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Wojownicy i mistycy.  

Dzieje i specyfika islamizacji Azji Środkowej

Punktem zwrotnym w kształtowaniu wielowiekowej tradycji kulturowej 
i religijnej regionu Azji Środkowej było zapoczątkowanie w VIII wie-

ku długofalowego procesu islamizacji, który zakończył się wraz z wy-
kształceniem środkowo-azjatyckiej społeczności muzułmańskiej, defi-
niującej siebie jako sunnitów-hanafitów. Dla uzyskania pełnego obrazu 
muzułmańskiej społeczności Azji Środkowej1, firmowanej sunnicką więk-
szością, należy odnotować występowanie szyickich isma’ilitów (nizary-
ci) w  Badachszanie i szyitów „dwunastowców” (imamici) – emigrantów 
z Iranu, zamieszkujących obecnie Samarkandę i Bucharę, gdzie stanowią 

1 Azja Środkowa czy Azja Centralna – chociaż nie sposób zaprzeczyć synonimicz-
ności obu terminów („środkowy” – „centralny”), to w przypadku jego azjatyckich od-
niesień, stanowią one źródło nieustających problemów i nieporozumień. Ze względu na 
kryterium geograficzne, pod terminem Azja Środkowa będziemy rozumieć region obej-
mujący granice współczesnego Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu. 
Areał Azji Centralnej obejmuje swym zasięgiem, oprócz wymienionych państw, również 
terytorium współczesnego Kazachstanu (w niektórych przypadkach włącza się również 
Afganistan). W polskiej literaturze przedmiotu Kazachstan uwzględniany jest jako in-
tegralna część Azji Środkowej, głównie z uwagi na związki historyczne i wspólne cechy 
etno-kulturowe regionu. Wprawdzie obserwowana jest tendencja (głównie wśród polito-
logów) odchodzenia od terminu „środkowy” na rzecz „centralny”, to w niniejszym arty-
kule będę stosował termin Azja Środkowa w jego szerszym znaczeniu (tj. uwzględniający 
Kazachstan). Por. A. Posern-Zieliński (red.), Wielka encyklopedia geografii świata. Świat 
grup etnicznych, Poznań 2000, t. 18, s. 77; E. Tryjarski, In confinibus Turcarum. Szkice tur-
kologiczne, Warszawa 1995, s. 23 i nast.
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część miejscowej elity. Jeszcze do czasu mongolskiej inwazji na terytorium 
Azji Środkowej hanaficka szkoła teologiczna (jedna z czterech w  islamie 
sunnickim) uzyskuje dominującą pozycję, odgrywając decydującą rolę 
w kształtowaniu form miejscowego islamu. Tym samym rysuje się pewna 
polaryzacja dwóch wariantów islamu, przekładająca się na zróżnicowanie 
nie tyle pomiędzy Turkami a Persami, lecz pomiędzy obszarem koczow-
ników (Kazachowie, Turkmeni i Kirgizi) a zurbanizowanymi centrami, 
gdzie wraz z arabskim podbojem rozpoczęła się islamizacja regionu2 (Ta-
dżycy i Uzbecy w Mawerannahrze)3. Islam w Mawerannahrze jest produk-
tem szkół religijnych (madrasy) znajdujących się w Samarkandzie i Bucha-
rze, z wyraźnie zaznaczoną dominującą pozycją ulama. Na przeciwległym 
biegunie znajduje się strefa koczowników, wśród których islam na dobre 
ugruntował się dopiero w XVI w. Ważny jest jednak sam proces transmi-
sji religii Muhammada, który odbywał się za pośrednictwem bractw su-
fickich (głównie Yasawiyya i Naqshbandiyya). Niektórzy badacze podkre-
ślają, iż inkorporacja elementów tureckiego szamanizmu przez bractwa 
sufickie była jednym z decydujących czynników konwersji koczowników 
na islam4. 

Rozprzestrzenianie islamu w Azji Środkowej od początku odbywało się 
pod istotnym wpływem bogatej kultury religijnej preislamskiego okresu5, 
charakteru gospodarki (koczownicze i półkoczownicze pasterstwo, go-
spodarka rolna) i niejednokrotnej zmiany sytuacji geopolitycznej regionu. 
Doprowadziło to do wykształcenia oddzielnych tradycji w nauce i prakty-

2 O. Roy, The New Central Asia. The Creation of Nations, Londyn–Nowy Jork 2000, 
s. 143.

3 Mawerannahr – arab. „za rzeką”, „po drugiej stronie rzeki”; odnosi się do całego te-
rytorium za Amu-darią, podbitego przez Arabów. 

