu. To znamená, že organizácia 
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fungovala bez výraznejších obmedzení. Nikto z jej prívržencov sa na Kryme k tejto skupi-
ne, respektíve k jej učeniu ofi ciálne nehlásil. Nebola nikdy registrovaná, funguje však pod 
rôznymi inými krycími menami. V  roku 2009 priniesla ruská mimovládna spravodajská 
agentúra Interfax informáciu (s odvolaním sa na ministra vnútorných záležitostí Krymu), 
že približne 30 tisíc krymských moslimov je „pod vplyvom“ Hizb ut-Tahrir (Izmirli, 2013), 
najmä v dôsledku takmer úplného sociálneho vylúčenia krymských Tatárov. 

Na Kryme (kde začala operovať v roku 2003, po tom čo bola zakázaná v Rusku) táto ko-
munita predstavovala najväčšiu a najvýkonnejšiu menšinovú skupinu spomedzi krymských 
Tatárov, ktorých si získavala najmä z dvoch dôvodov: 

– sociálna nestabilita: zoskupenie lokálnych, prevažne mladých moslimov, pre ktoré sa 
stali myšlienky organizácie inšpirujúce a videli v hnutí cestu z bludného kruhu chu-
doby a dekadencie spoločnosti;

– alarmujúca sociálna a  ekonomická situácia: veľká nespokojnosť aktívnych krym-
ských Tatárov s korupciou a nedostatkom efektívnych a aktívnych opatrení Medžlisu 
a mullahov v rámci DUMK (Suchkov, 2014).20

Po ruskej okupácii Krymu sa značná časť vedenia a stúpenci z Hizb ut-Tahrir presťaho-
vali do kontinentálnej Ukrajiny – vedeli, že táto organizácia je zakázaná v Rusku a ruské 
tajné služby vnímali Hizb ut-Tahrir ako najväčšiu potenciálnu hrozbu v rámci krymskota-
társkej komunity. Počet členov organizácie je ťažké odhadnúť. Viacerí experti sa zhodujú, že 
do začiatku ruskej okupácie Krymu počet členov Hizb ut-Tahrir na Kryme lavíroval medzi 
piatimi až šiestimi tisícmi. Najaktívnejšia časť hnutia nepresahovala viac ako tisíc členov 
– zvyšok členov bol zahrnutý skôr do  intelektuálnej a  vzdelávacej sféry (Suchkov, 2014). 
Po úteku väčšej časti lídrov a aktivistov a preventívnych akciách ruskej tajnej služby bude 
pravdepodobne počet aktivistov klesať. Alternatívou pre nich môže byť to, že väčšia časť 
Hizb ut-Tahrir sa pridá k legálnej väčšinovej islamskej komunite krymských Tatárov, zatiaľ 
čo najvytrvalejšia časť (niekoľko stoviek členov) bude zrejme naďalej pokračovať v tajných 
a ilegálnych aktivitách. 

Wahhábistická komunita (salafi stické učenie): Veľmi nebezpečný trend tzv. „wah-
-habizácie“ dorazil po  páde bipolarity i  na  Krym (avšak nie v  takom rozsahu ako napr. 
v Čečensku v 90. rokoch 20. storočia). Vzhľadom k rozsiahlej osvetovej, ale hlavne fi nančne 
dotovanej kampani Saudskej Arábie a v dôsledku wahhábistického prozelytizmu21 sa malá 
wahhábistická skupina objavila na Kryme už v roku 1997 (Burr, 2014). Počet wahhábistov 
na  Kryme nie je väčší ako 800 ľudí – väčšina z  nich je sústredená v  oblasti Simferopoľu 
a  Bakhchčisaraja. Wahhábovo učenie je veľmi nebezpečné, najmä z  dôvodu intolerancie. 
Všetky vplyvy, ktoré prenikli do islamu asi po roku 960 n. l., považuje za herézu a žiada ich 
odstrániť. Jeho nasledovníci sami seba nazývajú muwahhidun, čo znamená „unitaristi“.22 
Ako uvádza Ismagilov „wahhábisti sú odlišní, rôznorodí, vyznávajúci konzervatívny pohľad. 
Ich nasledovníci sú si vedomí, že by mali rešpektovať len ich náboženských lídrov. Wahhábisti 
sú často izolovaní od ostatných krymských Tatárov a nie sú k nim práve najpriateľskejší. Je ich 
zopár a nie sú extrémne radikálni.“ (Ismagilov, 2014: 19). Medzi najčastejšie dôvody prečo 
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sa krymskí Tatári stávajú členmi wahhábistických komunít, sú podobné ako v prípade Hizb 
ut-Tahrir:

– nespokojnosť s  tradičnými politickými a  náboženskými organizáciami krymských 
Tatárov a z nej prameniaca veľká chudoba a pocit absolútnej beznádeje;

– vysoká fi nančná podpora pre wahhábistické komunity a iniciatívne aktivity misioná-
rov z arabského sveta a Strednej Ázie (Nalapat, 2010). 

Pre ruské vedenie predstavovala aj táto komunita potenciálnu hrozbu i na Kryme. Ako 
je známe, aktivity tejto radikálnej islamskej komunity na Severnom Kaukaze znepokojovali 
ruské úrady v nedávnej minulosti. Situácia najmä po začatí druhej čečenskej vojny na za-
čiatku 21. storočia bola charakteristická ruskými masívnymi „protiteroristickými akciami 
vládnych síl zameranými na radikálne skupiny, ale aj ich rodiny, ktorých príslušníci boli často 
unášaní, vypočúvaní alebo väznení, alebo jednoducho zmizli. Výnimkou nebolo ani nedis-
kriminatívne násilie na  civilnom obyvateľstve v  Čečensku, bombardovanie miest a  dedín 
a civilných objektov“ (Imreová, 2013: 184). 

Habašistická komunita: Učenie šajcha al-Habašiho nie je ilegálne, naopak riadne zare-
gistrované. Z náboženského hľadiska je jeden z najzávažnejších problémov pre krymských 
Tatárov práve príchod tejto komunity na Krym v priebehu roku 2007. Stúpenci tejto sekty 
sú rozšírení najmä v Libanonu a v Sýrii (sýrska vláda vždy podporovala Habašiho ideológiu 
na  úkor wahhábistov, resp. salafi stov). V  roku 2010 bolo zaregistrované Duchovné cent-
rum moslimov na Kryme, ktoré je vytvorené a vedené práve habašistickou komunitou. Táto 
komunita prezentuje liberálne, moderné, tzv. „soft “ učenie, ktoré sa líši od hlavného „main-
streamového“ duchovného prúdu na  Kryme a  často sa dostáva do  sporov s  Duchovnou 
administratívou moslimov na Kryme (Ismagilov, 2014). 

Aktivity teroristických skupín, pochádzajúcich z Ruskej federácie, Strednej Ázie 
a Stredného východu

Počas uplynulých viac ako 20 rokov nebol zaznamenaný nejaký závažný teroristický útok 
na území polostrova Krym. Tento fakt naznačuje, že pred ruskou okupáciou pôsobili hlav-
né, ale i okrajové nábožensko-politické organizácie viac menej bez násilného charakteru. 
Hrozba teroristického útoku na Kryme mohla po anexii polostrova pochádzať predovšet-
kým z malých, ale extrémne militantných skupín, ktoré sú riadené vedením mimo polostrov. 
Jedná sa najmä o:

Hnutie At Takfi r wal-Hidžra: Táto radikálna organizácia (v  prekladu „exkominiká-
cia“ a „exodus“), ktorá je súčasťou Moslimského bratstva, mohla zjednocovať v čase anexie 
Krymu približne 10 až 20 členov v  oblasti Simferopoľu, ktorí boli nespokojní s  „nízkou“ 
úrovňou radikalizácie Hizb ut-Tahrir. V roku 2009 informovali ukrajinské tajné služby, že 
zadržali troch členov tejto organizácie, ktorí plánovali teroristický útok na Kryme a aten-
tát na  vodcu Medžlisu M. Džemileva, ktorý kritizoval rozmach islamského extrémizmu 
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na polostrove (Johnson, 2009). Až 14 radikálnych extrémistov spájaných s  týmto hnutím 
bolo zadržaných i v Rusku v roku 2013. Hnutie vzniklo v Egypte a rýchlo sa rozšírilo do oko-
litých krajín. Ruský nátlak a prenasledovanie Hizb ut-Tahrir môže spôsobiť to, že mnohí 
členovia sa budú ešte viac radikalizovať a vyhľadávať podobné hnutia ako At Takfi r wal-
-Hidžra, ktorých štruktúra je v podobe malých izolovaných a tajných buniek.

