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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 mieszkuj cych na terytorium Federacji Rosyjskiej mo na podzieli  
umownie na dwie grupy: rdzennych i nap ywowych. Do pierwszych zalicza si  Tatarów 
i Baszkirów zamieszkuj cych Tatarstan, Baszkiri , Powo e, Po udniowy Ural, Syberi  
i Moskw . Tatarzy, których jest ok. 5,5 miliona, s  liczniejsi; Baszkirów jest 1,6 miliona. 
Warto odnotowa  interesuj cy paradoks, mianowicie w stolicy Federacji Rosyjskiej yje 
wi cej Tatarów ni  w stolicy Republiki Tatarstanu – Kazaniu1. Drug  rosyjsk  stref  
muzu ma sk  jest Kaukaz Pó nocny, gdzie ogóln  liczb  wyznawców islamu szacuje 
si  na 7 milionów osób. Jak atwo policzy , rdzennych muzu manów w Rosji jest wi c 
ok. 14 milionów, co stanowi ponad 10% ogó u ludno ci. Muzu manie nap ywowi to 
przede wszystkim imigranci z krajów o ciennych – terenów by ego ZSRR. Ich obecno  
w Rosji ma pod o e ekonomiczne – ojczyste kraje opu cili w poszukiwaniu lepszego 
ycia dla siebie i swoich rodzin. W ród spo eczno ci nap ywowych znale  mo na tak e 

mieszka ców Bliskiego i rodkowego Wschodu oraz Afryki – g ównie z pa stw, które 
korzysta y w przesz o ci ze wsparcia Zwi zku Radzieckiego2. Zdecydowana wi kszo  
rosyjskich muzu manów to sunnici, przedstawiciele najbardziej liberalnej, hanifickiej, 
szko y prawnej3. Cz  mieszka ców Kaukazu Pó nocnego jest natomiast zwolennikami 
szko y szafi’ickiej. W tym regionie popularne s  równie  tradycje sufickie, szczególnie 
bractwa nakszbandijja i kadirijja4.

Oprócz wspomnianych wy ej tzw. etnicznych rosyjskich muzu manów istniej  tak e 
Rosjanie s owia skiego pochodzenia, którzy, kieruj c si  ró nymi 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 cz ci WNP, 
w: Islam na obszarze postradzieckim, „Prace OSW” stycze  2003, nr 7, O rodek Studiów Wschod-
nich, 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 Micha  abenda, Muzu manie w Rosji i europejskiej cz ci by ego ZSRR, w: Anna Parzymies 
(red.), Muzu manie w Europie, Dialog, Warszawa 2005, s. 252.
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na islam. Temat islamizacji Rosjan – tradycyjnie uwa anych za chrze cijan obrz dku 
wschodniego – zwraca uwag  publicystów5 i jest obiektem bada  politologów6 oraz 
socjologów od z gór  dziesi ciu lat, tj. od kiedy mo na to zjawisko zauwa y  i uzna  
za swego rodzaju fenomen7. Trudno jednoznacznie okre li , ilu jest w Rosji neofitów, 
bowiem w spisach powszechnych nie zadaje si  respondentom pyta  dotycz cych wyzna-
wanej przez nich religii. Dost pne szacunkowe dane s  skrajnie rozbie ne. Warto ci 
prezentowane przez ró nego rodzaju rodki masowego przekazu wahaj  si  od kilkuset 
osób do kilkuset tysi cy. Lider Narodowej Organizacji Rosyjskich Muzu manów (NORM) 
Wadim Sidorow, który przybra  arabskie imi  Harun ar-Rusi, twierdzi, e obecnie nowych 
muzu manów (konwertytów) jest ju  150 tysi cy8. 

Z jednej strony w publicznym dyskursie funkcjonuj  alarmistyczne w tonie opinie, 
jak ta wyra ona w artykule Islamizacja Rosji post puje szybko. Korzystaj cy z interne-
towej anonimowo ci autor twierdzi, e islamizacja Rosjan w ci gu roku obejmuje 5% 
spo ecze stwa, a 70% osób odwiedzaj cych meczety w rosyjskich miastach stanowi  
w a nie s owia scy muzu manie9. W ch odnej ocenie zw aszcza pierwsza z przytoczonych 
warto ci wydaje si  trudna do utrzymania. Jednak autor – najprawdopodobniej kto  ze 
rodowiska neofitów – trafnie ocenia obawy przed islamem wyra ane przez rosyjsk  

opini  publiczn . Z drugiej za  strony petersburscy orientali ci – Boris Podoprigora oraz 
Jefim Rezwan – s  zdania, e zmiana wiary w ród Rosjan i przej cie na islam nie jest 
zjawiskiem masowym. Mo e dotyczy  zaledwie kilkudziesi ciu osób rocznie. W ich 
opinii islam cz ciej wybieraj  rosyjscy mieszka cy muzu ma skich republik ni  rdzennie 
rosyjskich regionów10. Podobnego zdania s  równie  przedstawiciele Rosyjskiej Cerkwi 
Prawos awnej. Zwi zany z ni  niegdy  orientalista Roman Si antiew ocenia liczebno  
grupy tzw. nowych muzu manów na 7 tysi cy osób11. Na stronach popularnego w Rosji 
portalu po wi conego tematyce muzu ma skiej www.islam.ru s owia skich muzu manów 
zarejestrowanych jest ponad 2 i pó  tysi ca osób. 

