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ABSTRACT: The article tackles the issue of conversion of Slavic Russians to Islam. The
phenomenon is not new; it dates back to the 19th century and was connected with the
Caucasian war. Nowadays, converts to Islam are usually young people, mainly students.
The reasons for their conversion are diverse; thus, this is not a monolithic group. It
consists of certain specific types that can be distinguished on the basis of the reasons
for their conversion to Islam. This article categorises the new Russian Muslims under
study, which are believed to be composed of four separate groups: people who married
a Muslim, those attracted by the mysticism of religion (looking for God), people who
consciously accept Islam as a religion with a tangible historical, ethnographic and
cultural heritage, and finally those who are attracted by radical Islamic movements.
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Wyznawców islamu mieszkujących na terytorium Federacji Rosyjskiej moĪna podzieliü
umownie na dwie grupy: rdzennych i napáywowych. Do pierwszych zalicza siĊ Tatarów
i Baszkirów zamieszkujących Tatarstan, BaszkiriĊ, PowoáĪe, Poáudniowy Ural, SyberiĊ
i MoskwĊ. Tatarzy, których jest ok. 5,5 miliona, są liczniejsi; Baszkirów jest 1,6 miliona.
Warto odnotowaü interesujący paradoks, mianowicie w stolicy Federacji Rosyjskiej Īyje
wiĊcej Tatarów niĪ w stolicy Republiki Tatarstanu – Kazaniu1. Drugą rosyjską strefą
muzuámaĔską jest Kaukaz Póánocny, gdzie ogólną liczbĊ wyznawców islamu szacuje
siĊ na 7 milionów osób. Jak áatwo policzyü, rdzennych muzuámanów w Rosji jest wiĊc
ok. 14 milionów, co stanowi ponad 10% ogóáu ludnoĞci. Muzuámanie napáywowi to
przede wszystkim imigranci z krajów oĞciennych – terenów byáego ZSRR. Ich obecnoĞü
w Rosji ma podáoĪe ekonomiczne – ojczyste kraje opuĞcili w poszukiwaniu lepszego
Īycia dla siebie i swoich rodzin. WĞród spoáecznoĞci napáywowych znaleĨü moĪna takĪe
mieszkaĔców Bliskiego i ĝrodkowego Wschodu oraz Afryki – gáównie z paĔstw, które
korzystaáy w przeszáoĞci ze wsparcia Związku Radzieckiego2. Zdecydowana wiĊkszoĞü
rosyjskich muzuámanów to sunnici, przedstawiciele najbardziej liberalnej, hanifickiej,
szkoáy prawnej3. CzĊĞü mieszkaĔców Kaukazu Póánocnego jest natomiast zwolennikami
szkoáy szafi’ickiej. W tym regionie popularne są równieĪ tradycje sufickie, szczególnie
bractwa nakszbandijja i kadirijja4.
Oprócz wspomnianych wyĪej tzw. etnicznych rosyjskich muzuámanów istnieją takĪe
Rosjanie sáowiaĔskiego pochodzenia, którzy, kierując siĊ róĪnymi pobudkami, przeszli
1 Nasielenie Rossii. Statistika, fakty, kommientarii, prognozy, http://www.rf-agency.ru/acn/stat _
ru.htm [10.09.2014].
2 Bartosz Cichocki, Mariusz Marszewski, Krzysztof Strachota, Islam w europejskiej czĊĞci WNP,
w: Islam na obszarze postradzieckim, „Prace OSW” styczeĔ 2003, nr 7, OĞrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, s. 68–69.
3 Jurij Kobiszczanow, Musulmanie Rossii, koriennyje rossijskije musulmanie i russkije musulmanie,
http://www.tatar-history.narod.ru/musulmane-rossii.htm [10.09.2014].
4 Michaá àabenda, Muzuámanie w Rosji i europejskiej czĊĞci byáego ZSRR, w: Anna Parzymies
(red.), Muzuámanie w Europie, Dialog, Warszawa 2005, s. 252.

PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY NR 1 – 2, 2016

90

IZABELA KOēCZAK

NR 1 – 2

na islam. Temat islamizacji Rosjan – tradycyjnie uwaĪanych za chrzeĞcijan obrządku
wschodniego – zwraca uwagĊ publicystów5 i jest obiektem badaĔ politologów6 oraz
socjologów od z górą dziesiĊciu lat, tj. od kiedy moĪna to zjawisko zauwaĪyü i uznaü
za swego rodzaju fenomen7. Trudno jednoznacznie okreĞliü, ilu jest w Rosji neofitów,
bowiem w spisach powszechnych nie zadaje siĊ respondentom pytaĔ dotyczących wyznawanej przez nich religii. DostĊpne szacunkowe dane są skrajnie rozbieĪne. WartoĞci
prezentowane przez róĪnego rodzaju Ğrodki masowego przekazu wahają siĊ od kilkuset
osób do kilkuset tysiĊcy. Lider Narodowej Organizacji Rosyjskich Muzuámanów (NORM)
Wadim Sidorow, który przybraá arabskie imiĊ Harun ar-Rusi, twierdzi, Īe obecnie nowych
muzuámanów (konwertytów) jest juĪ 150 tysiĊcy8.