Hnutie Džamaat at-Tabligh: Jedná sa o  apolitickú náboženskú organizáciu (v  pre-
klade „Spoločnosť pre šírenie viery“) založenú v  roku 1927 severoindickým učencom 
Muhammadom Ilyasom usilujúce o  duchovnú obrodu islamu v  moslimských krajinách. 
Veľký dôraz je kladený na misionársku činnosť. Sformované malé skupiny (v ázijských kra-
jinách spravidla 12 až 20 osôb a  tri až päť osôb v  iných častiach sveta) operujú globálne, 
jednak z vnútra mešít, jednak z propagovaním ich posolstva doslova z domu do domu (Rotar, 
2013).23 Organizácia vyžaduje prísnu disciplínu a podriadenie lídrovi.24 Mnoho stúpencov 
teroristických a  extrémistických skupín sa údajne zúčastňovalo stretnutí organizovaných 
Džamaat at-Tabligh, ale napojenie tejto organizácie na teroristickú činnosť nebolo doposiaľ 
jasne preukázateľné. Aj napriek tomu mnoho odborníkov na extrémizmus je presvedčených, 
že členovia organizácie majú za úlohu regrutovať „bojovníkov“ pre medzinárodné teroris-
tické organizácie, vrátane al-Káidy a Talibanu. Činnosť organizácie je preto v Rusku i iných 
krajinách zakázaná. 

Ruské vedenie malo obavy, aby svoju činnosť organizácia nezačala ilegálne vykonávať 
i na Kryme. V Rusku sú totiž primárnymi regiónmi, kde vykonáva Džamaat at-Tabligh svo-
je aktivity, najmä Tatársko a  Baškirsko, ktoré sú oddelené od  Kazachstanu Orenburskou 
oblasťou.25 V Orenburskej oblasti dômyselne vyvíjalo svoje aktivity hnutie od roku 2010. 
V  septembru 2012 však ruská FSB zatkla približne 50 členov Džamaat at-Tabligh, medzi 
ktorými boli aj dvaja lídri orenburskej pobočky organizácie. Pri nasledujúcej domovej pre-
hliadke bolo zaistených viac ako 500 materiálov s extrémistickým a radikálnym obsahom. 
Podľa ruskej tajnej služby boli ruskí Tatári pod vplyvom misionárov Džamaat at-Tabligh zo 
Spojených arabských emirátov, Malajzie a Kazachstanu, ktorí pravidelne vykonávali činnosť 
v oblasti (Rotar, 2013).

Ďalšie skupiny a hnutia: Po anexii Krymského polostrova sa Ruská federácia obávala 
potenciálnych útokov zo strany medzinárodných teroristických islamských organizácii. Už 
v marci 2014 totiž vyzývali moslimovia – rádoví členovia džihádistov – prostredníctvom 
sociálnych sietí (novodobé náborové centrum) ostatných vyznávačov, aby odišli na Krym 
hájiť a  obraňovať záujmy svojich „moslimských bratov“. Na  sociálnych sieťach sa objavi-
la výzva „Nafi r pre Ukrajinu“.26 V máji 2014 sa výzva k „akcii v mene Alaha“ objavila aj 
prostredníctvom videozáznamu na Akhbar Sham (webový portál v ruskom jazyku prepo-
jený na al-Kájdu), na ktorom odnož al-Kájdy (vodcovia skupiny zahraničných bojovníkov 
v Sýrii) vyzývajú svojich „moslimských bratov“ na Kryme: „modlíme sa k Bohu, aby viedol 
Tatárov na Kryme k ceste (džihádu). Ak Boh dá, budú tam zrealizované pravidlá (islamského 
zákona)“ (Kochavi & Levi, 2014). Takéto obavy sa však rok na Kryme zatiaľ nepotvrdili. 



POLITOLOGICKÁ REVUE 1/2015 | 47

Aktivity Ruského vedenia voči Krymským Tatárom 

Po  anexii Krymského polostrova Ruskom minulý rok sa vo vzťahu Ruské federácie 
a krymských Tatárov núkali dve potenciálne a reálne prognózy:

Medzi Ruskou federáciou a krymskými Tatármi nevznikne závažný konfl ikt, 
vzťahy budú integračné bez eskalácie napätia

Tento stav by mohol vzniknúť len v tom prípade, ak by boli dodržiavané politické a ná-
boženské práva krymskotatárskej minority a  bola by realizovaná rozumná a  inovačná 
politika zo strany Moskvy, ktorá by postupne integrovala krymských Tatárov do  spoloč-
nosti. Vo všeobecnosti platilo, že podstatná väčšina tejto minority mala ambíciu zastávať 
neutrálnu pozíciu voči ruskej okupácii Krymu. Ako bolo zmienené, krymskí Tatári sú vo 
svojej podstate národ nenásilný. I keď boli Tatári na Kryme extrémne znepokojení situá-
ciou na polostrove, uvedomovali si, že akékoľvek výrazne protiruské aktivity by mohli byť 
kontraproduktívne a boli by tvrdo a násilne potlačené zo strany ruských úradov.27 Boli si 
vedomí svojej zraniteľnej situácii a mali ambíciu usilovať sa o adaptáciu nových sociálnych 
a ekonomických podmienok na Kryme. Tatári na Kryme sa ocitli v neistej a nejasnej pozícii, 
nakoľko netušili, aký typ politiky bude voči nim Moskva uplatňovať. Krymskí Tatári sa 
najväčšmi obávali inštitucionalizovanej diskriminácii, násilia voči nim a výrazného poklesu 
ekonomického prospechu.

Práve zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie očakávali Tatári na Kryme v prvom rade 
od  ruských úradov. Ideálna politika Moskvy voči Tatárom na  Kryme bez potenciálneho 
závažného konfl iktu by znamenala jednak neuplatňovať nejakú obzvlášť závažnú diskrimi-
načnú politiku a preukázať ochotu zlepšiť sociálne a ekonomické postavenia tejto menšiny. 
V tomto prípade by bol len malý zlomok krymských Tatárov (extrémistov ovplyvnených ra-
dikálnymi islamskými skupina zo zahraničia) zapojený do konfl iktu s miestnymi orgánmi. 
To by vo veľkej miere minimalizovalo bezpečnostné riziko.

Rozsiahla sezónna migrácia krymskotatárskych mužov28 do Ruska sa po anexii javila ako 
jediný spôsob, ako reálne zlepšiť ekonomickú situáciu Tatárov na Kryme. Inými slovami, 
integrácia krymských Tatárov podľa nových ruských podmienok mohla byť podobná rus-
kej integračnej politike na Severnom Kaukaze. Nové proruské krymskotatárske elity mohli 
získať fi nančný benefi t z ruského rozpočtu, kým zvyšok tatárskeho obyvateľstva na Kryme 
sa mohol usilovať o zlepšenie svojej ekonomickej situácie prostredníctvom aktívnej práce 
v poľnohospodárstve či obchode a sezónnej práce v Rusku. V takomto prípade by majoritná 
časť krymských Tatárov bola spokojná a nemala by dôvod začať aktívny a otvorený odpor 
voči novému vedeniu. 