4 O. Roy, op. cit., s. 144.
5 Koczujące w starożytności plemiona indoeuropejskich nomadów (grupy koczow-

ników scytyjskich – Saków i Massagetów), wyznawali najprawdopodobniej szamanizm, 
kult przodków, tengrizm, podobnie jak wypierające ich na zachód fale koczowników tu-
recko-mongolskich. Natomiast na pograniczu stepów i irańskiego świata ścierały się aż 
do arabskich podbojów wpływy różnych religii Wschodu. Do momentu zwycięskiego 
pochodu islamu dominującą rolę odgrywała tu rdzenna religia irańska – zaratusztra-
nizm, lecz obok niej pomyślnie rozwijały swą działalność manicheizm, nestorianizm, 
buddyzm oraz kilka innych mniej rozpowszechnionych religii. (А.К. Султангалиева, 
Ислам в Казахстане: история, этничность, общество, Almaty 1998, s. 13).
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ce islamu środkowoazjatyckiego, dzielących się na dwa niezależne regiony: 
Mawerannahr i Turkiestan6. 

Mawerannahr i Turkiestan

Zgodnie z legendą pierwsza próba arabskiego podboju miała miejsce 
w 665 roku (w  innych wariantach 660 lub 682 rok), podczas najazdu na 
Dolinę Fergańską syna kalifa Osmana, Muhammad-Jarir (Szach-i Jarir, 
Szach-Jalil). Podczas piątkowej modlitwy w meczecie wojsko Muhammad-
-Jarira zostało podstępnie zaatakowane przez „niewiernych”, którzy obcię-
li głowy 2800 Arabom. 

Tyle legenda, natomiast zgodnie z faktami historycznymi w roku 651 
Arabowie zajmują sasanidzki Merw (na terytorium współczesnego Turk-
menistanu), który wykorzystują w charakterze punktu wypadowego, pod-
czas organizowanych wypraw w głąb regionu środkowoazjatyckiego7. Od 
początku walk z Iranem celem Arabów było bowiem opanowanie terenów 
Azji Środkowej leżących za Amu-darią (tzw. Mawerannahr). Przez następ-
ne pół wieku Arabowie dokonali kilku najazdów, jednakże nie przynio-
sły im trwałego podporządkowania Mawerannahru8. Podczas jednego 
z najazdów w roku 676, dokonanym przez nowego namiestnika prowincji 
środkowoazjatyckich – Saida Ibn Osmana, na Bucharę i Samarkandę polec 
w walce miał stryjeczny brat proroka – Kusam Ibn Abbas9. Według legen-
dy w trakcie walki Kusam Ibn Abbas miał stracić głowę. Nie umarł jed-
nak, lecz trzymając odciętą głowę w rękach schował się w studni. Z czasem 
domniemane lub rzeczywiste miejsce pochówku Kusam Ibn Abbasa prze-
kształciło się w nekropolię w Samarkandzie, którą w pamięć cudownego 
zniknięcia krewnego proroka nazwano „Shaykh-i Zinda” („Żywy król”)10, 

6 Turkestan (lub Turkistan/Turkiestan) – rozległe terytorium, położone na północ-
ny wschód od Mawerannahru, które nie zostało podbite przez arabów i nazwane przez 
ostatnich Bilad at-turk (kraj Turków).

7 О.Г. Большаков, История Халифата, Moskwa 2002, t. 2, s. 186–188.
8 Zob. Абу-Бакр Мухаммад, История Бухары, [w:] А.И. Булдаков, С.А. Шумов, 

А.Р. Андреев (red.), История Средней Азии, Moskwa 2003, s. 150–154.
9 Z. Łukowski, Dzieje Azji Środkowej, Kraków 1996, s. 63–64.

10 Większość z zachowanych do dnia dzisiejszego mauzoleów składających się na kom-
pleks Shaykh-i Zinda powstało w czasach Amir Timura (lata 1370–1405). Wokół mazaru 
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będącą jednocześnie przykładem przeplatania się kakhtanickich podań 
z koncepcjami kajsanitów.

Zasługa podporządkowania Mawerannahru Arabom (lata 705–715) 
przypisywana jest przedstawicielowi północnoarabskich plemion, Kutajbie 
Ibn Muslimowi. Jednak, jak zaznacza A. Muminov, dla określenia kierun-
ku i charakterystyki islamizacji regionu należy wziąć pod uwagę najazdy 
i czasowe zajęcia oddzielnych terytoriów, dokonywane przez kahtanitów 
– przewodzących sojuszowi południowoarabskich plemion11. Podział Ara-
bów na plemiona południowoarabskie (jemeńskie lub kakhtanickie) i pół-
nocnoarabskie (nizarickie), sąsiadujących ze sobą jako wrodzy bracia, ist-
niał już od czasów proroka i był na tyle zakorzeniony, iż przeniósł się wraz 
z muzułmańskimi oddziałami do wszystkich krajów objętych ich podbo-
jami12. We wczesnej epoce istnienia religii Muhammada przyjęcie islamu 
oznaczało „arabizację”, tj. włączenie neofity w strukturę plemienną Ara-
bów. W Mawerannahrze, plemiona południowoarabskie zawierały sojusze 
z określonymi przedstawicielami miejscowej ludności, którzy ze swej stro-
ny przyjmując islam, stawali się „Arabami” – klientami tego lub innego je-
meńskiego plemienia. 