Z jednej strony w publicznym dyskursie funkcjonują alarmistyczne w tonie opinie,
jak ta wyraĪona w artykule Islamizacja Rosji postĊpuje szybko. Korzystający z internetowej anonimowoĞci autor twierdzi, Īe islamizacja Rosjan w ciągu roku obejmuje 5%
spoáeczeĔstwa, a 70% osób odwiedzających meczety w rosyjskich miastach stanowią
wáaĞnie sáowiaĔscy muzuámanie9. W cháodnej ocenie zwáaszcza pierwsza z przytoczonych
wartoĞci wydaje siĊ trudna do utrzymania. Jednak autor – najprawdopodobniej ktoĞ ze
Ğrodowiska neofitów – trafnie ocenia obawy przed islamem wyraĪane przez rosyjską
opiniĊ publiczną. Z drugiej zaĞ strony petersburscy orientaliĞci – Boris Podoprigora oraz
Jefim Rezwan – są zdania, Īe zmiana wiary wĞród Rosjan i przejĞcie na islam nie jest
zjawiskiem masowym. MoĪe dotyczyü zaledwie kilkudziesiĊciu osób rocznie. W ich
opinii islam czĊĞciej wybierają rosyjscy mieszkaĔcy muzuámaĔskich republik niĪ rdzennie
rosyjskich regionów10. Podobnego zdania są równieĪ przedstawiciele Rosyjskiej Cerkwi
Prawosáawnej. Związany z nią niegdyĞ orientalista Roman Siáantiew ocenia liczebnoĞü
grupy tzw. nowych muzuámanów na 7 tysiĊcy osób11. Na stronach popularnego w Rosji
portalu poĞwiĊconego tematyce muzuámaĔskiej www.islam.ru sáowiaĔskich muzuámanów
zarejestrowanych jest ponad 2 i póá tysiąca osób.
Pomijając káopoty z okreĞleniem liczebnoĞci opisywanej grupy, waĪny jest jednak
sam fakt przechodzenia Rosjan na islam. W samym Petersburgu w 2008 r. otwarto drugi
meczet, gdyĪ dotychczas dziaáający, obliczony na 7 tysiĊcy wiernych, nie mieĞciá juĪ
5 Zob. np. Poczemu niekotorye russkie stanowiatsia musulmanami, http://www.newsru.com/
arch/russia/15sep2004/islamm.html [10.09.2014].
6 Zob. np. Aleksandr Wierchowskij, Publicznyje otnoszenija prawoslawnych i musulmanskich
organizacij na federalnom urownie, w: Aleksiej Maáaszenko (red.), Islam w Rossii. Wzglad iz regionow, Aspiekt-Press, Moskwa 2007, s. 123–152; Siergiej Fiáatow, Mnogocwietije wolszebnogo sada
rossijskoj duchownosti: dwadcatү let wozrastanija rieligioznogo mnogoobrazija postsowietskoj Rossii,
w: Aleksiej Maáaszenko i Siergiej Fiáatow (red.), Dwadcatү let religioznoj swobody w Rossii, ROSSPEN, Moskwa 2009, s. 8–40.
7 Zob. np. Jurij Gawriáow, Aleksandr Szewczenko, Russkije musulmanie w pole rossijskoj identicznosti, w: Michaiá Gorszkow (red.), Rossija reformirujuszczajasia, Wyp. 7, Institut sociologii RAN,
Moskwa 2008, s. 289–303.
8 KaĪduju piatnicu w Pietierburgie kak minimum troje russkich prinimajut islam, http://www.
gazeta. spb.ru/59023-0/ [10.09.2014].
9 Islamizacija Rossii proischodit striemitielno, http://stringer-news.com/Publication.mhtml?
PubID=404&Part=39 [18.09.2014].
10 KaĪduju piatnicu w Pietierburgie kak minimum troje russkich prinimajut islam…
11 Wasilij Iwanow, Radikalnyj islam sriedi russkich PowolĪja i jego posledstwija, http://www.riss.
ru/analitika/2573-rasprostranenie-radikalnykh-techenij-islama-v-srede-russkogo-naseleniya-povolzhyai-ego-posledstviya#.VANdK3RmMsc [18.09.2014].
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wszystkich chcących pokáoniü siĊ jedynemu Bogu12. Zdaniem politologa, Aleksieja Maáaszenki, tendencja rozprzestrzeniania siĊ islamu wĞród sáowiaĔskich mieszkaĔców Rosji
w przyszáoĞci bĊdzie siĊ nasilaü i nie sposób jej zapobiec13. Co ciekawe, przechodzenie
etnicznych Rosjan na islam nie jest zjawiskiem nowym. Przypadki konwersji obserwowano juĪ w XIX w., co wiązano z wojną kaukaską. Wówczas to Īoánierze rosyjscy,
którzy dostali siĊ do niewoli wojsk imama Szamila, z róĪnych przyczyn decydowali
siĊ przyjąü islam. Nierzadko, zgodnie z przedmuzuámaĔską tradycją kaukaską, ci nowi
muzuámanie zajmowali w góralskich, czeczeĔskich rodzinach miejsce mĊĪczyzn, którzy
zginĊli w walce, wystĊpując tym samym w roli adoptowanych synów. Jednak bez wzglĊdu
na wymogi zwyczaju krok ten nie oznaczaá bynajmniej ich bezwarunkowej akceptacji
przez lokalne spoáecznoĞci. Górale ani im nie ufali, ani nie wierzyli – przynajmniej nie
od razu. Ich lojalnoĞü podlegaáa nieustannej weryfikacji, choüby poprzez zlecanie wielu
trudnych zadaĔ. Z czasem zaufanie rosáo, a czĊĞü Rosjan poprzez wiĊzy krwi stawaáa
siĊ czáonkami czeczeĔskich rodów14. Przypadki przejĞcia na islam miaáy takĪe miejsce
w czasie radzieckiej interwencji w Afganistanie w latach 1979–1989 oraz podczas pierwszej (1994–1996) i drugiej (1999–2009) wojny czeczeĔskiej15.