Pre Rusko by takýto typ inkluzívnej „soft “ politiky predstavoval určite vhodnú alter-
natívu. Ukázal by ochotu riešiť principiálne potreby krymských Tatárov a viesť vyváženú 
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diplomaciu. Zároveň by sa ruské úrady mohli prostredníctvom takéhoto typu politiky vyhnúť 
obdobiu nestability, akého sme boli svedkami počas uplynulých dvoch dekád na Severnom 
Kaukaze. Tesne po  anexii bolo možné pozorovať určité pozitívne gestá zo strany Ruska, 
ako napr. podpis dekrétu ruským prezidentom o rehabilitácii krymských Tatárov a  iných 
národov Krymského polostrova, ktoré boli v období vlády Stalina obeťami útlaku, 21. aprí-
la 2014 (Reuters, 2014) alebo „povýšenie“ krymskej tatárčiny na úroveň ofi ciálneho jazyka 
popri ukrajinčine a  ruštine v novo prijatej krymskej ústave. Okrem rehabilitácii ich práv 
a zlepšenia ekonomického postavenia krymskí Tatári od nového vedenia požadovali aj za-
stúpenie v krymskom parlamente a  lokálnych úradov a redistribúciu pozemkov, resp. ich 
vysporiadanie.

Zlyhanie mierovej integrácie krymských Tatárov a odpor voči vedeniu 
Ruskej federácie

Tento scenár by bol možný v situácii, keby by ruské vedenie zlyhalo v implementácii tzv. 
„soft “ inkluzívnej politike voči krymským Tatárom, respektíve by sa jej vyhlo. V prípade 
rozsiahlych represií voči politickým a náboženským vodcom krymských Tatárov a závaž-
nej diskriminačno-agresívnej politike voči tejto národnostnej menšine by sa mohla táto 
komunita veľmi rýchlo radikalizovať i  napriek svojmu nenásilnému charakteru. Stupeň 
samoorganizácie krymských Tatárov je na pomerne vysokej úrovni – organizovaná rezis-
tencia voči ruskému vedeniu v horských oblastiach Krymu by mohla v maximálnej možnej 
miere narušiť ruský plán o bezproblémovú obnovu polostrova. Krymskí Tatári tvoria malú 
menšinu populácie polostrova, avšak v súvislosti so starnutím slovanskej populácie treba 
mať na zreteli, že práve Tatári sa postupne stávajú najdynamickejšou sociálnou skupinou 
na polostrove. Rozsiahly konfl ikt medzi ruským vedením a krymskými Tatármi by mal bez-
pochyby veľmi negatívne politické dôsledky pre Ruskú federáciu. Rok od  anexie Krymu 
však viacero indícii smeruje k tomu, že ruská strana zvolila nie integračnú, ale naopak re-
presívnu taktiku voči Tatárom na Kryme.

Pri takomto type politiky voči krymským Tatárom, respektíve ku krymskotatárskym 
politickým elitám a duchovenstvu, sa núkali tri pravdepodobné taktiky, ktoré hodlalo pre-
sadzovať ruské politické vedenie tesne po anexii polostrova:

Presadzovanie marginalizácie protiruských lídrov Medžlisu a podpora 
krymskotatárskych politikov lojálnych Kremľu 

Po  anexii Krymu zahájili ruské autority proces „podchytenia“ krymskotatárskych za-
stupiteľských a  exekutívnych orgánov za  účelom „bezproblémovej“ integrácie krymských 
Tatárov do nových politicko-organizačných podmienok na polostrove. Výrazne im pomohol 
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fakt, že i napriek tomu, že Medžlis je hlavnou politickou organizáciou krymských Tatárov, 
lídri tejto organizácie boli v  čase pred anexiou obviňovaný (zväčša proruskými elitami) 
z korupcie, neoprávneného prideľovania ukrajinskej a tureckej fi nančnej pomoci, ako i z ne-
dostatku efektívnych výsledkov prospešných pre komunitu krymských Tatárov (Odintsov, 
2014). Navyše v rámci tejto komunity bolo mnoho mocenských centier a značné množstvo 
miestnych vodcov krymských Tatárov v rozpore s vedením Medžlisu. Za účelom zvýšenia 
proruského povedomia krymských Tatárov spustilo ruské vedenie agitačnú kampaň, ktorá 
sa týkala:

– systematického zdôrazňovanie, že počas ukrajinskej držby Krymu nenastali žiad-
ne pozitívne zmeny pre krymských Tatárov, čo predstavoval silný psychologický 
aspekt;29

– ambície postupného odhaľovania korupčných škandálov spájajúcich sa so súčasnými 
lídrami Medžlisu a ich následnou mediálnou diskreditáciou;

– prísľubu spustenia spravodlivého procesu vysporiadania pozemkov na  Kryme, či 
prísľubu vytvárania pracovných príležitostí pre Tatárov na Kryme.

Už pri plánovaní anexie Krymu si bol Kremeľ vedomý problematického vzťahu krym-
ských Tatárov k  Rusku i  ich potenciálneho odporu proti prípadnej okupácii a  anexii. 
Prioritou Ruska bola ambícia marginalizovať protiruských lídrov a získavať na svoju stranu 
lídrov poplatných Moskve. I z tohto dôvodu Putin zvolil volžských Tatárov ako sprostred-
kovateľov dialógu s  predákmi krymských Tatárov. To sa preukázalo v  okamihu, kedy sa 
kontaktov ruského vedenia s  M. Džemilevom30 zúčastnil i  dlhoročný bývalý prezident 
Tatárska M. Šajmijev (Tatar-inform, 2014). Pre lepšie pochopenie toho, že sa jednalo o po-
liticky motivovaný manéver, je treba uviesť, že ofi ciálne kontakty medzi predstaviteľmi 
volžských a krymských Tatárov boli od rozpadu Sovietskeho zväzu veľmi obmedzené (Šaryj, 
2014). Preventívne rozhovory prebiehali krátko pred zásahom na Kryme a v  tom čase sa 
v tatárskej metropole Kazani 5. marca 2014 uskutočnilo zhromaždenie na podporu obyva-
teľov Krymu proti ukrajinskej vláde. Súčasne sa v niekoľkých mešitách usporiadali zbierky 
pre Krym. Tatárska televízia TNV-Planeta začala vysielať na Kryme dokumentárne fi lmy 
o historických väzbách Tatárov (Gabidulin & Edwards, 2014). Využívanie Tatárska ako ná-
stroja mocenského vplyvu je tak trochu iróniou osudu, pretože to bolo práve Tatársko, ktoré 
po rozpadu ZSSR usilovalo o nezávislosť na Moskve. Doba sa však zmenila, tatárske elity 
boli vtiahnuté do kremeľskej vysokej politiky a Tatársko sa dobrovoľne stalo nástrojom po-
litickej hry Ruska voči krymským Tatárom. 

Následne bola sprostredkovaná schôdzka medzi Džemilevom a  Šajmijevom v  ruskej 
metropole, kde 12. marca 2014 kontaktoval V. Putin telefonicky Džemileva, aby ho získal 
na svoju stranu.31 V tomto rozhovore Putin vyzýval Džemileva, aby sa krymskí Tatári zú-
častnili referenda o pripojení Krymu k Rusku naplánované na 16. marca 2014 a „vyjadrili 
svoj názor“, a sľúbil, že za pár dní vyrieši všetky problémy krymských Tatárov, ktoré Ukrajina 
zanedbala počas 23 rokov svojej nezávislosti. Na druhej strane Džemilev trval na svojom 
stanovisku a  vyzval Putina, aby ruské vojská okamžite opustili ich územie (Dzhemilev, 
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2014). I  na  základe jeho odmietavého stanoviska ohľadom spolupráce s  okupačnou moc-
nosťou (Džemileva ruské politické elity neprinútili k lojalite výmenou za lukratívne miesto 
v niektorom zo štátnych ruských orgánov) nebolo M. Džemilevovi v polovici apríla 2014 
umožnené vstúpiť na Krym.