W roku 705 namiestnikiem wschodnich prowincji kalifatu został wspo-
mniany już zdolny dowódca i polityk Kutajba Ibn Muslim. Pomimo po-
czątkowych niepowodzeń, Kutajba, zręcznymi posunięciami taktycznymi 
i umiejętną polityką, zdołał do roku 712 podporządkować Arabom Bucha-
rę i Samarkandę. W tymże roku Kutajba opuszcza Samarkandę, udając się 
dalej na wschód, zajmując Czacz, Karsz i docierając do granicy z Chinami13. 
W 715 roku, „Kutajba Ibn Muslim zwrócił się w Ferganie przeciwko kalifo-
wi Suleymanowi i został zabity przez własne wojsko […]”14.

Kusam Ibn Abbasa znajdują się m.in. grobowce krewnych Timura, zaś sama nekropolia 
jest miejscem licznych pielgrzymek ziyarat. Zob. Абу-Бакр Мухаммад, op. cit., s. 152.

11 А. Муминов, Центральная Азия, [w:] Ислам на территории бывшей Россий-
ской империи. Энцклопедический словар, Moskwa 1998, t. 1, s. 102.

12 О.Г. Большаков, История Халифата, Moskwa 2002, t. 1, s. 35; Janine i Domini-
que Sourdel, Cywilizacja islamu, Warszawa 1980, s. 32.

13 Z. Łukowski, op. cit., s. 65–66.
14 В.В. Бартольд, Работы по исторической географии, Moskwa 2002, s. 529; Abu 

Bakr Muhammad dodatkowo odnotowuje: „Grób Kutajby w Ferganie cieszy się popular-
nością; prochy jego złożone są w obrębie karawansaraja Sarhang w miejscowości o na-
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Za sprawą podbojów Kutajby prawie całą Azję Środkową włączono 
trwale do kalifatu. W zdobytych miastach budowano meczety i różnymi 
sposobami nakłaniano miejscową ludność do przyjęcia wiary Muhamma-
da. Po ostatecznym zdobyciu Buchary, Kutajba zmuszał miejscową lud-
ność do przyjęcia islamu, „która na zewnątrz demonstrowała swe przy-
wiązanie do islamu, zaś w duszy pozostawała wierna swym idolom”15. 
Zdesperowany namiestnik, wydał polecenie nakazujące mieszkańcom Bu-
chary oddać połowę swoich domów Arabom, którzy zapoznając się z ży-
ciem mieszkańców, mogli skutecznie nawrócić ich na islam. Jeszcze za ży-
cia Kutajby wybudowano meczety w Samarkandzie i Bucharze, zaś w wielu 
innych miastach zamieniono na meczety świątynie wyznawców Zaratu-
stry lub Buddy16. Chcąc zachęcić mieszkańców Buchary do uczestnictwa 
w piątkowej (obowiązkowej dla wszystkich muzułmanów) modlitwie, Ku-
tajba ogłaszał, iż każdy przybyły do meczetu otrzyma zapłatę17. 

Aktywna działalność prozelityczna nowych włodarzy Mawerannah-
ru, których wielowiekowe panowanie wydawało się sprawą przesądzoną, 
w połączeniu z korzyściami natury ekonomicznej wynikającymi z konwer-
sji na islam, spowodowało masowe nawrócenia miejscowej ludności. O po-
pularności islamu zadecydował bilans zysków i strat – przyjmując wia-
rę Muhammada, miejscowa ludność automatycznie otrzymywała prawa 
na równi z Arabami, co w praktyce oznaczało zwolnienie z podatku na-
łożonego na nich za Umajjadów (lata 661–750). Wprawdzie podbój Azji 
Środkowej odbywał się pod hasłem nawracania niewiernych na islam, to 
dla późniejszych namiestników arabskich masowa konwersja mieszkań-
ców Mawerannahru była sprawą dosyć kłopotliwą związaną z drastycz-
nym spadkiem wpływów ze ściąganych podatków. Namiestnik Chorasa-
nu, któremu podlegały prowincje środkowoazjatyckie ignorował prawa 
nowo nawróconych muzułmanów, kierując się w sprawach podatkowych 
podziałem na Arabów i nie-Arabów18. Postępowanie namiestnika wywo-
łało protesty miejscowych muzułmanów, domagających się zniesienia dys-

zwie Koh. Z różnych okręgów przybywają ludzie dla oddania czci Kutajbie; miał 55 lat, 
kiedy został shakhīdem […]”, Абу-Бакр Мухаммад, op. cit., s. 169.