Obecnie na islam przechodzą najczĊĞciej osoby máode, do 30 roku Īycia, pochodzące
gáównie ze Ğrodowiska studenckiego16. Motywy przyjĊcia nowej wiary są róĪnorodne, tak
jak róĪni ludzie islam przyjmują. Z pewnoĞcią nie jest to grupa monolityczna. MoĪna
w jej ramach wyróĪniü kilka charakterystycznych typów – przede wszystkim ze wzglĊdu
na pobudki, którymi kierowaáy siĊ osoby przechodzące na islam. SpoĞród istniejących klasyfikacji na uwagĊ zasáuguje ta autorstwa islamoznawcy Anatolija Artiomowa, który dzieli
konwertytów na dwie grupy: osoby przyjmujące islam na skutek poszukiwaĔ duchowych
oraz te, które przeszáy na islam z powodu innych, w pierwszej kolejnoĞci rodzinnych
przyczyn17. Inną, ciekawą i bardziej szczegóáową klasyfikacją jest propozycja analityka
Rosyjskiego Instytutu BadaĔ Strategicznych Wasilija Iwanowa, który dzieli badaną grupĊ
na cztery kategorie: ideologów, konwertytów kierujących siĊ przyczynami rodzinnymi,
koniunkturalistów oraz Īoánierzy siáą nawróconych na islam18. Jednak najtrafniejsza –
moim zdaniem – jest kategoryzacja dokonana przez Andrieja Ignatiewa, która zakáada
istnienie czterech odrĊbnych grup wĞród nowych rosyjskich muzuámanów19.
Do pierwszej, prawdopodobnie najliczniejszej grupy, zaliczyü moĪna osoby, które
wstĊpują w związek maáĪeĔski z przedstawicielem islamu. Przede wszystkim chodzi tu
o rosyjskie kobiety poĞlubiające obcokrajowców muzuámanów. MaáĪeĔstwo z muzuámaninem – czy to Arabem, czy pochodzącym z Kaukazu – staje siĊ wĞród máodych rosyjskich

12 Skoro w Pietierburgie pojawitsia wtoraja mieczetү, http://www.fontanka.ru/2007/05/03/083/
[23.09.2014].
13 Aleksiej Maáaszenko, Nasielenie prodolĪat wowlekatү w islam, http://www.carnegie.ru/ publications/?fa=45245 [23.09.2014].
14 Artur Prijmak, Islam s russkim licom, ili CzuĪoj sriedi swoich, http://www.pravda.ru/faith/
religions/islam/20-07-2011/1084489-islam-1/ [23.09.2014].
15 KaĪduju piatnicu w Pietierburgie kak minimum troje russkich prinimajut islam…
16 Ibidem.
17 Anatolij Artiomow, Mnogo li w Rossii „russkich musulman”?, „Cerkownyj wiestnik” sientiabrމ
2003, nr 17 (270), http://tserkov.info/numbers/churchsociety/?ID=590&forprint [20.10.2014].
18 W. Iwanow, op. cit.
19 Andriej Ignatiew, Poczemu russkije prinimajut islam, http://www.schwarz-front.ru/islam3 00509.
htm [20.10.2014].
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kobiet coraz bardziej popularne. Okazuje siĊ, Īe w porównaniu z nimi rosyjscy mĊĪczyĨni
mają maáo mĊski wygląd, „są ĪaáoĞni z tatuaĪami, kolczykami i piwem w rĊku, a Czeczeni
są doroĞli od dzieciĔstwa”20. MuzuámaĔscy mĊĪczyĨni, w opinii swoich rosyjskich Īon,
są znakomitym kandydatami na mĊĪa, poniewaĪ nie piją alkoholu, a zarobione pieniądze
przynoszą do domu i takim wáaĞnie sposobem stają siĊ obiektem poĪądania sáowiaĔskich
mieszkanek Rosji21. Kobiety uwaĪają, Īe „w tych narodach muzuámaĔskich, w ich tradycji i kulturze jest to, co my dawno straciliĞmy – szacunek do kobiet. MuzuámaĔscy
mĊĪczyĨni nie są tchórzami i alkoholikami”22. Wedáug danych zebranych w moskiewskim
meczecie na Pokáonnoj Gorie liczba rosyjskich muzuámanek w ciągu ostatnich dwóch
lat potroiáa siĊ23. TendencjĊ wzrostową zauwaĪa teĪ DĪamaliddin Mahmutow, wiceprzewodniczący Al-Fath, muzuámaĔskiej organizacji w Petersburgu, który twierdzi, Īe „jeĞli
wyciągaü wnioski z naszej medresy, to trend ten jest widoczny. Znaczna czĊĞü to kobiety,
które przechodzą na islam po to, by zachowaü harmoniĊ w rodzinie”24. Warto przy tym
zaznaczyü, Īe dla tych osób przyjĊcie islamu jest czysto formalną procedurą i o powaĪnej
motywacji Ğwiatopoglądowej raczej nie moĪe byü mowy (a przynajmniej w wiĊkszoĞci
przypadków). Mimo to wielu omawianych tu konwertytów adaptuje siĊ w Ğrodowisku
swoich maáĪonków i z czasem staje siĊ prawdziwymi muzuámanami przestrzegającymi
zasad szariatu. Wspomniany juĪ orientalista, Boris Podoprigora zauwaĪa, Īe kobiety
z tej grupy zmianĊ religii postrzegają zasadniczo jako dodatek do zmiany nazwiska25.
Rosyjskie Īony muzuámanów są obiektem nienawiĞci ze strony islamofobów, choüby tych
związanych z Ruchem Przeciw Nielegalnej Imigracji (DPNI). Bywa jednak teĪ tak, Īe to
mĊĪczyzna przyjmuje islam, jeĞli kobieta pochodzi z muzuámaĔskiej rodziny. Znany jest
przypadek lidera Partii Euroazjatyckiej i Związku Patriotów Rosji, deputowanego Dumy
PaĔstwowej, Abdu Wahida Nijazowa (Wadima Miedwiediewa), który zostaá muzuámaninem, poĞlubiając TatarkĊ ze znanego z poboĪnoĞci rodu26.