Podobné aktivity z  ruskej strany sa dali očakávať i  v  súvislosti s  aktuálnym lídrom 
R. Čubarovom, ktorý aktívne podporoval tzv. euromajdan protest v Kyjeve a ihneď po rus-
kej invázii na  Krym napísal list americkému prezidentovi Obamovi, v  ktorom ho žiadal 
o pomoc a vyzýval „na rozhodnosť v mene mieru a spravodlivosti, v záujme záchrany stoviek 
tisícok životov obyvateľov Krymu“ (Gotev, 2015). Takisto ako Džemilev sa nenechal ovplyvniť 
Moskvou, a preto ho postihol rovnaký osud.32 Následne stanovisko ukrajinského minister-
stva zahraničných vecí poukazovalo na „absurdnosť rozhodnutia vyhostiť Čubarova zo svojej 
domoviny“ a tvrdilo, že toto rozhodnutie bolo výsledkom „šovinistickej politiky, ktoré Rusko 
implementuje voči krymským Tatárom v nadväznosti na tradíciu Stalina od začiatku ozbroje-
nej okupácie polostrova“ (Quinn, 2014). 

V tomto kontexte je nutné uviesť skutočnosť, že Moskve sa nielenže nepodarilo „zlomiť“ 
protiruských lídrov Medžlisu, ale Kremľu nevyšla ani taktika s nasadením volžských Tatárov, 
ktorí mali prinútiť týchto lídrov k spolupráci s Moskvou. Táto taktika spočívala v tom, že 
ofi ciálni predstavitelia Tatárska či Baškirska navštevovali Krym po anexii a pozývali vplyv-
ných krymských Tatárov napríklad do tatárskej Kazane. Účelom týchto návštev a pozvaní 
mala byť snaha o presvedčenie, aby sa krymskí Tatári zmierili s okupáciou a „nespôsobovali 
problémy“. Podľa Džemileva táto taktika zlyhala a už v júni 2014 tvrdil, že „Moskva sa snaží 
Tatársko z tohto procesu vyradiť. Pokiaľ nám je známe, v Kremli zosilňuje pocit, že krymskí 
Tatári by mohli mať ‚zlý vplyv‘ na nálady volžských Tatárov. Preto sa snaží kontakty medzi 
nami utlmiť“ (Dzhemilev, 2014: 11). Okrem Džemileva a Čubarova je od februára 2015 vo 
väzení i podpredseda Medžlisu Achtem Čijgoz, ktorý bol obvinený z „organizovania a účasti 
na masových nepokojov“ (Coynash, 2015). Navyše ruská polícia ojedinelé a nepočetné de-
monštrácie organizované Medžlisom v zárodku potlačuje.

Putin dal krátko po  anexii odstavením Džemileva najavo, že nemieni spolupraco-
vať s  tými krymskými Tatármi, ktorí majú na otázku „vrátenia Krymu“ do ruskej správy 
opačný názor. Z  toho vyplýva, že po  zlyhaní „integračných“ rozhovorov s  protiruskými 
lídrami Medžlisu sa ruské úrady usilujú do vedenia komunity presadiť prorusky orientova-
ných Tatárov. Pri príležitosti 70. výročia masovej deportácie Tatárov z Krymu do sovietskej 
Strednej Ázie v máji 2014 pozval V. Putin do svojho letného sídla v Soči prorusky oriento-
vaných lídrov krymských Tatárov, vrátane V. Abdurajmova (lídra organizácie Milli Firka), 
ktorého Putin ocenil štátnym vyznamenaním za kladný postoj k anexii Krymu. Za agenta 
Moskvy je považovaný predovšetkým Remzi Iljasov, podpredseda krymského autonómne-
ho parlamentu, ktorý minulý rok v septembrových voľbách kandidoval za kremeľskú vládnu 
stranu Jednotné Rusko. Jeho skupina sa podľa kritikov snaží s podporou Moskvy Medžlis 
buď ovládnuť, alebo ho vyradiť z politického procesu. Iljasov ako bývalý člen krymskotatár-
skeho Medžlisu inicioval v októbri 2014 vytvorenie krymskotatárskeho sociálneho hnutia 
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s  názvom Qirim (tj. Krym), ktoré je podporované lokálnymi a  federálnymi ruskými au-
toritami a ktoré má ambíciu riešiť krymskotatárske záležitosti. O mesiac neskôr menoval 
krymský premiér Sergej Aksionov práve Iljasova za  národného lídra krymských Tatárov 
(Crimean News Agency, 2014b).

Ambícia stimulovať protiruskú časť krymských Tatárov, aby opustili Krym

Za účelom získania komplexnej kontroly nad Krymom bolo nútené ruské vedenie usi-
lovať sa o  vytesnenie najviac „protirusky“ zameraného krymskotatárskeho obyvateľstva 
mimo polostrov. Proces donútenia opustiť krajinu politicky aktívnych ľudí pomocou 
rôznych nástrojov predstavuje pomerne nový a sofi stikovaný mechanizmus politiky autori-
társkych režimov, ktorý je možný pozorovať najmä v „neoautoritárskych“ režimov bývalého 
Sovietskeho zväzu (v Bielorusku, v Rusku a bolo ho možné pozorovať na Ukrajine počas 
prezidentského obdobia Viktora Janukovyča). Napríklad v  Bielorusku po  prezidentských 
voľbách v roku 2010 mnoho opozičných aktivistov utieklo pod hrozbou násilia a väzenia 
z krajiny a tento proces pokračuje doteraz. Realizáciou takéhoto typu politiky autoritárske 
režimy dosahujú nasledujúce ciele:

– Autorita sa zbaví oponentov, ktorí môžu destabilizovať politickú situáciu bez použitia 
fyzickej likvidácie – teroru;

– Zníženie sociálneho a politického napätia vo vnútri spoločnosti. Autority môžu ná-
sledne formovať spoločnosť, ktorá bude odovzdaná a pasívna – ľahšie manipulovateľná.

Rusko počítalo, že kroky krymských Tatárov budú smerovať najmä do Turecka, na pev-
ninskú Ukrajinu, alebo do krajín EU. Ďalšia časť relatívne aktívnych ľudí mala z Krymu 
odísť najmä z ekonomických dôvodov – ako permanentní migranti alebo sezónni pracovníci. 
Rozsiahla migrácia vzdelaných krymských Tatárov mala napomôcť Ruskej federácii zabrá-
niť vzniku silného osvetového protiruského hnutia vo vnútri krymskotatárskej minority.

Neutralizovať radikálne náboženské skupiny a získať umiernené duchovenstvo 
pod svoju kontrolu

V tomto prípade, za účelom ovplyvňovania duchovného života, sa očakávalo, že Ruská 
federácia pravdepodobne zvolí ako kľúčový nástroj podporu ofi ciálneho duchovného ve-
denia krymských Tatárov. Popri ruskému boju s  ilegálnymi islamskými skupinami sa 
predpokladalo, že sa ruské vedenie na Kryme bude uchádzať o podporu moslimskej väčši-
novej a umiernenej organizácie na Kryme (podobne ako v moslimských regiónoch v Rusku). 
Podpora umierneného a  lokálneho islamu by bola vhodnou alternatívou, ako udržať 
krymskotatárskych moslimov mimo nepriaznivého vplyvu radikálnych arabských kaza-
teľov. Očakávalo sa, že DUMK Rusko pravdepodobne začlení do tzv. Rady muft iov Ruska 
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(rusky Sovet Muft ijev Rossii)33 za účelom zníženia vplyvu Turecka na krymských moslimov. 
Tento zvažovaný krok zo strany Ruska sa však nepozdával vedeniu DUMK. Uvedomovali 
si, že týmto krokom budú ohrozené nadštandardné vzťahy s Tureckom. Už v priebehu aprí-
la 2014 sa preto krymský muft i Albajev stretol s  delegáciou Rady muft iov Ruska, ktorej 
predsedá Šajch Ravil Gainutdin – rešpektovaný a liberálny vodca ruských moslimov. Toto 
stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy krymskej strany. Ambíciou krymskej duchovnej stra-
ny bola predovšetkým požiadavka o nezasahovanie moslimských náboženských komunít 
v Rusku do  ich záležitostí. Ismagilov sa po anexii minulý rok domnieval že „určite budú 
prebiehať rokovania s inými duchovnými, moslimskými lídrami, za účelom zabezpečenia vzá-
jomnej dohody a úcty, ktorá zaručí krymským Tatárom ich tradičné, špecifi cké, náboženské 
postavenie na Kryme. Ruský islam totiž nie je homogénny. Moslimovia Severného Kaukazu 
preferujú súfi stické učenie, rovnako sú tam vyznávači hanáfi stickej školy, avšak v rozpore s ur-
čitými otázkami“ (Ismagilov, 2014: 19). To je aj dôvod prečo boli aktivity krymského muft iho 
do určitej miery preventívneho charakteru. 