Pomijaj c k opoty z okre leniem liczebno ci opisywanej grupy, wa ny jest jednak 
sam fakt przechodzenia Rosjan na islam. W samym Petersburgu w 2008 r. otwarto drugi 
meczet, gdy  dotychczas dzia aj cy, obliczony na 7 tysi cy wiernych, nie mie ci  ju  

 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 Ma aszenko (red.), Islam w Rossii. Wzglad iz regio-

now, Aspiekt-Press, Moskwa 2007, s. 123–152; Siergiej Fi atow, Mnogocwietije wolszebnogo sada 

rossijskoj duchownosti: dwadcat  let wozrastanija rieligioznogo mnogoobrazija postsowietskoj Rossii, 
w: Aleksiej Ma aszenko i Siergiej Fi atow (red.), Dwadcat  let religioznoj swobody w Rossii, ROS-
SPEN, Moskwa 2009, s. 8–40.

 7 Zob. np. Jurij Gawri ow, Aleksandr Szewczenko, Russkije musulmanie w pole rossijskoj iden-

ticznosti, w: Michai  Gorszkow (red.), Rossija reformirujuszczajasia, Wyp. 7, Institut sociologii RAN, 
Moskwa 2008, s. 289–303.

 8 Ka duju 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 Ka duju piatnicu w Pietierburgie kak minimum troje russkich prinimajut islam…
11 Wasilij Iwanow, Radikalnyj islam sriedi russkich Powol ja i jego posledstwija, http://www.riss.

ru/analitika/2573-rasprostranenie-radikalnykh-techenij-islama-v-srede-russkogo-naseleniya-povolzhya-
i-ego-posledstviya#.VANdK3RmMsc [18.09.2014].
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wszystkich chc cych pok oni  si  jedynemu Bogu12. Zdaniem politologa, Aleksieja Ma a-
szenki, tendencja rozprzestrzeniania si  islamu w ród s owia skich mieszka ców Rosji 
w przysz o ci b dzie si  nasila  i nie sposób jej zapobiec13. Co ciekawe, przechodzenie 
etnicznych Rosjan na islam nie jest zjawiskiem nowym. Przypadki konwersji obserwo-
wano ju  w XIX w., co wi zano z wojn  kaukask . Wówczas to o nierze rosyjscy, 
którzy dostali si  do niewoli wojsk imama Szamila, z ró nych przyczyn decydowali 
si  przyj  islam. Nierzadko, zgodnie z przedmuzu ma sk  tradycj  kaukask , ci nowi 
muzu manie zajmowali w góralskich, czecze skich rodzinach miejsce m czyzn, którzy 
zgin li w walce, wyst puj c tym samym w roli adoptowanych synów. Jednak bez wzgl du 
na wymogi zwyczaju krok ten nie oznacza  bynajmniej ich bezwarunkowej akceptacji 
przez lokalne spo eczno ci. Górale ani im nie ufali, ani nie wierzyli – przynajmniej nie 
od razu. Ich lojalno  podlega a nieustannej weryfikacji, cho by poprzez zlecanie wielu 
trudnych zada . Z czasem zaufanie ros o, a cz  Rosjan poprzez wi zy krwi stawa a 
si  cz onkami czecze skich rodów14. Przypadki przej cia na islam mia y tak e miejsce 
w czasie radzieckiej interwencji w Afganistanie w latach 1979–1989 oraz podczas pierw-
szej (1994–1996) i drugiej (1999–2009) wojny czecze skiej15.

Obecnie na islam przechodz  najcz ciej osoby m ode, do 30 roku ycia, pochodz ce 
g ównie ze rodowiska studenckiego16. Motywy przyj cia nowej wiary s  ró norodne, tak 
jak ró ni ludzie islam przyjmuj . Z pewno ci  nie jest to grupa monolityczna. Mo na 
w jej ramach wyró ni  kilka charakterystycznych typów – przede wszystkim ze wzgl du 
na pobudki, którymi kierowa y si  osoby przechodz ce na islam. Spo ród istniej cych kla-
syfikacji na uwag  zas uguje ta autorstwa islamoznawcy Anatolija Artiomowa, który dzieli 
konwertytów na dwie grupy: osoby przyjmuj ce islam na skutek poszukiwa  duchowych 
oraz te, które przesz y na islam z powodu innych, w pierwszej kolejno ci rodzinnych 
przyczyn17. Inn , ciekaw  i bardziej szczegó ow  klasyfikacj  jest propozycja analityka 
Rosyjskiego Instytutu Bada  Strategicznych Wasilija Iwanowa, który dzieli badan  grup  
na cztery kategorie: ideologów, konwertytów kieruj cych si  przyczynami rodzinnymi, 
koniunkturalistów oraz o nierzy si  nawróconych na islam18. Jednak najtrafniejsza – 
moim zdaniem – jest kategoryzacja dokonana przez Andrieja Ignatiewa, która zak ada 
istnienie czterech odr bnych grup w ród nowych rosyjskich muzu manów19.