15 Абу-Бакр Мухаммад,  История…, s. 159.
16 Z. Łukowski, op. cit., s. 67.
17 Абу-Бакр Мухаммад, op. cit., s. 159.
18 Z. Łukowski, op. cit., s. 67.
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kryminacji i  zrównania w prawach wszystkich muzułmanów – Arabów 
i nie-Arabów. W ten sposób zaczęło krystalizować się „muzułmańskie śro-
dowisko”, chłonące opozycyjne w stosunku do nomenklatury rządzącej 
kierunki powstające w centrach muzułmańskiego świata19. 

Islamizacja Azji Środkowej sensu stricto rozpoczęła się wg Alexandra 
Bennigsena wraz z początkiem walki o władzę w kalifacie, która doprowa-
dziła w VIII wieku do transferu władzy – obalenia Umajjadów i wydźwi-
gnięcia dynastii Abbasydów20. Potomkowie Abbasa, stryja Muhammada, 
nigdy nie pogodzili się z panowaniem Umajjadów, uważając, że władza 
w  kalifacie należy do ich rodu, z niego bowiem wywodził się Prorok. 
W prowadzonej walce z „umajjadzkimi uzurpatorami”, uzyskali poparcie 
stronnictwa, które w Iranie rozprzestrzeniało uczucia żarliwej wierności 
dla potomstwa proroka, tzw. szyitów – zwolenników czwartego kalifa Ale-
go – zięcia proroka Muhammada21. Kluczową rolę w przewrocie odegrał 
Abū Muslim, stojący na czele sił antyumajjadzkich. Udało mu się zorgani-
zować w Chorasanie regularną armię, której nadał jako symbol zjednocze-
nia czarną chorągiew, pełniącą w przyszłej dynastii rolę godła. W roku 747 
wystąpił otwarcie z wezwaniem do walki pod czarnym sztandarem. Odpo-
wiedziało na nie wielu mieszkańców Merwu, Heratu, Balchu, Samarkandy 
i Buchary. Dwa lata później Abū Muslim opanował wschodnie prowincje 
kalifatu, zaś Abbasydzi przejęli władzę w całym imperium, z wyjątkiem 
Hiszpanii22. 

„Kraj Turków” (Bilad at-turk), jak nazwali Arabowie terytorium na pół-
nocny wschód od Mawerannahru, którego wojownicy islamu nie zdołali 
ukorzyć ani podporządkować, stanowił w czasach panowania arabskiego 
i miejscowych dynastii granicę polityczną między światem muzułmańskim 
a światem „niewiernych” koczowników. Polityczny sprzeciw tureckich 
władców wobec Kalifatu utorował drogę dla aktywizacji i rozprzestrze-
niania rozmaitych ruchów polityczno-religijnych, stojących w opozycji do 
arabskiego centrum władzy. Wystarczy wspomnieć działalność Abū Mu-

19 А. Муминов, Центральная..., s. 102.
20 A. Bennigsen and F.E. Bryan, Islam In Central Asia, [w:] J.M. Kitagawa (red.), The 

Religious Traditions of Asia: religion, History, and Culture, Londyn–Nowy Jork 2002, 
s. 242.

21 Z. Łukowski, op.cit., s. 69.
22 Ibidem, s. 69.
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slima, jak i jego następcy – Mukanna, którego sojusznikami w walce z Ab-
basydami byli tureccy koczownicy. Wprawdzie tym ostatnim bardziej za-
leżało na bezkarnych grabieżach arabskich domów i karawan, niż na walce 
z „abbasydzkim ciemiężcą”. Na specyfikę islamizacji Turkiestanu niewąt-
pliwy wpływ miała zarówno muzułmańska opozycja, jak i wyznawcy ma-
nicheizmu, buddyzmu, mazdakizmu i chrześcijaństwa, ideologie funkcjo-
nujące obok pogańskich systemów wierzeniowych (tengrizm, szamanizm). 

Brak rozwiniętych centrów nauki „teoretycznego”, „książkowego” isla-
mu spowodował wysunięcie na plan pierwszy islamu ludowego. W konse-
kwencji idee szyickich kajsanitów23, w szczególności odwołujących się do 
„bezgrzesznego imama”, zostawiły ślad do dnia dzisiejszego w lokalnych 
przekazach o  życiu i działalności poszczególnych „świętych”. Oddźwięk 
w „islamie ludowym” znalazły również elementy legend tzw. kakhtanic-
kich. Z  czasem rozpoczął się proces lokalizacji heroicznych pochodów 
i  walk kakhtanickich bohaterów wraz z odnajdywaniem ich potomków 
wśród członków wspólnot religijnych i  mniejszości etnicznych przyby-
łych z Bliskiego Wschodu. Na fali późniejszej reislamizacji wcześniejsze-
go, „niepełnego” islamu, imiona kakhtanickich bohaterów przekształciły 
się w imiona proroków, towarzyszy proroka Muhammada, zaś miejsca le-
gendarnych bitew w miejsca męczeńskiej śmierci shahīd’ów (šahīd) wcze-
snego islamu24. 