V čase prevzatia ruskej kontroly nad polostrovom Krym predstavovala Hizb ut-Tahrir 
asi najpravdepodobnejšiu možnosť teroristickej aktivity pre Ruskú federáciu. Rusko muselo 
nájsť optimálny spôsob, ako vytlačiť všetkých radikálov nielen tejto organizácie, ale i radi-
kálov z wahhabistickej komunity a členov Nurculuku34 mimo Krym, a ako vhodne integrovať 
zvyšok členov do legálnych moslimských komunít. V tomto kontexte je nutné ozrejmiť, že 
nielen ruské vedenie, ale i  hlavný prúd (politický i  náboženský) krymských Tatárov mal 
eminentný záujem o  komplexné vytlačenie ilegálnej islamistickej skupiny mimo Krym. 
Uvedomovali si totiž, že ilegálna a radikálna skupina môže svojím nepredvídateľným ko-
naním vyprovokovať ruské vedenie a dôsledky možnej odvety by mohli byť fatálne pre celú 
populáciu na Kryme. 

Ukrajinské zákony resp. akcie voči marginálnym a radikálnym moslimským skupinám 
na Kryme boli v  čase ukrajinskej držby polostrova relatívne mierne. To je jeden z dôvo-
dov, prečo sa ruské tajné služby momentálne stretávajú s problémom, ako sa vysporiadať 
so širokou sieťou organizácií, ktorých pôsobenie je v  Rusku nezákonné. Trend rýchleho 
nárastu radikálnych islamských skupín a  ich prívržencov obzvlášť medzi mladými ľuďmi 
je alarmujúci. Tento dlhotrvajúci trend vyvoláva vlnu nevôle i medzi krymskotatárskymi 
umiernenými moslimami, ktorí označujú organizácie typu Hizb ut-Tahrir ako „totalitárny, 
antiislamistický kult vymývania mozgov mladých ľudí, ktorý ich podnecuje k  tomu, aby sa 
vzdali ich vlastných národných tradícii a namiesto toho sa pripájali k celosvetovému džihádi-
stickému hnutiu“ (Suchkov, 2014). Rovnako ako v prípade Dagestanu, Čečenska či Tatárska 
mala tajná ruská služba FSB ambíciu vyvíjať nátlak na členov týchto organizácií a tým nútiť 
presťahovať sa i so svojimi rodinnými príslušníkmi mimo územia Ruska. 
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Zhrnutie a vyhodnotenie prognóz 

Rok od anexie Krymu Ruskom môžeme skonštatovať, že Rusko voči krymským Tatárom 
zvolilo represívnu politiku a variant sily a nátlaku namiesto integrácie a spolupráce. Rusko 
sa nepoučilo z politiky, ktorú viedlo voči Čečenom na Severnom Kaukaze. Nezávislé po-
litické konanie krymských Tatárov v  podstate neexistuje. Politické elity z  radov Tatárov, 
ktoré majú iný názor, ako je ofi ciálna ruská propaganda, sú zastrašované a vytláčané mimo 
polostrov. Krymský premiér S. Aksionov nepovažuje Medžlis za zastupiteľský orgán krym-
ských Tatárov. Odmieta s  ním komunikovať, pretože nie je registrovaný ako organizácia 
(ruské úrady zamietli požiadavku registrovať Medžlis ako občiansku organizáciu): „Medžlis 
pre mňa neexistuje z právneho hľadiska. Pre mňa to nie je žiadna organizácia. Pokiaľ zosta-
ne organizácia mimo právneho rámca, odmietam s týmto orgánom komunikovať“, prehlásil 
Aksionov v decembri 2014 (Crimean News Agency, 2014a). 

„Ruské úrady predstierajú, že nás akceptujú, avšak neumožňujú nám ani najmenšie gesto 
odporu. Ukazujú nám, že časy sa zmenili a my musíme žiť podľa ich pravidiel“ (Kenarov, 
2015), povedal Abduraman Egiz, člen Medžlisu, ktorý bol krátko po anexii napadnutý a zbi-
tý jednotkami krymskej „domobrany“ po tom, ako im odmietal ukázať pas. Egiz poukazuje, 
že aktuálna ruská taktika voči politickým elitám krymských Tatárov sa nesie v duchu la-
tinského hesla divide et impera. Jedná sa o vytváranie nových mocenských centier medzi 
Tatármi, ktoré môžu rozložiť jednotu aktuálneho Medžlisu a šíriť vnútorný rozpor. Tvrdí, 
že existujú už dve alternatívne tatárske organizácie, ktoré vyjadrujú vôľu plne kooperovať 
s ruskými autoritami (Kenarov, 2015). Proruské krymské elity sa neustále usilujú o diskre-
ditáciu Medžlisu, vytvárajú dojem, že nie je schopný zastať sa bežných krymských Tatárov, 
členov obviňujú z  extrémizmu len preto, že napríklad vyzývali Tatárov, aby sa nezúčast-
nili ruských volieb do zastupiteľstva na Kryme v septembri 2014. Nová krymská vláda sa 
snaží fungovanie Medžlisu neustále obmedzovať, napríklad prostredníctvom tlaku na fond 
Krym (založený M. Džemilevom), ktorý zaisťoval jeho fi nancovanie. Podpredseda Medžlisu 
N. Dželjal poukazuje na to, že tento orgán sa „dostal späť do začiatku 90. rokov minulého 
storočia, kedy sme nemali poslancov, nechceli nás nikde vidieť, stretávať sa s nami, neuznávali 
nás. V posledných rokoch si ľudia zvykli, že Medžlis organizoval rôzne mítingy alebo akcie. To 
nám súčasná vláda fakticky zakázala. Ale nevadí. Budeme pracovať inak – najefektívnejšou 
metódou: priamymi rozhovormi s ľuďmi“ (Dželjal, 2014). 

Rusko sa prostredníctvom dobre známych nástrojov (hrozieb, vydierania, podplácania, 
podvratnej činnosti či perzekúcii) snaží získať nielen vplyv v Medžlise, ale zároveň stimulo-
vať protiruských ľudí, aby odišli z polostrova. Podľa štúdie Amandy Paulovej z marca 2015 
počas rok trvajúcej okupácie Krymu odišlo z polostrova na pevninskú Ukrajinu okolo 20 
tisíc obyvateľov, z toho odhadovaný počet krymských Tatárov bol až 15 tisíc (Paul, 2015). 
Za takýmto masívnym útekom za hranice Krymu je práve represívna a agresívna politika 
ruských úradov. Cieľom série likvidačných akcií je vniesť do  radov Tatárov rozkol a  do- 
nútiť odporcov režimu, aby odišli na Ukrajinu a prestali podnecovať protesty proti okupácii. 
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Odchádzajú hlavne mladí muži, ktorí by inak museli narukovať do ruskej armády. Tatári 
na Kryme zažívajú permanentný nátlak, aby sa vzdali ukrajinského občianstva a prevzali 
ruské pasy. Pokiaľ sa tomu snažia vyhnúť, zachádza sa s nimi ako s cudzincami, alebo čelia 
hrozbám, že budú vysťahovaní. To isté sa týka krymskotatárskych univerzitných študentov, 
ktorí sú nútení, aby požiadali o ruské občianstvo a osobné dokumenty s hrozbou, že pokiaľ 
neposlúchnu, nedostanú svoje diplomy. Od anexie Krymu Ruskom bolo unesených najme-
nej sedem ľudí, pričom ich osud nie je známy. Jednu ďalšiu unesenú osobu našli mŕtvu so 
známkami mučenia na tele. Organizácia Amnesty International zdokumentovala zmiznutie 
troch krymských Tatárov – devätnásťročného Islyama Dzhepparova a  dvadsaťtriročného 
Dzhevdeta Islyamova, prinútili v septembri 2014 štyria muži v čiernych uniformách nastúpiť 
do  dodávky. Odvtedy sú nezvestní. Tretieho, tridsaťdeväťročný Reshata Ametova uniesli 
počas demonštrácie v marci minulého roku. Jeho telo našli mŕtve so známkami mučenia. 
Dodnes za to nikto nenesie zodpovednosť (Amnesty International, 2015b).