Do pierwszej, prawdopodobnie najliczniejszej grupy, zaliczy  mo na osoby, które 
wst puj  w zwi zek ma e ski z przedstawicielem islamu. Przede wszystkim chodzi tu 
o rosyjskie kobiety po lubiaj ce obcokrajowców muzu manów. Ma e stwo z muzu mani-
nem – czy to Arabem, czy pochodz cym z Kaukazu – staje si  w ród m odych rosyjskich 

12 Skoro w Pietierburgie pojawitsia wtoraja mieczet , http://www.fontanka.ru/2007/05/03/083/ 
[23.09.2014].

13 Aleksiej Ma aszenko, Nasielenie prodol at wowlekat  w islam, http://www.carnegie.ru/ publi-
cations/?fa=45245 [23.09.2014].

14 Artur Prijmak, Islam s russkim licom, ili Czu oj sriedi swoich, http://www.pravda.ru/faith/
religions/islam/20-07-2011/1084489-islam-1/ [23.09.2014].

15 Ka duju piatnicu w Pietierburgie kak minimum troje russkich prinimajut islam… 
16 Ibidem.
17 Anatolij Artiomow, Mnogo li w Rossii „russkich musulman”?, „Cerkownyj wiestnik” sientiabr  

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 si , e w porównaniu z nimi rosyjscy m czy ni 
maj  ma o m ski wygl d, „s  a o ni z tatua ami, kolczykami i piwem w r ku, a Czeczeni 
s  doro li od dzieci stwa”20. Muzu ma scy m czy ni, w opinii swoich rosyjskich on, 
s  znakomitym kandydatami na m a, poniewa  nie pij  alkoholu, a zarobione pieni dze 
przynosz  do domu i takim w a nie sposobem staj  si  obiektem po dania s owia skich 
mieszkanek Rosji21. Kobiety uwa aj , e „w tych narodach muzu ma skich, w ich tra-
dycji i kulturze jest to, co my dawno stracili my – szacunek do kobiet. Muzu ma scy 
m czy ni nie s  tchórzami i alkoholikami”22. Wed ug danych zebranych w moskiewskim 
meczecie na Pok onnoj Gorie liczba rosyjskich muzu manek w ci gu ostatnich dwóch 
lat potroi a si 23. Tendencj  wzrostow  zauwa a te  D amaliddin Mahmutow, wiceprze-
wodnicz cy Al-Fath, muzu ma skiej organizacji w Petersburgu, który twierdzi, e „je li 
wyci ga  wnioski z naszej medresy, to trend ten jest widoczny. Znaczna cz  to kobiety, 
które przechodz  na islam po to, by zachowa  harmoni  w rodzinie”24. Warto przy tym 
zaznaczy , e dla tych osób przyj cie islamu jest czysto formaln  procedur  i o powa nej 
motywacji wiatopogl dowej raczej nie mo e by  mowy (a przynajmniej w wi kszo ci 
przypadków). Mimo to wielu omawianych tu konwertytów adaptuje si  w rodowisku 
swoich ma onków i z czasem staje si  prawdziwymi muzu manami przestrzegaj cymi 
zasad szariatu. Wspomniany ju  orientalista, Boris Podoprigora zauwa a, e kobiety 
z tej grupy zmian  religii postrzegaj  zasadniczo jako dodatek do zmiany nazwiska25. 
Rosyjskie ony muzu manów s  obiektem nienawi ci ze strony islamofobów, cho by tych 
zwi zanych z Ruchem Przeciw Nielegalnej Imigracji (DPNI). Bywa jednak te  tak, e to 
m czyzna przyjmuje islam, je li kobieta pochodzi z muzu ma skiej rodziny. Znany jest 
przypadek lidera Partii Euroazjatyckiej i Zwi zku Patriotów Rosji, deputowanego Dumy 
Pa stwowej, Abdu Wahida Nijazowa (Wadima Miedwiediewa), który zosta  muzu mani-
nem, po lubiaj c Tatark  ze znanego z pobo no ci rodu26. 

Drug  grup  rosyjskich wyznawców islamu stanowi  osoby, które przyci gn a misty-
ka tej religii. Nale cy do niej konwertyta to typ poszukiwacza Boga. Rosyjskie portale 
spo eczno ciowe pe ne s  wiadectw osób, które odnalaz y „w a ciw  drog ”. Jednak po 
analizie niektórych wpisów mo na wyci gn  wniosek, e decyzja o przej ciu na islam 
nie wymaga a nawet gruntownej o nim wiedzy – wystarczy y zaledwie dwa dni lektury 
Wikipedii, o czym pisze niejaki Artiom na popularnym w Rosji portalu spo eczno ciowym 
„W kontakcie”27. Cz  z osób daj cych wiadectwo w Internecie, a okre laj cych siebie 
jako wierz ce, które poszukiwa y odpowiedniej dla siebie religii, twierdzi a, e od pra-
wos awia odstrasza ich niezrozumia a idea Trójcy wi tej. Inni z kolei nie neguj  ani nie 
skar  si  na niezrozumia  doktryn  Cerkwi, jednak nie podoba im si  nauczanie cz ci 
prawos awnych duchownych – chocia by opinie, wed ug których „samodzier awie by o 
czym  pozytywnym, wszyscy carowie byli wi tymi, za  naród to byd o, a za wszystkie 