Do czasu mongolskiego podboju (XIII wiek) tureckojęzyczne plemio-
na kipczackich koczowników, zamieszkujące terytorium Deszt-i Kipczak 
(pers. „Kipczacki step” – terytorium współczesnego Kazachstanu), prak-
tycznie nie zostały objęte falą islamizacji25. Wczesny etap konwersji na is-
lam dotknął jedynie osiadłą ludność (Karłuków) zamieszkujących tereny 
dzisiejszego południowego Kazachstanu, podczas samanidzkiego podbo-
ju w IX wieku. Plemiona tureckie, zajmujące stepowe przestrzenie Azji 
Środkowej, utworzyły w VI wieku potężne imperium – Kaganat Turecki. 
W VIII wieku Kaganat podzielił się na dwie części: wschodni i zachodni, 
z których ostatni zaledwie po kilku dekadach przestał istnieć, rozpadając 

23 Ruch kajsanitów na terytorium Mawerannahru i Turkestanu znany był pod nazwą 
mubayydiya.

24 А. Муминов, op. cit., s. 104.
25 М.Х. Абусеитова i inni (red.), История Казахстана и Центральной Азии, Al-

maty 2001, s. 264–265.
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się na mniejsze organizmy26. Ponowne pojawienie się Turków na arenie 
dziejowej związane jest z upadkiem dynastii Samanidów i przejęciem wła-
dzy przez nową dynastię turecką – Karachanidów (X–XII wiek). Zgodnie 
z przekazem Izam al-mulka27, w roku 942–943 miała miejsce „święta woj-
na” przeciwko „niewiernym Turkom”, którzy podbili miasto Bałasagun28. 
Bałasagun prawdopodobnie wchodził w skład posiadłości Karłuków, neo-
fitów-muzułmanów, prowadzących wojny religijne29 (prowadzone wojny 
pod sztandarem Allaha bardziej miały podłoże ekonomiczne – dostęp do 
nowych pastwisk, niż religijne) z syrdaryjskimi oguzami30. 

„Niewierni” zdobywcy Bałasagun, „w liczbie 200 000 namiotów, przyj-
mują islam”31, dając początek Karachanidom – pierwszej islamskiej dyna-
stii pochodzenia tureckiego. Pierwszym władcą nowej dynastii został Satık 
Bogra-chan ‘Abd al-Kerim (zm. 955–956 rok), znany bardziej jako Kara-
-chan. Po dziś dzień imię Kara-chana zajmuje poczesne miejsce w pante-
onie kazachskich świętych, gdzie występuje jako główny krzewiciel islamu 
wśród ludów tureckich32. Z jego imieniem związany jest obraz Äūliye-ata 
(„Święty ojciec”), jak nazywano zarówno miejsce pochówku Kara-chana, 
jak i całe miasto (obecnie Taraz). Ludowe przekazy wzbogaciły historię 
Kara-chana, wplatając w nią wątek tragicznej miłości do Aisha Bibi Ana. 
Zgodnie z legendą, nad grobem zmarłej ukochanej Kara-chan wybudował 
mauzoleum, sam zaś wyznaczył miejsce swojego przyszłego pochówku kil-

26 Z. Łukowski, op. cit., s. 86.
27 В.В. Бартольд, op. cit., s. 356.
28 Bałasagun znajdował się najprawdopodobniej w dolinie rzeki Czu (Kazachstan).
29 М.Х. Абусеитова i inni (red.), История Казахстана и Центральной Азии, Al-

maty 2001, s. 112.
30 Oguzowie – związek pasterskich plemion tureckich; w VI–VIII wieku związek 

„Tokuz Oguz („dziewięć [plemion] Guzów”) odgrywali główną rolę w państwie Tu-kiu 
na terenie Mongolii; następnie przesunęli się w kierunku zachodnim na stepy nad rze-
ką Syr-darią i obszary współczesnego Turkmenistanu. Od XI wieku wśród Oguzów roz-
powszechniał się islam, jednocześnie część Oguzów z Azji Środkowej zaczęto nazywać 
Turkmenami. W XI wieku Oguzowie (Seldżucy) wtargnęli na tereny Bliskiego Wschodu. 
Z plemion oguzyjskich wywodzi się turecka ludność Turcji i Azerbejdżanu; za: K. Damm 
i A. Milusińska (red.), Ludy i języki świata, Warszawa 2000, s. 157.