Na  konci marca 2015 prišiel ďalší úder pre krymských Tatárov v  podobe uzavretia 
takmer všetkých médií35 tatárskej menšiny na Kryme, nakoľko od úradov nezískali regist-
ráciu podľa ruských zákonov. Podľa Amnesty International tatárske noviny, webové servery 
či rozhlasové stanice požiadali o registráciu včas, avšak ruské úrady buď ich žiadosť zami-
etli, alebo ju ignorovali. Od 1. apríla 2015 je zatvorená napríklad krymskotatárska tlačová 
agentúra QHA, ktorá sa neúspešne pokúšala o  registráciu dvakrát, alebo televízny kanál 
ATR,36 ktorého žiadosť ruské úrady dokonca odmietli štyrikrát (Amnesty International, 
2015a). Zákaz registrácie médií je otvoreným útokom na slobodu slova a pokusom o umlča-
nie nezávislých novinárov a zastrašenie všetkých krymských Tatárov. Tento proces prebieha 
v podstate na Kryme od začiatku okupácie. Ruská propaganda v televíznych a rozhlasových 
staniciach systematicky zdôrazňuje ruské „dedičstvo“ na Kryme, vyzdvihuje ruskú armádu, 
či hodnoty ruskej pravoslávnej cirkvi, alebo predstavuje denný politický program V. Putina.

V náboženskej oblasti postupuje ruské vedenie voči krymským Tatárom podobne ako 
v  politicko-kultúrnej sfére. V  auguste 2014 bola Moskvou vytvorená Ústredná duchovná 
správa moslimov Krymu (tzv. Tauridský muft iát) ako konkurencia DUMK s cieľom rozdeliť 
a rozvrátiť majoritnú moslimskú umiernenú jednotu na polostrove. 1. marca 2015 bol ko-
nečný termín na povinnú registráciu všetkých náboženských organizácii na Kryme (podľa 
ruského práva), ktoré mali štátnu registráciu pod ukrajinskými autoritami. Jednalo sa celkovo 
o 1 546 náboženských komunít. Do dnes dostalo opätovnú registráciu od ruských orgánov 
len 14 náboženských komunít. To znamená, že len 1 % náboženských komunít, ktoré mali le-
gálny štatút podľa ukrajinského práva, má teraz rovnaký štatút pod ruským vedením (Corley, 
2015). Ruské operovanie s „extrémizmom“ a „terorizmom“ je viditeľné i v náboženskej sfé-
re. Krym je zovretý ruským zákonom proti terorizmu a extrémizmu, ktorý kvalifi kuje ako 
extrémizmus akúkoľvek kritiku Ruskej federácie. Ruské vedenie využíva potenciálne (ale 
nepodložené) islamistické hrozby a riziká ako provokáciu a zámienku ospravedlňujúci tvrdý 
postup tajných služieb voči tatárskej menšine. Krymskí Tatári sú neustále spájaní s extrémi-
zmom (ak používajú slovné spojenia „ruská anexia“ či „ruská okupácia“), s náboženským 
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fundamentalizmom či organizáciou Hizb ut-Tahrir (sú označovaní ako radikálni moslimo-
via, ktorí môžu rozpútať vlnu násilia na Kryme). Takéto prehlásenia poskytujú duchovní 
i politickí predstavitelia na Kryme. Napríklad muft i nedávno zriadeného Tavridského muf-
tiátu Ruslan Saitvaliev prehlasoval v ruských médiách, že Krym je semenisko moslimského 
extrémizmu a že väčšina mešít na Kryme je kontrolovaná islamskými radikálmi, ktorí sú 
fi nancovaní z Kataru a zo Saudskej Arábie (KryMedia, 2015). Podľa Vladimíra Makarova, 
ruského námestníka riaditeľa Ministerstva vnútra, útvaru boja proti extrémizmu, sa síce 
počet podporovateľov či členov teroristickej organizácie Hizb ut-Tahrir rapídne znížil (podľa 
Makarova z 10 tisíc na 2 500 členov) (Interfax, 2015), ale len vďaka „preventívnym“ opatre-
niam. Takéto typy opatrení sú však mnohokrát zámienkou na  tvrdý postup ozbrojených 
a tajných zložiek Ruska. Boj proti náboženskému extrémizmu alebo obchodu s drogami či 
zbraňami umožňuje neohlásené prehliadky úradníkov a polície vo fi rmách, reštauráciách, 
hoteloch a domoch, kde hľadajú zbrane alebo zakázanú islamskú literatúru. Neohlásené sú 
aj prehliadky v mešitách, kde úradníci považujú i umiernené islamské texty za extrémis-
tické napriek skutočnosti, že pod ukrajinským vedením nikdy predtým neboli zakázané. 
Zástupcovia krymskotatárskych náboženských a občianskych organizácii sa neustále musia 
vysporiadať s rozličnými prekážkami, obmedzeniami a ponížením.

Čubarov sa domnieva, že Moskva týmito krokmi plánuje zopakovať „čečenský scenár“ 
na Kryme, čo znamená nájsť „druhého“ Ramzana Kadyrova medzi poplatnými krymskými 
Tatármi, prostredníctvom ktorého by Moskva „umravnila“ krymskotatársky ľud, a tým by 
si zaistila potrebnú (i keď vynútenú) lojalitu (Gotev, 2015). Primárnou otázkou teda je, či 
represia znižuje, alebo naopak zvyšuje násilie, resp. či sa tieto vládne opatrenia zameriavajú 
aj na príčiny vzniku radikálnych skupín, alebo len potláčajú domnelé extrémistické skupiny 
silovými prostriedkami. Nespôsobia tieto „preventívne“ opatrenia ešte väčší stupeň odporu 
krymských Tatárov voči Rusku? Vo všeobecnosti sú krymskí Tatári nenásilný národ. Pred 
anexiou i po nej žili so svojimi susedmi v  relatívnom miery bez závažnejších incidentov. 
Najväčší problém pre Rusko predstavuje pravdepodobne ich vysoký stupeň nenásilnej re-
zistencie. Otvorená radikalizácia sa u nich zatiaľ neprejavila vo zvýšenej miere, no napriek 
tomu Moskva zvolila od začiatku nátlakovú represívnu politiku, ktorá Tatárov limituje a ob-
medzuje ich práva. Avšak potenciálna radikalizácia môže byť iniciovaná práve stupňujúcou 
sa intenzitou ruského nátlaku voči tejto minorite a prostredníctvom radikálnych ilegálnych 
moslimských skupín, ktorí môžu z krymských Tatárov vytvárať ozbrojené skupiny v prípa-
de, ak bude situácia útlaku už neznesiteľná.

Poznámky /

1  Jednalo sa o  odplatu sovietskeho diktátora Stalina za  údajnú kolaboráciu krymských Tatárov 
s nacistickým nemeckým režimom. S odstupom času však vôbec neprekvapuje, že podobne ako 
baltské národy či časť Ukrajincov privítali i  krymskí Tatári útok Nemecka na  Sovietsky zväz 
a mnohí z nich vítali rýchlo postupujúcich Nemcov ako osloboditeľov. Plány Nemcov však boli 
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iné. Krym a celý juh Ukrajiny mal byť otvorený pre „dosťahovanie“ Nemcov a mal sa stať súčasťou 
nemeckej Ríše. Samotný Krym bol okupovaný od septembra 1942 do októbra 1943, ale sovietska 
ofenzíva ich následne vytlačila. A prišla tvrdá odplata v podobe Stalinovho rozhodnutia.