20 W. Iwanow, op. cit.
21 Igor  Siergiejew, 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/1169-

russkix-musulmanok-stanovitsya-vse-bolshe.html [20.10.2014].
24 Ka duju piatnicu w Pietierburgie kak minimum troje russkich prinimajut islam…
25 Ibidem.
26 . Artiomow, op. cit.
27 Http://vk.com/wall-39697901_114 [20.10.2014].
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nieszcz cia winni s  ydomasoni, Zachód i muzu manie”28. Osoby takie szukaj  w Inter-
necie informacji na temat ró nych konfesji, nie tylko islamu. Okazuje si  jednak, e ten 
ostatni jest bardzo przyst pnie przedstawiony na ró nego rodzaju portalach, np. „Islam-
-info”, „Islam.ru”, „Kawkaz-centr”, „Koran.ru”, „Islam w Sankt-Pietierburgie”. M odzi 
ludzie zadaj  tam podstawowe pytania i otrzymuj  odpowiedzi, m.in. jak przyj  islam. 
Z tak  wiedz  tylko krok dzieli ich od wizyty w meczecie i wypowiedzenia przed imamem 
muzu ma skiego wyznania wiary29. Ludzie ci z zasady nie przejawiaj  zainteresowania 
kontaktem z etnicznymi muzu manami i nie d  do tego, by przenie  si  w naturalne 
muzu ma skie rodowisko; przedk adaj  nad to kontakty z osobami sobie podobnymi. 

Do trzeciej grupy nale  osoby, które bardzo wiadomie przyjmuj  islam – jako 
religi  z jej konkretnym dziedzictwem historycznym, etnicznym i kulturowym. Tych 
ludzi, którzy – jak si  wydaje, bardziej ni  neofici z pierwszej i drugiej grupy – szcze-
gó owo rozwa ali nie tylko konsekwencje samej konwersji, ale tak e ca y baga  kon-
tekstów historyczno-kulturowo-spo ecznych nowej religii zwykle przyci ga muzu ma ski 
Wschód. Przyk adem mo e by  41-letnia Lena, mieszkanka Petersburga, której posta  
przywo uje autorka reporta u pt.: Dlaczego rosyjskie mieszkanki Petersburga przyjmu-

j  islam?, a któr  kultura Bliskiego Wschodu zafascynowa a30. Osoby takie d  do 
adaptacji z wybranym etnokulturalnym otoczeniem, ucz  si  j zyków; niektóre z nich 
wyje d aj  na nauk  do zagranicznych centrów muzu ma skich. Tacy muzu manie silnie 
uto samiaj  si  z wybranym, jednym kierunkiem w islamie, np. charakteryzuj  siebie 
jako sunnitów hanafickiego mazhabu, salafitów lub szyitów dwunastowców. Z uwagi 
na charakter motywacji, którymi kieruj  si  konwertyci z trzeciej grupy, cz sto mo na 
w ród nich znale  osoby g boko „zakorzenione” w ich dotychczasowej religii – tak e 
(co niezwykle trwo y opini  publiczn ) prawos awnych duchownych. Dot d znane s  
dwa takie przypadki: by ego duchownego Patriarchatu w Kursku – W adis awa Sochina, 
który okre li  swoje przej cie na islam jako powrót do jedynobóstwa31 oraz Wiaczes awa 
Alego Po osina. Po osin, niegdysiejszy protojerej w Ka udze, a od 1999 r. muzu manin, 
pe ni obecnie funkcj  doradcy przewodnicz cego Rady Muftich Rosji – muftiego Rawila 
Gajnutdina. Jak sam twierdzi, islam przyci gn  go swoim racjonalizmem32.

Czwarta wreszcie grupa to wszyscy ci, których poci gaj  muzu ma skie ruchy radykal-
ne. Nale  do nich osoby, które wywodz  si  z radykalnie prawicowych lub lewicowych 
ugrupowa . Muzu manie tacy staj  si  zwolennikami „aryjskiego islamu” lub „islamu 
marksistowskiego”. Przedstawiciele pierwszego cz  islam z nacjonalizmem rosyjskim 
i rasizmem. Dla takich neofitów islam to droga do odrodzenia narodu rosyjskiego albo 
droga do odrodzenia bia ej rasy. Jednym z nich jest Maksim Salman urawliow, który 
sam o sobie mówi, e jest rosyjskim patriot  wychowanym we wrogo ci do Stanów Zjed-
noczonych. Islam przyj  po wydarzeniach z 11 wrze nia 2001 r., bowiem uzmys owi y 
mu one, e tylko ta religia mo e by  powa nym przeciwnikiem dla ameryka skiego z a 
poch aniaj cego ca y s owia ski wiat33. Z kolei dla przedstawicieli „islamu marksi-
stowskiego” religia ta staje si  rodkiem do osi gni cia ogólno wiatowego wyzwolenia 