Drugą grupĊ rosyjskich wyznawców islamu stanowią osoby, które przyciągnĊáa mistyka tej religii. NaleĪący do niej konwertyta to typ poszukiwacza Boga. Rosyjskie portale
spoáecznoĞciowe peáne są Ğwiadectw osób, które odnalazáy „wáaĞciwą drogĊ”. Jednak po
analizie niektórych wpisów moĪna wyciągnąü wniosek, Īe decyzja o przejĞciu na islam
nie wymagaáa nawet gruntownej o nim wiedzy – wystarczyáy zaledwie dwa dni lektury
Wikipedii, o czym pisze niejaki Artiom na popularnym w Rosji portalu spoáecznoĞciowym
„W kontakcie”27. CzĊĞü z osób dających Ğwiadectwo w Internecie, a okreĞlających siebie
jako wierzące, które poszukiwaáy odpowiedniej dla siebie religii, twierdziáa, Īe od prawosáawia odstrasza ich niezrozumiaáa idea Trójcy ĝwiĊtej. Inni z kolei nie negują ani nie
skarĪą siĊ na niezrozumiaáą doktrynĊ Cerkwi, jednak nie podoba im siĊ nauczanie czĊĞci
prawosáawnych duchownych – chociaĪby opinie, wedáug których „samodzierĪawie byáo
czymĞ pozytywnym, wszyscy carowie byli ĞwiĊtymi, zaĞ naród to bydáo, a za wszystkie
20

W. Iwanow, op. cit.
Igor މSiergiejew, Russkije musulmanki. Poczemu moskowskije diewuszki prinimajut islam?,
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1071330060 [20.10.2014].
22 Istorii tiech, kto prinial Islam. MaszszaAllach!, http://al-ihlas.narod.ru/story.html [20.10.2014].
23 Russkich musulmanok stanowitsia wsio bolsze…, http://islam-info.ru/zhenskii-razdel/1169russkix-musulmanok-stanovitsya-vse-bolshe.html [20.10.2014].
24 KaĪduju piatnicu w Pietierburgie kak minimum troje russkich prinimajut islam…
25 Ibidem.
26 Ⱥ. Artiomow, op. cit.
27 Http://vk.com/wall-39697901_114 [20.10.2014].
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nieszczĊĞcia winni są Īydomasoni, Zachód i muzuámanie”28. Osoby takie szukają w Internecie informacji na temat róĪnych konfesji, nie tylko islamu. Okazuje siĊ jednak, Īe ten
ostatni jest bardzo przystĊpnie przedstawiony na róĪnego rodzaju portalach, np. „Islam-info”, „Islam.ru”, „Kawkaz-centr”, „Koran.ru”, „Islam w Sankt-Pietierburgie”. Máodzi
ludzie zadają tam podstawowe pytania i otrzymują odpowiedzi, m.in. jak przyjąü islam.
Z taką wiedzą tylko krok dzieli ich od wizyty w meczecie i wypowiedzenia przed imamem
muzuámaĔskiego wyznania wiary29. Ludzie ci z zasady nie przejawiają zainteresowania
kontaktem z etnicznymi muzuámanami i nie dąĪą do tego, by przenieĞü siĊ w naturalne
muzuámaĔskie Ğrodowisko; przedkáadają nad to kontakty z osobami sobie podobnymi.
Do trzeciej grupy naleĪą osoby, które bardzo Ğwiadomie przyjmują islam – jako
religiĊ z jej konkretnym dziedzictwem historycznym, etnicznym i kulturowym. Tych
ludzi, którzy – jak siĊ wydaje, bardziej niĪ neofici z pierwszej i drugiej grupy – szczegóáowo rozwaĪali nie tylko konsekwencje samej konwersji, ale takĪe caáy bagaĪ kontekstów historyczno-kulturowo-spoáecznych nowej religii zwykle przyciąga muzuámaĔski
Wschód. Przykáadem moĪe byü 41-letnia Lena, mieszkanka Petersburga, której postaü
przywoáuje autorka reportaĪu pt.: Dlaczego rosyjskie mieszkanki Petersburga przyjmują islam?, a którą kultura Bliskiego Wschodu zafascynowaáa30. Osoby takie dąĪą do
adaptacji z wybranym etnokulturalnym otoczeniem, uczą siĊ jĊzyków; niektóre z nich
wyjeĪdĪają na naukĊ do zagranicznych centrów muzuámaĔskich. Tacy muzuámanie silnie
utoĪsamiają siĊ z wybranym, jednym kierunkiem w islamie, np. charakteryzują siebie
jako sunnitów hanafickiego mazhabu, salafitów lub szyitów dwunastowców. Z uwagi
na charakter motywacji, którymi kierują siĊ konwertyci z trzeciej grupy, czĊsto moĪna
wĞród nich znaleĨü osoby gáĊboko „zakorzenione” w ich dotychczasowej religii – takĪe
(co niezwykle trwoĪy opiniĊ publiczną) prawosáawnych duchownych. Dotąd znane są
dwa takie przypadki: byáego duchownego Patriarchatu w Kursku – Wáadisáawa Sochina,
który okreĞliá swoje przejĞcie na islam jako powrót do jedynobóstwa31 oraz Wiaczesáawa
Alego Poáosina. Poáosin, niegdysiejszy protojerej w Kaáudze, a od 1999 r. muzuámanin,
peáni obecnie funkcjĊ doradcy przewodniczącego Rady Muftich Rosji – muftiego Rawila
Gajnutdina. Jak sam twierdzi, islam przyciągnąá go swoim racjonalizmem32.