2  Zákon bol prijatý ako reakcia na zavedenie latinky pre tatárčinu v povolžskej republike Tatársko. 
Zákon potvrdil ústavný súd Ruskej federácie 16. novembra 2004 a zdôvodnil potrebou uchovania 
kultúrnej jednoty federácie.

3  Kurultaj krymskotatárskeho národa je zhromaždenie 250 delegátov volených lokálnymi tatársky-
mi komunitami na Ukrajine po dobu piatich rokov. Je označovaný ako „národné zhromaždenie“ 
– najvyšší splnomocnený reprezentatívny orgán krymskotatárskeho národa (Olszański, 2014). 
Kurultaj vo svojej činnosti nadväzuje na rovnakú organizáciu po prvý krát zvolanú v roku 1917. 
Primárny cieľ stanovený na druhom zjazde v roku 1991 bolo vytvorenie vlastnej štátnosti pro-
striedkami medzinárodného práva a za predpokladanej podpory medzinárodných organizácii, 
vlád a OSN, ku ktorým sa deklarácia obracia (Wydra, 2004). I keď sa v strategickom zameraní 
krymské národné organizácie tohto cieľa nevzdali, Kurultaj postupne zmenil taktiku a začal sa 
zúčastňovať na práci v republikových a miestnych orgánoch samosprávy.

4  Medžlis krymskotatárskeho národa (ukrajinsky Medžlis Krims’kotatars’koho Narodu) je najvyšší 
exekutívno-reprezentatívny orgán krymských Tatárov v období medzi zasadnutiami Kurultaju.

5  Adalet (v preklade „Právo“ či „Spravodlivosť“) je považovaná za najviac „radikálnu“ krymsko-
tatársku politickú organizáciu. Bola vytvorená v roku 1995 za účelom znovunadobudnutia práv 
deportovaných krymských Tatárov, pomoci krymským Tatárom dostať sa naspäť do svojej do-
moviny a  s  cieľom pomoci krajanom, ktorí ešte stále žili na  deportovanom, exilovom mieste 
v Strednej Ázii (Crimean News Agency, 2010).

6  Najmä v  dôsledku situácie, kedy Kurultaj postupne v  90. rokoch 20. storočia zmierňoval na-
cionalistickú rétoriku a  hlásal nutnosť súžitia všetkých národov na  Kryme, zatiaľ čo Adalet 
prevzala rétoriku radikálne zmýšľajúcich krymských Tatárov a ich cieľom má byť „štát na zákla-
de krymskotatárskeho sebaurčenia“ (Crimean News Agency, 2010).

7  I z tohto dôvodu Adalet očakávala, že ruské orgány budú čiastočne riešiť hlavné problémy a výzvy 
krymskotatárskeho národa (rehabilitácia, pozemková redistribúcia, zlepšenie sociálnych a eko-
nomických aspektov).

8  Názov organizácie je odvodený od moslimskej politickej strany na Kryme zakázanej sovietskym 
vedením v roku 1921. Vasvi Abdurajmov je jej súčasným lídrom. Typickým znakom organizácie 
je jej proruskosť. Náklonnosť ruskému vedeniu sa prejavila aj v roku 2008 počas rusko-gruzínskej 
vojny. V tomto období totiž Abdurajmov poslal otvorený list ruskému vedeniu, v ktorom žiadal 
o vyslanie ruských jednotiek na Krym v záujme „ochrany národnostných menšín pred ukrajin-
skými nacionalistami“ (Losev, 2013). Zástupcovia Milli Firka stali za  Janukovyčom, boli proti 
Majdanu a vyzývali krymských Tatárov, aby sa zúčastnili „referenda“ na Kryme ohľadom pripo-
jenia k Rusku.

9  Na druhej strane však orgány Krymskej autonómnej republiky a Ukrajiny de facto uznali existen-
ciu Medžlisu a realizovali s ním rozhovory, nakoľko vrchní politickí predstavitelia Medžlisu boli 
zároveň členovia ukrajinského parlamentu (zvolený na kandidátke Ľudového hnutia Ukrajiny, 
bloku Naša Ukrajina či Baťkivščyna), teda mali určité postavenie a politický vplyv (Olszański, 
2014).

10  Uznesenie ukrajinského parlamentu krymským Tatárom garantovalo ich „právo na zachovanie 
a rozvoj ich etnickej, jazykovej, kultúrnej a náboženskej svojbytnosti“, ako aj „právo tohto národa 
na sebaurčenie v rámci suverénneho a nezávislého ukrajinského štátu“(Istorična Pravda, 2014).
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11  LGBT je pôvodne anglická skratka, ktorá primárne znamená „lesbický, gay, bisexuálny a trans-
genderový“ (angl. lesbian, gay, bisexual and transgendered).

12  Obdobné praktiky, aké využívajú ruské tajné služby počas opozičných demonštrácii v Rusku, 
boli využité aj pri tejto demonštrácii Tatárov na Kryme. Podľa informačných zdrojov ruské vede-
nie nasadilo vrtuľníky nad Bachčisarajom, ktoré boli tak nízko, že narúšali modlitebné obrady. 
Okrem toho zhromaždenia Tatárov natáčali na videokamery policajti v civilu a nechýbali ani 
v okolí zaparkované automobily pre prepravu zatknutých (Eurozprávy, 2014).

13  Hnutie založil prorusky orientovaný Sergej Aksjonov, ktorý bol za  lojalitu Moskve menovaný 
„premiérom“ po ruskej okupácii polostrova Krym. Hnutie si dávalo za cieľ posilniť postavenie 
ruskej väčšiny na  Kryme. I  napriek masívnej fi nančnej pomoci z  Moskvy nedosiahli úspech. 
Ruská jednota získala v posledných voľbách (v roku 2010) iba 4 % hlasov a v stočlennom krym-
skom parlamente jej to stačilo iba na tri kreslá (Losev, 2013).

14  V náboženstve islamu chápaný ako najvyšší moslimský duchovný, ktorý má právo rozhodovať 
v nábožensko-právnych otázkach. Administratívne, duchovné, sunnitské teritoriálne jednotky 
pod kontrolou muft iho sa nazývajú muft iáty (Izmirli, 2013).

15  Madrasa – náboženská škola vyššieho typu, založená pri mešite.
16  Islamskí radikáli v Rusku majú na svedomí útoky na Nevský expres z rokov 2007 a 2009, pokus 

o atentát na Ildusa Faizova, bývalého muft iho a lídra Duchovného vedenia moslimov v Tatársku, 
vraždu Faizovho zástupcu Valiullu Jakupova v  Tatársku, rovnako tak ako mohutné explózie 
na vlakovej stanici vo Volgograde. Ruské inštitúcie ofi ciálne obvinili z  týchto činov moslimov 
z Kaukazu, resp. Rusov, ktorí konvertovali na islam (Markedonov, 2013).

17  Najvyššia náboženská inštitúcia v Turecku, ktorá vykonáva zvrchovanú moc nad všetkými meši-
tami, vrátane imámov – moslimských duchovných.

18  Turecké organizácie, kde boli zriadené charizmatickým islamistickým vodcom S. Nursi v 50. ro-
koch 20. storočia a jeho učeníkom F. Gullenom v 70. rokoch 20. storočia.

19  Arabské slovo džamat symbolizuje „spoločnosť“. Je to konkrétna solidárna a zreteľná skupina 
s vnútornými pravidlami, ktoré formujú a koordinujú aktivity skupiny. Môže byť opísaná aj ako 
skupina veľkého počtu zväčša monoetnických, politických entít.