28 Istorii tiech, kto prinial Islam…
29 Ibidem.
30 Salima Zafir, Poczemu russkie pietierbur enki prinimajut islam?, http://www.tebyan.net/ index.

aspx?pid=49427 [28.10.2014].
31 . Prijmak, op. cit.
32 Ali Wiaczes aw Siergiejewicz Po osin: biografija, http://www.people.su/88565 [28.10.2014].
33 Ka duju piatnicu w Pietierburgie kak minimum troje russkich prinimajut islam…
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uci nionych34. Co ciekawe, cz  z tych osób, zostaj c muzu manami, ca kowicie zrywa 
ze rodowiskiem m odzie owego ekstremizmu, inni za  pozostaj  w nim, a nawet pro-
wadz  wewn trz dzia alno  misyjn  na rzecz islamu. 

„Muzu ma ski” radykalizm nie jest domen  wy cznie niewielkich ugrupowa  czy 
wr cz bojówek prawicowego b d  lewicowego ekstremum. Trafia on te  do organizacji 
znanych i dobrze zakorzenionych na rosyjskiej scenie – mo e nie tych z g ównego nurtu, 
lecz z pewno ci  w miar  szeroko rozpoznawalnych. Dobrym przyk adem jest nielegalnie 
dzia aj ca Partia Narodowo-Bolszewicka, wcze niej niekojarzona z tematyk  muzu ma -
sk . Przyj cie islamu przez niektórych jej dzia aczy zyska o znacz cy rozg os, zyska  go 
tak e opublikowany w 2005 r. artyku  jej przewodnicz cego – Éduarda Limonowa pt. 
Karta islamska. Autor pisze w nim, e muzu manie traktowani s  w Rosji jak obywatele 
drugiej kategorii, a pa stwo z powodu faworyzowania prawos awia obra a rosyjskich 
wyznawców islamu. Krytykuj c W adimira Putina i jego nieoficjaln  polityk  wobec 
jednej z uznanych przez pa stwo religii tradycyjnych, stwierdza, e „w Rosji stworzona 
zosta a atmosfera realnego strachu i podejrzliwo ci w stosunku do islamu”35. W tej sytu-
acji entuzjastyczne w tonie deklaracje posiadania „w asnych”, „narodowo-bolszewickich” 
muzu manów36 mo na traktowa  jako element partyjnej rozgrywki. Najbardziej znanymi, 
wywodz cymi si  ze rodowiska narodowych bolszewików nowymi muzu manami s  
Fatima Tatiana Tarasowa oraz Ahmed Pawel erebin. O ile Tarasowa pó niej odesz a 
z partii, to erebin to tej pory jest limonowcem.

Co ciekawe, konfrontacja nowych muzu manów z grupy czwartej – radykalnej – 
z realiami codzienno ci tzw. etnicznych muzu manów cz sto prowadzi do rozczarowania 
pierwszych drugimi. Okazuje si  bowiem, e dla „etnicznych” wspó braci w wierze wa -
niejsze s  przyziemne troski: handel czy praca na budowie, a nie walka z imperializmem. 
Neofici specjalnie nie interesuj  si  specyfik  historyczn  czy etniczn . Niewygodne lub 
nieprzystaj ce do ich wizji elementy pomijaj  lub ignoruj . Odrzucaj  nie tylko fakty, 
ale nawet stereotypowe wyobra enia. Rosyjskiej nowej muzu mance Fatimie Anastasji 
Je owoj nie podoba si , na przyk ad, e islam uto samiany jest z „kolorowym obrazem 
zacienionych w skich uliczek bliskowschodniego miasta, okrytych ró nokolorowymi cza-
dorami arabskimi kobietami, którym towarzysz  czarnookie g o ne dzieci, czerstwymi 
starszymi m czyznami odzianymi w regionalny strój, którzy niespiesznie popijaj  aro-
matyczn  herbat , z wykafelkowanymi minaretami z g o nikami, ze spaceruj cymi po 
mie cie os ami (…) [ale tak e] z wywo uj cymi emocje scenami egzekucji dokonywanej 
zgodnie z prawem szariatu”37. 

Do etnicznych muzu manów biali wyznawcy tej religii cz sto odnosz  si  z nieskry-
wan  pogard  i wrogo ci , szczególnie w stosunku do tych, którzy niedawno przybyli 
do Rosji. Nierzadko staj  po stronie przeciwnej ni  wspó bracia w wierze. W sierpniu 
i wrze niu 2006 r. w Kondopodze, w Karelii dosz o do star  mi dzy Rosjanami a muzu -
ma skimi imigrantami. Jak pó niej ustalono, do konfliktu dosz o w wyniku napa ci 
i dotkliwego pobicia przybysza z Azerbejd anu. Za poszkodowanym uj li si  Czeczeni 
i w ramach odwetu zaatakowali sprawców pobicia. Uzbrojona w no e grupa zamordowa a 