31 В.В. Бартольд, Работы по исторической географии, Moskwa 2002, s. 356.
32 Р.М. Мустафина, Представления, культы, обряды у казахов, Alma-Ata 1992, 

s. 83.
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ka kilometrów dalej, jednak usytuowane w miejscu, skąd widać było grób 
Aisha Bibi. 

W XI wieku rozszerzające się terytorium Karachanidów obejmuje Doli-
nę Fergańską ze znajdującym się w jej wschodniej części miastem Uzgencz, 
które na początku zostaje stolicą całego Mawerannahru, zaś w drugiej po-
łowie XII w. – zaledwie Fergany. Podbój Mawerannahru przez Karacha-
nidów i zjednoczenie go z Turkiestanem zainicjowało styk dwóch form 
islamu, wyzwalając tym samym powstawanie nowych zjawisk w Azji Środ-
kowej. Karachanidzi w pierwszej kolejności rozpoczęli budowę w Mawe-
rannahrze nowych mauzoleów i meczetów, w miejscach otoczonych przez 
miejscową ludność nimbem świętości (np. Shaykh-i Zinda w Samarkan-
dzie). W tym też okresie Mawerannahr, w którym silną pozycję zajmowali 
hanaficcy juryści, objął swoim wpływem Turkiestan, w ślad za czym roz-
począł się proces zamiany bohaterów kakhtanickich podań na sztanda-
rowe postacie wczesnego etapu islamizacji. W północnych regionach pal-
ma pierwszeństwa została oddana współtowarzyszom proroka, oznaczając 
miejsca z nimi związane niejednoznacznym terminem „sahāba”33. Regio-
ny południowe, znajdujące się od VIII wieku pod wpływem szyitów-kara-
mitów, isma’ilitów, zdominowane zostały przez persony ważne dla tradycji 
szyickiej (np. ‘Ali Ibn Abī Tālib).

Azja Środkowa pod panowaniem mongolskim

Niejednokrotna zmiana sytuacji geopolitycznej w Azji Środkowej była jed-
nym z  istotnych czynników kształtujących proces i kierunki rozwoju is-
lamu w regionie. W końcu X wieku państwo Samanidów zostało podbite 
przez Turków, zamykając ostatecznie erę politycznego panowania auto-
chtonicznego elementu irańskiego. Już w XI wieku Turcy-Karachanidzi, 
zostają zmuszeni do podporządkowania się Turkom-Seldżukom34, którzy 

33 Sahāba (towarzysze; liczba pojedyncza: sahābī) – współtowarzysze Muhammada, 
ludzie z jego epoki; później tym terminem zaczęto nazywać wszystkich tych, którzy choć 
raz widzieli Muhammada, nawet jeśli byli dziećmi. Al-Ashab stanowili trzon pierwszych 
wojsk muzułmańskich, walczących poza granicami Arabii, О.Б. Большаков, Асхаб, [w:] 
Ислам: Энциклопедический словар, Moskwa 1991, s. 25.

34 Za panowania Seldżuków pojęcie Turkiestanu (kraj Turków) zyskało szersze zna-
czenie. Wcześniej ludność aryjska Azji Środkowej posługiwała się tym określeniem w od-
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opanowali Persję. Namiestnicy dynastii Seldżukidów, rządzący w Chore-
zmie w XII wieku utworzyli własną dynastię Chorezmszachów, likwidu-
jąc zarówno Seldżukidów, jak i Karachanidów. W międzyczasie Maweran-
nahr został włączony do imperium Kara-Kitajów, zaś wyznawcy islamu po 
raz pierwszy zostali zmuszeni do uznania władzy „niewiernych”. Za pano-
wania Kara-Kitajów islam utracił pozycję religii dominującej, za to upo-
wszechniły się inne religie, przede wszystkim chrześcijaństwo (nestoria-
nizm) i buddyzm35. 

Terytorium Daszt-i Kipczak w epoce premongolskiej znajdowało się 
poza granicami muzułmańskiego świata. Jeszcze w początkach XIII wieku 
chorezm-szach Muhammad (1200–1220 rok) walczył z nie-muzułmański-
mi Kipczakami w rejonie Syr-darii i Turgajskich stepów (współczesne te-
rytorium centralnego Kazachstanu)36. W tym okresie Kipczacy, podobnie 
jak Mongolscy zdobywcy Azji Środowej, znajdowali się w kręgu szamań-
skiego systemu wierzeniowego wyrażającym się w oddawaniu czci siłom 
przyrody, a szczególnie w kulcie Tengri (Niebo). Właśnie podczas panowa-
nia mongolskiego (XIII–XV wiek), zostaje zapisana dotychczasowa czysta 
karta historii islamu wśród nie-muzułmańskich koczowników kipczackie-
go stepu. Nowa fala rozprzestrzenienia islamu wśród koczowników Daszt-
-i Kipczaka, związana była z przyjęciem religii Muhammada przez mon-
golską dynastię Dżoczidów – władców Złotej Ordy. Panowanie Złotej Ordy 
od samego początku swego istnienia poddawane było wpływowi muzuł-
mańskiej religii i kultury, zarówno od strony bułgarskich miast Powołża, 