20  Vedenie Medžlisu a tradiční mullahovia Hizb ut-Tahrir ostro kritizujú, považujú ju za „ničiteľa“ 
tradičných duchovných hodnôt krymských Tatárov a vyzývajú miestne autority tvrdo zasahovať 
proti tejto organizácii. V jednom z prehlásení väčšinovej komunity krymských Tatárov z konca 
roku 2013 sa píše: „Krymskí Tatári nemajú a ani nemôžu mať nič spoločné s cieľom i a plánmi 
Hizbut-Tahrir (...) Hizb ut-Tahrir je sekta cudzia nášmu národu a islamu, ktorá nemá ani právo ani 
právomoc vytvárať nejaké aktıvıty v mene krymských Tatárov, v mene moslimov na Krymu, v mene 
islamu ako náboženstva.“ (Nahnews, 2013).

21  Prozelytizmus je cielené získavanie nových veriacich pre určitú náboženskú spoločnosť zmenou 
ich pôvodného náboženského presvedčenia.

22  Je to zdôraznenie dôsledného monoteizmu bez akýchkoľvek iných autorít. Kresťania a židia sú 
pre nich rovnako pohanmi a  polyteistami ako moslimovia iného názoru – zväčša tí, ktorí sa 
pokúšajú prispôsobiť islam požiadavkám modernej doby. Tých všetkých treba buď obrátiť na pra-
vú vieru, alebo zabiť (Nalapat, 2010). Teda aj v prípade krymských Tatárov môžeme uviesť, že 
wahhábistická verzia islamu je veľmi vzdialená od ich učenia, resp. islamského výkladu – je kom-
pletne intolerantná voči národným a tradičným hodnotám krymskotatárskeho národa.
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23  Hnutie zaznamenalo masívnu expanziu najmä po  druhej svetovej vojne. Počas takmer dvoch 
dekád expandovalo do juhovýchodnej Ázii, Afriky, Severnej Ameriky i do Európy (silná pozícia 
najmä vo Francúzsku i Veľkej Británii) (Rotar, 2013).

24  Okrem toho badať podobné prvky ako v prípade hnutia Hizb ut-Tahrir: obe organizácie sú spoje-
né v malých lokálnych skupinách, členovia oboch zoskupení musia odovzdávať časť svojho platu 
organizáciám a  obe organizácie sú stúpencami sunnitskej vetve islamu. Na  rozdiel od  hnutia 
Hizb ut-Tahrir sa Džamaat at-Tabligh snaží vyhnúť konfl iktu s autoritami, nesnažia sa vytvoriť 
kalifát čo najskôr, ale postupnými a dlhodobými krokmi, a nezasahovať do politiky (Rotar, 2013).

25  Orenburská oblasť je považovaná za  článok spájajúci turkické etnické skupiny žijúce v  Rusku 
a Strednej Ázii (do r. 1925 bola súčasťou Kirgizskej ASSR, premenovanej súčasne na Kazašskou 
ASSR).

26  Pojem nafi r je považovaný za výzvu k „akcii“, ktorá požaduje, aby členovia džihádistickej mili-
tantnej islamskej skupiny cestovali do krajiny (v tomto prípade do Ruska), kde je nutné zúčastniť 
sa svätej vojny v „mene Alaha“. Nafi r bol vyhlásený v skorých fázach konfl iktov v Sýrii a Egypte 
a prostredníctvom neho sa rozbehla zvýšená migrácia islamských džihádistov do týchto krajín 
(Kochavi & Levi, 2014).

27  V tomto kontexte podpredseda Medžlisu Narim Dželjal v jednom rozhovore na otázku, prečo sa 
krymskí Tatári nebránili ruskej anexii silou, odpovedal, že „silový konfl ikt vždy vo výsledku končí 
likvidáciou slabej strany, alebo oboch strán. To sme nemohli dopustiť. Práve preto sme v  marci 
nevzali do rúk zbrane. My ako malý národ si nemôžeme dovoliť takéto obete. Pretože sme si boli 
vedomí, že by obeti bolo veľmi mnoho (...) Pre nás je zachovanie genetického fondu nášho národa 
na prvom mieste.“ (Dželjal, 2014).

28  Krymskí Tatári prakticky nie sú (a ani neboli) zamestnaní v sociálnej oblasti a väčšina mužov 
dlhodobo malo len rôzne sezónne zamestnania v turistickom odvetví (Bojcova, 2009). Vzhľadom 
k prudkému poklesu turistov prichádzajúcich na Krym sa väčšina týchto ľudí mohla stať sezón-
nymi pracovníkmi v Rusku (podobne ako ostatné moslimské menšiny z južných regiónov Ruska).

29  Je však pravdou, že ukrajinská vláda nebola schopná adekvátne vyriešiť problém s vysporiadaním 
pozemkov. Mnohí krymskí Tatári sa tak usadzovali na nevyužívaných pozemkoch, na ktorých si 
stavali domy či farmy (Bojcova, 2009).

30  Džemilev – ako politická autorita krymských Tatárov stále s veľkým vplyvom a zároveň ukra-
jinský poslanec – bol pre Rusov nevyspytateľný, protiruský a  najmä zástanca úzkych stykov 
s Tureckom. Počas jeho pôsobenia v čele Medžlisu utužoval kontakty s Tureckom, ktoré považuje 
za jediného a skutočného priateľa krymských Tatárov. V poslednom čase podnikol niekoľko ná-
vštev do Turecka, kde bol prijatý na najvyššej ofi ciálne úrovni a diskutoval s premiérom Recepom 
Tayyipom Erdoğanom. Počas návštev sa zhodli na garanciách ochrany a monitorovaní situácie 
na Kryme Tureckom (Ismagilov, 2014).

31  Ako neskôr prezradil predák krymských Tatárov, prezident Ruskej federácie apeloval 
na Džemileva, aby sa nenechali vtiahnuť do konfl iktu, do ktorého by ich chceli, ako formuloval 
Putin, vtiahnuť „ukrajinskí banditi a banderovci, ktorí prišli do Kyjeva“ (Dzhemilev, 2014: 8).

32  Najskôr M. Džemilev v apríli 2014 na hraniciach Krymu a Ukrajiny dostal vyrozumenie o tom, 
že do  19. apríla 2019 nesmie vstúpiť na  územie Ruska, navyše ruská polícia vykonala v  jeho 
krymskom dome prehliadku. Neskôr v júli 2014 bolo Čubarovovi po návrate zo služobnej ces-
ty z  Chersonskej oblasti na  Ukrajine (región hraničiaci s  Krymským polostrovom na  severe) 
na základe rozhodnutia ruského prokurátora zakázaný taktiež vstup na územie Ruskej federácie 
po dobu piatich rokoch z dôvodu vykazovania „znakov extrémizmu“ u tohto politického lídra 
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krymských Tatárov (Quinn, 2014). Čubarov sa zúčastnil na  stretnutí etnickej skupinovej rady 
za účasti M. Džemileva

33  Založená v roku 1996 s cieľom zjednotiť moslimské organizácie v Ruskej federácie. Pôsobí jednak 
ako organizačný výbor pre ruských moslimov, jednak ako koordinátor a podporovateľ rôznych 
verejných aktivít propagujúcich Islam v regióne.

34  Táto organizácia je prakticky ovládaná z Turecka a predstavuje jeden z kľúčových nástrojov vply-
vu Turecka na Krymskom polostrove. Je celkom pravdepodobné, že členovia týchto organizácii 
postupom času začnú podnikať nejaké radikálne aktivity smerom k ruským autoritám. Takéto 
aktivity sú možné v prípade, že ruské vedenie zvolí násilný typ politiky voči členom týchto orga-
nizácii, resp. voči krymským Tatárom vo všeobecnosti.

35  Povolenie získali len tatárske noviny Yeni Dünya.
36  26. januára 2015 sa uskutočnila prvá razia v sídle krymskotatárskej televízie ATR. Úrady prerušili 

vysielanie a zobrali dokumenty, ktoré boli až z februára minulého roka.
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