34 Ibidem.
35 Eduard Limonow, Islamskaja karta, http://grani.ru/Politics/Russia/m.90065.html [28.10.2014].
36 Ibidem.
37 Anastasija Je owa, „Sra ajtes  swoimi duszami…”, http://zavtra.ru/content/view/2004-03-1652/ 

[02.11.2014].
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kilku Rosjan. Wina za ich mier  bezsprzecznie spada na Czeczenów. Jednak nie sposób 
ca kowicie pomin  przyczyny tego splotu wydarze  i przy tej okazji zastanowi  si  
nad problemami, których do wiadczaj  muzu ma scy imigranci we wspó czesnej Rosji. 
Najciekawsza w ca ej historii jest reakcja przedstawicieli radykalnych ruchów nowych 
muzu manów, którzy ca  odpowiedzialno ci  za obydwa incydenty obci yli imigrantów, 
staj c po stronie rosyjskich napastników. Przybysze z Kaukazu zdefiniowani tu zostali 
jako okupanci, prowokuj cy rdzennych mieszka ców. Za dano wr cz wprowadzenia 
surowej polityki imigracyjnej, by ograniczy  ich nap yw38. Tego rodzaju retoryka jest 
sta ym elementem narracji ekstremistów. W 2009 r. wspomniany wcze niej cz onek partii 
Limonowa, Ahmed Pawel erebin, opublikowa  na swoim blogu artyku  wzywaj cy do 
deportacji wszystkich „niepi miennych Azjatów” z Rosji39. 

Organizacj  zrzeszaj c  i reprezentuj c  muzu ma skich ekstremistów z ostatniej 
z opisywanych grup jest powo ana do ycia 12 czerwca 2004 r. Narodowa Organizacja 
Rosyjskich Muzu manów40. Zdaniem jednego z jej cz onków, Maksima Salmana uraw-
liowa, trzon NORM w Moskwie i Petersburgu tworz  byli nacjonali ci, którzy zmienili 
swój stosunek do islamu. Sam zreszt  nie ukrywa, e jeszcze niedawno wchodzi  w sk ad 
tzw. Koordynacyjnej Rady Przywódców – swego rodzaju parlamentu brygad skinheadów 
Petersburga41. Los tej organizacji, która prze y a liczne konflikty wewn trzne, pokazuje, e 
nowi wyznawcy islamu cz sto nie mog  si  ze sob  porozumie , pogr aj c si  w zaci tej 
dyskusji i wzajemnych oskar eniach. G oszone na przestrzeni jej funkcjonowania has a 
i opinie doskonale zreszt  odzwierciedlaj , jak skomplikowanym, a niekiedy przewrotnym 
tworem spo eczno-kulturowym jest rosyjski islam nacjonalistyczny. 

Na pocz tku swej dzia alno ci cz onkowie NORM za „ludzi Ksi gi” (oprócz ydów 
i chrze cijan) uznawali tak e s owia skich neopogan, widz c w Ksi dze Wielesowa twór 
tej rangi, co wi te ksi gi judaizmu i chrze cija stwa42. Z czasem odeszli od tej mia ej 
idei. Tak e wzorce i droga, któr  powinni pod a  nowi muzu manie w Rosji podlega y 
ci g ym korektom. Lider organizacji Harun ar-Rusi Sidorow wraz ze swoimi zwolennikami 
wielokrotnie zmienia  pogl dy zarówno polityczne, jak i religijne. W 2007 r. o wiadczy , 
e nowi muzu manie to sunnici, którzy b d  w Rosji rozwija  mazhab malikicki. Dla-

czego w a nie ta szko a prawna zalaz a si  w orbicie zainteresowa  cz onków NORM 
i mia a ostatecznie sta  si  ideologiczn  podstaw  do budowania spo eczno ci rosyjskich 
muzu manów, którzy w drodze od nacjonalizmu zd yli ju  otrze  si  o salafizm, a pó -
niej sufizm43? Wydaje si , e jedna z odpowiedzi – cho  zaskakuj ca – jest nadzwyczaj 
celna. Po prostu zwolenników tej szko y w Rosji wcze niej nie by o. Etniczni muzu manie 
to hanaficcy Tatarzy i szafiiccy mieszka cy Kaukazu. Innym interesuj cym przejawem 

38 Nacionalnaja organizacija russkich musulman wozlagajet winu za sobytija w Kondopo-

gie na „musulmanskich immigrantow”, http://www.newsru.com/arch/religy/07sep2006/norm. html 
[02.11.2014].

39 Na podstawie artyku u Andrieja Ignatiewa zamieszczonego na Forum en azierbiejd anciew, 
http://woman-az.ru/viewtopic.php?p=47750 [02.11.2014].