niesieniu do terenów stepowych, zaludnionych przez koczowników pochodzenia turec-
kiego. W takim znaczeniu terminu tego używali arabscy geografowie, mianem Turkie-
stan określający ziemie między Mawerannahrem a Chinami. Od XI wieku Turkiestanem 
nazywano także i część ziem Mawerannahru, za: Z. Łukowski, op. cit., s. 101.

35 A. Bennigsen and F.E. Bryan, Islam In Central Asia, [w:] J.M. Kitagawa (red.), The 
Religious Traditions of Asia: religion, History, and Culture, Londyn–Nowy Jork 2002, 
s. 246. Pod koniec wieku XII w Kaszgarze, drugiej rezydencji władców Kara-Kitajskich, 
założona została metropolia nestoriańska. Z kolei bagdadzka metropolia nestoriańska 
prawdopodobnie stała się źródłem pogłosek szerzących się w XII i XIII wieku w Euro-
pie o chrześcijańskim władcy kapłanie Janie. Rzekome państwo Jana miało znajdować 
się gdzieś w głębi Azji, zaś sam Jan miał być potomkiem jednego z Trzech Króli, S. Kału-
żyński, Religie Azji Środkowej i Syberii, [w:] Zarys dziejów religii, Warszawa 1986, s. 123.

36 З. Жандарбек, Казахстан, [w:] Ислам на территории бывшей Российской им-
перии. Энцклопедический словар, t. 3, Moskwa 2001, s. 48.
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jak i ze strony Buchary, Chorezmu i mameluckiego Egiptu37. W  historii 
konwersji Złotej Ordy na islam wyodrębnić można trzy etapy: okres pano-
wania Berke-chana, Uzbek-chana i Emira Edygeja. 

Pierwsza próba wyniesienia islamu do rangi państwowej religii Zło-
tej Ordy została podjęta przez Berke-chana (1257–1266 rok), piątego syna 
Dżocziego. W połowie XIII wieku przyjął on islam, a konkretnie został 
muridem (nowicjuszem sufickim) bucharskiego shaykh’a Shams ad-dīn al-
Bākharzī syna znamienitego shaykh’a bractwa Kubrāwiyya – Saif ad-dīn 
al-Bākharzī38. Wprawdzie J.S. Trimingem twierdzi, iż Berke-chan przy-
jął islam bezpośrednio z rąk Sajf ad-dina al-Baharzi, udawszy się w tym 
celu do Buchary39, jest to jednak kwestia drugorzędna. Istotne są nato-
miast okoliczności konwersji mongolskiego chana, a przede wszystkim 
fakt, iż na świadka swego publicznego wyznania wiary (shahāda) wybrał 
nie sunnickiego ‘alima, lecz sufickiego shaykh’a. Mongolski podbój strą-
cił islam z piedestału państwowej religii, a tym samym stymulował próby 
wykazania zasadności jego dalszego istnienia, dostosowując się do potrzeb 
nie-muzułmańskich władców – szamanistów, buddystów. Rola sufizmu 
w triumfalnym powrocie islamu na utraconą pozycję była znaczna, jednak 
nie w charakterze „drogi” mistycznego poznania, lecz dzięki świętym ob-
darzonym nadprzyrodzoną siłą (karāmat40), emanującą z mazarów nawet 
po ich śmierci. 

37 З. Жандарбек, op. cit., s. 48.
38 З. Жандарбек, Йасавийа и этническая история населения Дашт-и Кипчака, 

[w:] С.Н. Абашин, В.О. Боборников (red.), Подвижники ислама: Культ святых и су-
физм в Средней Азии и на Кавказе, Moskwa 2003, s. 327.

39 Дж.С. Тримингем, Суфийские ордены в исламе, Moskwa 1989, s. 81–82.
40 Karāma (l.  mn. karāmat) – nadprzyrodzone zjawiska wywołane muzułmański-