Czwarta wreszcie grupa to wszyscy ci, których pociągają muzuámaĔskie ruchy radykalne. NaleĪą do nich osoby, które wywodzą siĊ z radykalnie prawicowych lub lewicowych
ugrupowaĔ. Muzuámanie tacy stają siĊ zwolennikami „aryjskiego islamu” lub „islamu
marksistowskiego”. Przedstawiciele pierwszego áączą islam z nacjonalizmem rosyjskim
i rasizmem. Dla takich neofitów islam to droga do odrodzenia narodu rosyjskiego albo
droga do odrodzenia biaáej rasy. Jednym z nich jest Maksim Salman ĩurawliow, który
sam o sobie mówi, Īe jest rosyjskim patriotą wychowanym we wrogoĞci do Stanów Zjednoczonych. Islam przyjąá po wydarzeniach z 11 wrzeĞnia 2001 r., bowiem uzmysáowiáy
mu one, Īe tylko ta religia moĪe byü powaĪnym przeciwnikiem dla amerykaĔskiego záa
pocháaniającego caáy sáowiaĔski Ğwiat33. Z kolei dla przedstawicieli „islamu marksistowskiego” religia ta staje siĊ Ğrodkiem do osiągniĊcia ogólnoĞwiatowego wyzwolenia
28

Istorii tiech, kto prinial Islam…
Ibidem.
30 Salima Zafir, Poczemu russkie pietierburĪenki prinimajut islam?, http://www.tebyan.net/ index.
aspx?pid=49427 [28.10.2014].
31 Ⱥ. Prijmak, op. cit.
32 Ali Wiaczesáaw Siergiejewicz Poáosin: biografija, http://www.people.su/88565 [28.10.2014].
33 KaĪduju piatnicu w Pietierburgie kak minimum troje russkich prinimajut islam…
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uciĞnionych34. Co ciekawe, czĊĞü z tych osób, zostając muzuámanami, caákowicie zrywa
ze Ğrodowiskiem máodzieĪowego ekstremizmu, inni zaĞ pozostają w nim, a nawet prowadzą wewnątrz dziaáalnoĞü misyjną na rzecz islamu.
„MuzuámaĔski” radykalizm nie jest domeną wyáącznie niewielkich ugrupowaĔ czy
wrĊcz bojówek prawicowego bądĨ lewicowego ekstremum. Trafia on teĪ do organizacji
znanych i dobrze zakorzenionych na rosyjskiej scenie – moĪe nie tych z gáównego nurtu,
lecz z pewnoĞcią w miarĊ szeroko rozpoznawalnych. Dobrym przykáadem jest nielegalnie
dziaáająca Partia Narodowo-Bolszewicka, wczeĞniej niekojarzona z tematyką muzuámaĔską. PrzyjĊcie islamu przez niektórych jej dziaáaczy zyskaáo znaczący rozgáos, zyskaá go
takĪe opublikowany w 2005 r. artykuá jej przewodniczącego – Éduarda Limonowa pt.
Karta islamska. Autor pisze w nim, Īe muzuámanie traktowani są w Rosji jak obywatele
drugiej kategorii, a paĔstwo z powodu faworyzowania prawosáawia obraĪa rosyjskich
wyznawców islamu. Krytykując Wáadimira Putina i jego nieoficjalną politykĊ wobec
jednej z uznanych przez paĔstwo religii tradycyjnych, stwierdza, Īe „w Rosji stworzona
zostaáa atmosfera realnego strachu i podejrzliwoĞci w stosunku do islamu”35. W tej sytuacji entuzjastyczne w tonie deklaracje posiadania „wáasnych”, „narodowo-bolszewickich”
muzuámanów36 moĪna traktowaü jako element partyjnej rozgrywki. Najbardziej znanymi,
wywodzącymi siĊ ze Ğrodowiska narodowych bolszewików nowymi muzuámanami są
Fatima Tatiana Tarasowa oraz Ahmed Pawel ĩerebin. O ile Tarasowa póĨniej odeszáa
z partii, to ĩerebin to tej pory jest limonowcem.
Co ciekawe, konfrontacja nowych muzuámanów z grupy czwartej – radykalnej –
z realiami codziennoĞci tzw. etnicznych muzuámanów czĊsto prowadzi do rozczarowania
pierwszych drugimi. Okazuje siĊ bowiem, Īe dla „etnicznych” wspóábraci w wierze waĪniejsze są przyziemne troski: handel czy praca na budowie, a nie walka z imperializmem.
Neofici specjalnie nie interesują siĊ specyfiką historyczną czy etniczną. Niewygodne lub
nieprzystające do ich wizji elementy pomijają lub ignorują. Odrzucają nie tylko fakty,
ale nawet stereotypowe wyobraĪenia. Rosyjskiej nowej muzuámance Fatimie Anastasji
JeĪowoj nie podoba siĊ, na przykáad, Īe islam utoĪsamiany jest z „kolorowym obrazem
zacienionych wąskich uliczek bliskowschodniego miasta, okrytych róĪnokolorowymi czadorami arabskimi kobietami, którym towarzyszą czarnookie gáoĞne dzieci, czerstwymi
starszymi mĊĪczyznami odzianymi w regionalny strój, którzy niespiesznie popijają aromatyczną herbatĊ, z wykafelkowanymi minaretami z gáoĞnikami, ze spacerującymi po
mieĞcie osáami (…) [ale takĪe] z wywoáującymi emocje scenami egzekucji dokonywanej
zgodnie z prawem szariatu”37.