40 Ivan Nielubow, „Russkije musulmanie” jeszczo odin „religio-tiechnologiczeskij” projekt? Sta-

niet li russkij islam NORMoj?, http://www.portal-credo.ru/site/?act=comment&id=508 [10.11.2014].
41 Ka duju piatnicu w Pietierburgie kak minimum troje russkich prinimajut islam… 
42 Zikrullach, Poczemu russkije prinimajut islam?, http://www.thejournal.ru/Zikrullah/ Pochemu-

RusskiePrinimayutIslam.html [10.11.2014].
43 Aleksandr Ignatienko, Ugroza swobodie sowiesti s nieo idannoj storony, w: Dwadcat  let 

rieligioznoj swobody w Rossii, s. 268.
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dzia alno ci NORM jest d enie do separacji nowych muzu manów od tradycyjnego 
muzu ma skiego rodowiska. W adnym razie nie jest ona reprezentantem interesów 
etnicznych muzu manów – wr cz odwrotnie. Cz onkiem organizacji mo e zosta  ka dy, 
kto uwa a, e naczeln  nacj  w Rosji s  Rosjanie. Wprawdzie islam pot pia szowinizm, 
ale nie odrzuca propagandy nacjonalistycznej czy wykorzystania idei nacjonalistycz-
nych na w asn  rzecz, z czego skwapliwie korzystaj  rodowiska takie, jak te skupione 
wokó  NORM. Cz onkowie organizacji „chc  zbudowa  islam poprzez czynnik narodowy, 
poprzez adaptacj  islamu dla Rosjan jako nowej idei narodowej” jednak nie ze szkod  
dla teologii muzu ma skiej44. Ich zdaniem je li islam nie jest przysz o ci  Rosji, to kraj 
ten nie ma przysz o ci45. 

W tym miejscu warto zauwa y , e grupy radykalne stanowi  istotne, potencjal-
ne zagro enie dla politycznego i spo ecznego porz dku wspó czesnej Rosji. Zdaniem 
analityka ds. bezpiecze stwa Wasilija Iwanowa problemem jest dalsza radykalizacja. 
Z czasem zwolennicy idei islamu aryjskiego czy islamu marksistowskiego odchodz  od 
tych koncepcji i staj  si  adeptami wahhabizmu czy ciganej w Rosji Hizb at Tahrir46. 
Nawet je li ta diagnoza idzie zbyt daleko, to niew tpliwie radykalne ruchy nowych 
muzu manów dobrze odpowiadaj  potrzebom odczuwanym g ównie przez m odych ludzi, 
poszukuj cych prostych i autorytarnych rozwi za . W sonda u przeprowadzonym w ród 
m odych rosyjskich muzu manów w miastach Powo a respondenci pytani o przyczyny 
przyj cia islamu wskazywali, e wspó czesne prawos awie postrzegaj  jako „religi  g o-
sz c  tolerancj  i brak przemocy”, „religi  s abych” – i to w wyra nie pejoratywnym 
znaczeniu. Tak samo niekorzystnie wypad a Rosyjska Cerkiew Prawos awna, która, ich 
zdaniem, s u y pa stwu i jednocze nie yje „z pieni dzy ludu”. Ankietowani podkre lali 
jednocze nie, e w islamie istnieje kult waleczno ci, a sam „islam to religia ludzi silnych”. 
Nie ukrywali swoich sympatii dla ruchów wahhabickich na Kaukazie Pó nocnym, które 
ich zdaniem „walcz  z m tami s u cymi re imowi putinowskiemu”47. 

Zdaniem rosyjskich specjalistów w zakresie bezpiecze stwa, mimo e grupa nowych 
muzu manów nie jest specjalnie liczna, to w a nie z niej stosunkowo cz sto rekrutuj  
si  terrory ci48. Najbardziej znanymi postaciami s : Aleksandr Tichomirow (10.02.1982–
02.03.2010) bardziej znany jako Said Buriackij, jeden z ideologów Emiratu Kaukaskiego 
(wzi  na siebie pe n  odpowiedzialno  za zamach terrorystyczny na Newski Express49 
w listopadzie 2009 r., w wyniku którego zgin o 26 osób, a ponad 80 zosta o rannych)50 
oraz Alla Saprykina (1982–28.08.2012) – trzydziestoletnia aktorka, znana w rodowisku 
muzu ma skich ekstremistów pod imieniem Aminat, ona czterech bojowników dagesta -
skich (28 sierpnia 2012 r. wysadzi a si , zabijaj c jednego z przywódców duchowych 
Dagestanu szajcha Saida Czirkejskego). Przypadek Saprykiny jest o tyle ciekawy, e 
dobrze ilustruje obawy i cele, jakie stawiaj  przed sob  ekstremi ci. Zdaniem ledczych 

44 http://vk.com/pravoverie [10.11.2014].
45 Iskandier D alid, 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 Si antiew, Rol’ nowoobraszczennych musulman w raskolach, http://fondiv.ru/articles/1/ 

141/ [10.11.2014].
49 Szybki poci g kursuj cy 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 zgin  poniewa  opowiada  si  przeciwko radykalizmowi oraz ekstremizmowi 
i terroryzmowi w islamie. Jego mier  s u y a destabilizacji i tak ju  skomplikowanej 
sytuacji w Dagestanie. Szajch by  otwarty na rozmowy tak e z przedstawicielami ugru-
powa  wahhabickich dzia aj cymi na Kaukazie Pó nocnym. Zreszt  mia  w tym zakre-
sie pewne sukcesy. Teoria, zgodnie z któr  jego mier  mia a storpedowa  nadzieje na 
spokój w regionie, wydaje si  prawdopodobna. Zosta  zabity dok adnie w tym samym 
momencie, gdy zwalczaj ce si  grupy muzu manów Dagestanu – sufi, dla których by  
duchowym przywódc , oraz neguj cy sufizm salafici, dla których by  oponentem, doszli 
do porozumienia k ad cego kres wieloletniemu przelewowi krwi w republice51. 