Do etnicznych muzuámanów biali wyznawcy tej religii czĊsto odnoszą siĊ z nieskrywaną pogardą i wrogoĞcią, szczególnie w stosunku do tych, którzy niedawno przybyli
do Rosji. Nierzadko stają po stronie przeciwnej niĪ wspóábracia w wierze. W sierpniu
i wrzeĞniu 2006 r. w Kondopodze, w Karelii doszáo do starü miĊdzy Rosjanami a muzuámaĔskimi imigrantami. Jak póĨniej ustalono, do konfliktu doszáo w wyniku napaĞci
i dotkliwego pobicia przybysza z AzerbejdĪanu. Za poszkodowanym ujĊli siĊ Czeczeni
i w ramach odwetu zaatakowali sprawców pobicia. Uzbrojona w noĪe grupa zamordowaáa

34

Ibidem.
Eduard Limonow, Islamskaja karta, http://grani.ru/Politics/Russia/m.90065.html [28.10.2014].
36 Ibidem.
37 Anastasija JeĪowa, „SraĪajtesү swoimi duszami…”, http://zavtra.ru/content/view/2004-03-1652/
[02.11.2014].
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kilku Rosjan. Wina za ich Ğmierü bezsprzecznie spada na Czeczenów. Jednak nie sposób
caákowicie pominąü przyczyny tego splotu wydarzeĔ i przy tej okazji zastanowiü siĊ
nad problemami, których doĞwiadczają muzuámaĔscy imigranci we wspóáczesnej Rosji.
Najciekawsza w caáej historii jest reakcja przedstawicieli radykalnych ruchów nowych
muzuámanów, którzy caáą odpowiedzialnoĞcią za obydwa incydenty obciąĪyli imigrantów,
stając po stronie rosyjskich napastników. Przybysze z Kaukazu zdefiniowani tu zostali
jako okupanci, prowokujący rdzennych mieszkaĔców. ZaĪądano wrĊcz wprowadzenia
surowej polityki imigracyjnej, by ograniczyü ich napáyw38. Tego rodzaju retoryka jest
staáym elementem narracji ekstremistów. W 2009 r. wspomniany wczeĞniej czáonek partii
Limonowa, Ahmed Pawel ĩerebin, opublikowaá na swoim blogu artykuá wzywający do
deportacji wszystkich „niepiĞmiennych Azjatów” z Rosji39.
Organizacją zrzeszającą i reprezentującą muzuámaĔskich ekstremistów z ostatniej
z opisywanych grup jest powoáana do Īycia 12 czerwca 2004 r. Narodowa Organizacja
Rosyjskich Muzuámanów40. Zdaniem jednego z jej czáonków, Maksima Salmana ĩurawliowa, trzon NORM w Moskwie i Petersburgu tworzą byli nacjonaliĞci, którzy zmienili
swój stosunek do islamu. Sam zresztą nie ukrywa, Īe jeszcze niedawno wchodziá w skáad
tzw. Koordynacyjnej Rady Przywódców – swego rodzaju parlamentu brygad skinheadów
Petersburga41. Los tej organizacji, która przeĪyáa liczne konflikty wewnĊtrzne, pokazuje, Īe
nowi wyznawcy islamu czĊsto nie mogą siĊ ze sobą porozumieü, pogrąĪając siĊ w zaciĊtej
dyskusji i wzajemnych oskarĪeniach. Gáoszone na przestrzeni jej funkcjonowania hasáa
i opinie doskonale zresztą odzwierciedlają, jak skomplikowanym, a niekiedy przewrotnym
tworem spoáeczno-kulturowym jest rosyjski islam nacjonalistyczny.
Na początku swej dziaáalnoĞci czáonkowie NORM za „ludzi KsiĊgi” (oprócz Īydów
i chrzeĞcijan) uznawali takĪe sáowiaĔskich neopogan, widząc w KsiĊdze Wielesowa twór
tej rangi, co ĞwiĊte ksiĊgi judaizmu i chrzeĞcijaĔstwa42. Z czasem odeszli od tej Ğmiaáej
idei. TakĪe wzorce i droga, którą powinni podąĪaü nowi muzuámanie w Rosji podlegaáy
ciągáym korektom. Lider organizacji Harun ar-Rusi Sidorow wraz ze swoimi zwolennikami
wielokrotnie zmieniaá poglądy zarówno polityczne, jak i religijne. W 2007 r. oĞwiadczyá,
Īe nowi muzuámanie to sunnici, którzy bĊdą w Rosji rozwijaü mazhab malikicki. Dlaczego wáaĞnie ta szkoáa prawna zalazáa siĊ w orbicie zainteresowaĔ czáonków NORM
i miaáa ostatecznie staü siĊ ideologiczną podstawą do budowania spoáecznoĞci rosyjskich
muzuámanów, którzy w drodze od nacjonalizmu zdąĪyli juĪ otrzeü siĊ o salafizm, a póĨniej sufizm43? Wydaje siĊ, Īe jedna z odpowiedzi – choü zaskakująca – jest nadzwyczaj
celna. Po prostu zwolenników tej szkoáy w Rosji wczeĞniej nie byáo. Etniczni muzuámanie
to hanaficcy Tatarzy i szafiiccy mieszkaĔcy Kaukazu. Innym interesującym przejawem
38 Nacionalnaja organizacija russkich musulman wozlagajet winu za sobytija w Kondopogie na „musulmanskich immigrantow”, http://www.newsru.com/arch/religy/07sep2006/norm. html
[02.11.2014].
39 Na podstawie artykuáu Andrieja Ignatiewa zamieszczonego na Forum Īen azierbiejdĪanciew,
http://woman-az.ru/viewtopic.php?p=47750 [02.11.2014].
40 Ivan Nielubow, „Russkije musulmanie” jeszczo odin „religio-tiechnologiczeskij” projekt? Staniet li russkij islam NORMoj?, http://www.portal-credo.ru/site/?act=comment&id=508 [10.11.2014].