Warto przy tym pami ta , e nag a nianie tego typu przypadków i utrzymywanie 
atmosfery zagro enia mo e by  po dane ze strony w adz niespecjalnie przychylnych 
nie tyle samym muzu manom, co zdecydowanym konwertytom. W tym tonie nale y 
wi c odczytywa  rozmaite informacje/ ostrze enia b d  odpowiednio prezentowane dane 
statystyczne, które do publicznego obiegu trafiaj  niekoniecznie bezpo rednio od organów 
administracji pa stwowej – raczej jako opinie specjalistów lub organizacji teoretycznie 
z w adzami niepowi zanych. Za przyk ad mo e s u y  utrzymana w tonie sensacji, quasi-
-prywatna opinia pracownika Ministerstwa Spraw Wewn trznych wyra ona na interne-
towych amach „Prawdy”, jakoby wyra n  i zauwa aln  tendencj  ostatnich lat mia y 
by  rosyjskie samobójczynie przyjmuj ce islam52. Innym przyk adem s u y statystyczna 
dzia alno  Centrum Geografii Religii przy Synodalnym Oddziale ds. Kontaktów Cer-
kwi ze Spo ecze stwem. Zgodnie z danymi tej instytucji obecnie w Rosji w ponad 
200 przypadkach prowadzone s  ledztwa, poszukuje si  sprawców b d  przetrzymuje 
w aresztach i zak adach karnych rosyjskich muzu manów w zwi zku z ich udzia em 
w zorganizowanych grupach terrorystycznych, przygotowywaniem ataków czy wznie-
caniem wrogo ci mi dzy narodami53. Brak natomiast jasnej informacji, czy wobec pra-
wos awnych Centrum równie skrupulatnie zbiera dane… Nowi muzu manie, zw aszcza 
radykalni, s  prezentowani jako zagro enie dla bezpiecze stwa i porz dku, w dodatku 
pozostaj cy pod wp ywem zewn trznych, obcych mocodawców i inspiratorów. Tym bar-
dziej e, zdaniem niektórych badaczy, islam, zasadniczo niezwi zany z kultur  tego czy 
innego narodu, winien by  postrzegany jako ideologia internacjonalistyczna, zmuszaj ca 
swoich wyznawców, by postrzegali siebie jako cz onków spo eczno ci ponadnarodowej 
i d yli do zjednoczenia ze zwolennikami podobnych warto ci. W tej sytuacji rosyjscy 
muzu manie, z uwagi na brak w asnej, tradycyjnej dla narodu wersji islamu b d  pod 
wzgl dem wiatopogl du podatni na koncepcje panislamistyczne prezentowane przez 
wahhabitów czy Hizb at Tahrir54.

Jak wida  rodowisko nowych muzu manów jest wewn trznie podzielone. Nierzadko 
targaj  nim spory. Tak  sytuacj  mo na próbowa  wyja nia  sk onno ci  neofitów do 
duchowych poszukiwa . Nowym rosyjskim muzu manom raczej trudno zatrzyma  si  
na popularnych w Rosji kierunkach islamu. Popadaj  ze skrajno ci w skrajno  np.: 

51 Timur Alijew, Bojalis  jego awtoritieta. Iszczut zakazczikow ubijstwa duchownogo lidiera rie-

spubliki, http://www.rg.ru/2012/08/30/sheix.html [10.11.2014].
52 Priniawsze islam rossijanki stanut objektom wnimanija specslu b, 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 muzu ma scy liderzy, jak na przyk ad mufti Centralnego Zarz du Duchowego 
Muzu manów Rosji Taglat Tad uddin czy mufti Tatarstanu Gusman Ischakow, do prze-
chodzenia m odych Rosjan na islam odnosz  si  z du  podejrzliwo ci . Widz  w nim 
zagro enie dla spokojnej koegzystencji swoich spo eczno ci w wieckiej czy te  pochy-
lonej ku prawos awiu Rosji56. Znanych jest wiele przypadków, kiedy neofici próbowali 
w istniej cych spo eczno ciach narzuca  swoje porz dki i pod wp ywem wahhabickich 
broszurek oskar ali wspó braci w wierze o herezj  lub nawet o ca kowite odst pstwo 
od islamu. St d te  obawy etnicznych rosyjskich muzu manów. Trudno powiedzie , czy 
nie s  to obawy bardziej uzasadnione od tych, które dotycz  kwestii bezpiecze stwa 
i porz dku publicznego, zagro e  ekstremizmem i terroryzmem, prezentowanych w g ów-
nym nurcie rozwa a .
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