41 KaĪduju piatnicu w Pietierburgie kak minimum troje russkich prinimajut islam…
42 Zikrullach, Poczemu russkije prinimajut islam?, http://www.thejournal.ru/Zikrullah/ PochemuRusskiePrinimayutIslam.html [10.11.2014].
43 Aleksandr Ignatienko, Ugroza swobodie sowiesti s nieoĪidannoj storony, w: Dwadcatү let
rieligioznoj swobody w Rossii, s. 268.
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dziaáalnoĞci NORM jest dąĪenie do separacji nowych muzuámanów od tradycyjnego
muzuámaĔskiego Ğrodowiska. W Īadnym razie nie jest ona reprezentantem interesów
etnicznych muzuámanów – wrĊcz odwrotnie. Czáonkiem organizacji moĪe zostaü kaĪdy,
kto uwaĪa, Īe naczelną nacją w Rosji są Rosjanie. Wprawdzie islam potĊpia szowinizm,
ale nie odrzuca propagandy nacjonalistycznej czy wykorzystania idei nacjonalistycznych na wáasną rzecz, z czego skwapliwie korzystają Ğrodowiska takie, jak te skupione
wokóá NORM. Czáonkowie organizacji „chcą zbudowaü islam poprzez czynnik narodowy,
poprzez adaptacjĊ islamu dla Rosjan jako nowej idei narodowej” jednak nie ze szkodą
dla teologii muzuámaĔskiej44. Ich zdaniem jeĞli islam nie jest przyszáoĞcią Rosji, to kraj
ten nie ma przyszáoĞci45.
W tym miejscu warto zauwaĪyü, Īe grupy radykalne stanowią istotne, potencjalne zagroĪenie dla politycznego i spoáecznego porządku wspóáczesnej Rosji. Zdaniem
analityka ds. bezpieczeĔstwa Wasilija Iwanowa problemem jest dalsza radykalizacja.
Z czasem zwolennicy idei islamu aryjskiego czy islamu marksistowskiego odchodzą od
tych koncepcji i stają siĊ adeptami wahhabizmu czy Ğciganej w Rosji Hizb at Tahrir46.
Nawet jeĞli ta diagnoza idzie zbyt daleko, to niewątpliwie radykalne ruchy nowych
muzuámanów dobrze odpowiadają potrzebom odczuwanym gáównie przez máodych ludzi,
poszukujących prostych i autorytarnych rozwiązaĔ. W sondaĪu przeprowadzonym wĞród
máodych rosyjskich muzuámanów w miastach PowoáĪa respondenci pytani o przyczyny
przyjĊcia islamu wskazywali, Īe wspóáczesne prawosáawie postrzegają jako „religiĊ gáoszącą tolerancjĊ i brak przemocy”, „religiĊ sáabych” – i to w wyraĨnie pejoratywnym
znaczeniu. Tak samo niekorzystnie wypadáa Rosyjska Cerkiew Prawosáawna, która, ich
zdaniem, sáuĪy paĔstwu i jednoczeĞnie Īyje „z pieniĊdzy ludu”. Ankietowani podkreĞlali
jednoczeĞnie, Īe w islamie istnieje kult walecznoĞci, a sam „islam to religia ludzi silnych”.
Nie ukrywali swoich sympatii dla ruchów wahhabickich na Kaukazie Póánocnym, które
ich zdaniem „walczą z mĊtami sáuĪącymi reĪimowi putinowskiemu”47.
Zdaniem rosyjskich specjalistów w zakresie bezpieczeĔstwa, mimo Īe grupa nowych
muzuámanów nie jest specjalnie liczna, to wáaĞnie z niej stosunkowo czĊsto rekrutują
siĊ terroryĞci48. Najbardziej znanymi postaciami są: Aleksandr Tichomirow (10.02.1982–
02.03.2010) bardziej znany jako Said Buriackij, jeden z ideologów Emiratu Kaukaskiego
(wziąá na siebie peáną odpowiedzialnoĞü za zamach terrorystyczny na Newski Express49
w listopadzie 2009 r., w wyniku którego zginĊáo 26 osób, a ponad 80 zostaáo rannych)50
oraz Alla Saprykina (1982–28.08.2012) – trzydziestoletnia aktorka, znana w Ğrodowisku
muzuámaĔskich ekstremistów pod imieniem Aminat, Īona czterech bojowników dagestaĔskich (28 sierpnia 2012 r. wysadziáa siĊ, zabijając jednego z przywódców duchowych
Dagestanu szajcha Saida Czirkejskego). Przypadek Saprykiny jest o tyle ciekawy, Īe
dobrze ilustruje obawy i cele, jakie stawiają przed sobą ekstremiĞci. Zdaniem Ğledczych
44

http://vk.com/pravoverie [10.11.2014].
Iskandier DĪalid, Poczemu u Islama w Rossii niet buduszczego?, http://www.ansar.ru/analytics/
pochemu-u-islama-v-rossii-net-budushchego [10.11.2014].
46 W. Iwanow, op. cit.
47 Ibidem.
48 Roman Siáantiew, Rol’ nowoobraszczennych musulman w raskolach, http://fondiv.ru/articles/1/
141/ [10.11.2014].
49 Szybki pociąg kursujący na trasie Petersburg – Moskwa – Petersburg.
50 FSB: Said Buriatskij priczastien k podrywu „Niewskogo ekspriessa”, http://newsland.com/
news/detail/id/469607/ [10.11.2014].
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szajch zginąá poniewaĪ opowiadaá siĊ przeciwko radykalizmowi oraz ekstremizmowi
i terroryzmowi w islamie. Jego Ğmierü sáuĪyáa destabilizacji i tak juĪ skomplikowanej
sytuacji w Dagestanie. Szajch byá otwarty na rozmowy takĪe z przedstawicielami ugrupowaĔ wahhabickich dziaáającymi na Kaukazie Póánocnym. Zresztą miaá w tym zakresie pewne sukcesy. Teoria, zgodnie z którą jego Ğmierü miaáa storpedowaü nadzieje na
spokój w regionie, wydaje siĊ prawdopodobna. Zostaá zabity dokáadnie w tym samym
momencie, gdy zwalczające siĊ grupy muzuámanów Dagestanu – sufi, dla których byá
duchowym przywódcą, oraz negujący sufizm salafici, dla których byá oponentem, doszli
do porozumienia káadącego kres wieloletniemu przelewowi krwi w republice51.
Warto przy tym pamiĊtaü, Īe nagáaĞnianie tego typu przypadków i utrzymywanie
atmosfery zagroĪenia moĪe byü poĪądane ze strony wáadz niespecjalnie przychylnych
nie tyle samym muzuámanom, co zdecydowanym konwertytom. W tym tonie naleĪy
wiĊc odczytywaü rozmaite informacje/ ostrzeĪenia bądĨ odpowiednio prezentowane dane
statystyczne, które do publicznego obiegu trafiają niekoniecznie bezpoĞrednio od organów
administracji paĔstwowej – raczej jako opinie specjalistów lub organizacji teoretycznie
z wáadzami niepowiązanych. Za przykáad moĪe sáuĪyü utrzymana w tonie sensacji, quasi-prywatna opinia pracownika Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych wyraĪona na internetowych áamach „Prawdy”, jakoby wyraĨną i zauwaĪalną tendencją ostatnich lat miaáy
byü rosyjskie samobójczynie przyjmujące islam52. Innym przykáadem sáuĪy statystyczna
dziaáalnoĞü Centrum Geografii Religii przy Synodalnym Oddziale ds. Kontaktów Cerkwi ze SpoáeczeĔstwem. Zgodnie z danymi tej instytucji obecnie w Rosji w ponad
200 przypadkach prowadzone są Ğledztwa, poszukuje siĊ sprawców bądĨ przetrzymuje
w aresztach i zakáadach karnych rosyjskich muzuámanów w związku z ich udziaáem
w zorganizowanych grupach terrorystycznych, przygotowywaniem ataków czy wzniecaniem wrogoĞci miĊdzy narodami53. Brak natomiast jasnej informacji, czy wobec prawosáawnych Centrum równie skrupulatnie zbiera dane… Nowi muzuámanie, zwáaszcza
radykalni, są prezentowani jako zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa i porządku, w dodatku
pozostający pod wpáywem zewnĊtrznych, obcych mocodawców i inspiratorów. Tym bardziej Īe, zdaniem niektórych badaczy, islam, zasadniczo niezwiązany z kulturą tego czy
innego narodu, winien byü postrzegany jako ideologia internacjonalistyczna, zmuszająca
swoich wyznawców, by postrzegali siebie jako czáonków spoáecznoĞci ponadnarodowej
i dąĪyli do zjednoczenia ze zwolennikami podobnych wartoĞci. W tej sytuacji rosyjscy
muzuámanie, z uwagi na brak wáasnej, tradycyjnej dla narodu wersji islamu bĊdą pod
wzglĊdem Ğwiatopoglądu podatni na koncepcje panislamistyczne prezentowane przez
wahhabitów czy Hizb at Tahrir54.
Jak widaü Ğrodowisko nowych muzuámanów jest wewnĊtrznie podzielone. Nierzadko
targają nim spory. Taką sytuacjĊ moĪna próbowaü wyjaĞniaü skáonnoĞcią neofitów do
duchowych poszukiwaĔ. Nowym rosyjskim muzuámanom raczej trudno zatrzymaü siĊ
na popularnych w Rosji kierunkach islamu. Popadają ze skrajnoĞci w skrajnoĞü np.:
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Timur Alijew, Bojalisү jego awtoritieta. Iszczut zakazczikow ubijstwa duchownogo lidiera riespubliki, http://www.rg.ru/2012/08/30/sheix.html [10.11.2014].
52 Priniawsze islam rossijanki stanut objektom wnimanija specsluĪb, http://m.pravda.ru/news/
society/30-08-2012/1126559-islam-0/ [10.11.2014].
53 Za W. Iwanow, op. cit.
54 Nikolaj Procenko, Julija Diemientjewa, Islamu pridjotsia idti po puti modiernizacii, http://
expert.ru/south/2013/12/islamu-pridyotsya-idti-po-puti-modernizatsii/?attempt=1 [10.11.2014].
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od sufizmu do nietypowego dla tego regionu ruchu wahhabickiego55. Niemniej jednak
niektórzy muzuámaĔscy liderzy, jak na przykáad mufti Centralnego Zarządu Duchowego
Muzuámanów Rosji Taglat TadĪuddin czy mufti Tatarstanu Gusman Ischakow, do przechodzenia máodych Rosjan na islam odnoszą siĊ z duĪą podejrzliwoĞcią. Widzą w nim
zagroĪenie dla spokojnej koegzystencji swoich spoáecznoĞci w Ğwieckiej czy teĪ pochylonej ku prawosáawiu Rosji56. Znanych jest wiele przypadków, kiedy neofici próbowali
w istniejących spoáecznoĞciach narzucaü swoje porządki i pod wpáywem wahhabickich
broszurek oskarĪali wspóábraci w wierze o herezjĊ lub nawet o caákowite odstĊpstwo
od islamu. Stąd teĪ obawy etnicznych rosyjskich muzuámanów. Trudno powiedzieü, czy
nie są to obawy bardziej uzasadnione od tych, które dotyczą kwestii bezpieczeĔstwa
i porządku publicznego, zagroĪeĔ ekstremizmem i terroryzmem, prezentowanych w gáównym nurcie rozwaĪaĔ.
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