mi „świętymi” (wali). Termin karāma wywodzi się od korzenia KRM – „być szczodrym, 
wielkodusznym”. Tym samym podkreślany jest pasywny „darowany” charakter karāma, 
w odróżnieniu od mu’ jiza – cudu, publicznie dokonanego przez proroka dla potwier-
dzenia swojej misji – gdzie nacisk położony jest na „niedościgłość”, А.А. Кныш, Кара-
ма, [w:] Ислам: Энциклопедический словар, Moskwa 1991, s. 131–132. W znaczeniu pa-
sywnym pojęcie karāma bliskie jest chrześcijańskiemu charisma – (gr. łaska), charyzmat 
– przejaw łaski boskiej, dar boży; także oddziaływanie Ducha Świętego na wybranych 
wiernych, w następstwie otrzymują oni zdolność poznania tego, co dla innych jest niedo-
stępne, czynienia cudów, kierowania wspólnotą religijną itp., Z. Drozdowicz (red.), Aktu-
alizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej 
Wydawnictwa Gutenberga. Religie – wspólnoty etniczne, t. 5, Poznań 1997, s. 67.
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Inicjatywa chana nie znalazła poparcia wśród jego otoczenia, i chociaż 
odesłał tysiąc swoich krewnych do Egiptu w celu nawrócenia ich na is-
lam41, to już następny władca z dynastii Czyngis-chana nie był muzułma-
ninem. Dopiero za czasów Uzbek-chana (lata 1312–1341) islam „podbije” 
Złotą Ordę, ugruntowując odzyskaną pozycję religii państwowej, jednak 
tym razem w formie tarīqat’u Yasawiyya. Panowanie Uzbek-chana było 
złotym okresem rozprzestrzeniania się i umacniania pozycji islamu w Zło-
tej Ordzie. Islam uznany został za oficjalną religię państwa potomków 
Dżocziego, zaś kultura złotoordyjska uzyskała odpowiednią muzułmań-
ską oprawę. Stojąc u steru władzy, Uzbek-chan rozkazał uśmiercić wielu 
szamanów i buddyjskich lamów, nawołując przy tym do powszechnego 
wyznawania religii Muhammada. W latach 1320–21 otrzymał muzułmań-
skie imię Sułtan Muhammad Uzbek-chan42. Każdy następny władca Zło-
tej Ordy był już muzułmaninem, aczkolwiek o dużym współczynniku to-
lerancji religijnej w stosunku do swoich poddanych, co przełożyło się na 
spowolnienie procesu islamizacji miejscowej ludności. Znacząca część lud-
ności, m.in. Kipczacy, pozostali chrześcijanami bądź poganami. Buddyzm, 
chrześcijaństwo i szamanizm współistniały razem z islamem aż do począt-
ku XV wieku, kiedy to Emir Edygej, podjął próbę siłowej islamizacji złoto-
ordyjskich koczowników43. 

Siłowa konwersja na islam koczowników Daszt-i Kipczaka prowadzo-
na przez Edygeja oznaczała prawdopodobne wysunięcie na plan pierw-
szy czynnika religijnego w okresie jego panowania. Nawracanie na „drogę 
prawdy” przy pomocy miecza nie doprowadziło jednak do pełnej wygranej 
islamu w kipczackich stepach, w których pogaństwo zachowało się do XVI– 
–XVII wieku. Z każdym nowym najazdem plemion koczowniczych na Ma-
werannahr zwiększał się wpływ turkiestańskiej formy islamu ludowego na 
tereny Azji Środkowej zamieszkałe przez ludność osiadłą. Zjawisko to szcze-
gólnie przybrało na sile po okresie mongolskich podbojów, wraz ze wzro-
stem wpływów byłych koczowniczych i półkoczowniczych plemion czaga-

41 Д. Стюарт, Обращение казахсково народа в ислам: корни историческово иро-
цесса, [w:] М.Х. Абусеитова (red.), Ислам: история и современность, Almaty 2001, 
s. 140. 

42 М.Х. Абусеитова i inni (red.), op. cit., s. 268.
43 З. Жандарбек, op. cit., s. 48.
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tajskich44 zamieszkujących Mawerannahr. Czagatajskie plemiona z  kolei 
znajdowały się pod znacznym wpływem tak zwanego „wiejskiego ducho-
wieństwa” – głównych ideologów islamu ludowego45. Przywrócenie statu-
su islamu jako religii państwowej, za czasów Tamerlana (lata 1370–1405), 
wymagało przede wszystkim uporządkowania panującego chaosu w sferze 
religii, jaki odziedziczono po mongolskim panowaniu. Epoka panowania 
emira Timura jest też ważnym etapem formowania się panteonu sufickich 
świętych (Zangi-ata46, Ahmad Yasawi, Arslān-bāb i. in.), kult których no-
sił wyraźnie nie-muzułmański charakter. Przedsięwzięto próbę ostateczne-
go włączenia szeregu „świętych” do muzułmańskiego panteonu, legalizując 
ich istnienie zgodnie z pozycją islamu „oficjalnego”. Zmiana wizerunku na 
„islamski” mimo wszystko nie zdołała wymazać elementów obcego pocho-
dzenia w obrazach znamienitych świętych.

Tarīqa

O ile panowanie w Azji Środkowej poszczególnych dynastii: Samanidów, 
Karachanidów, Seldżukidów i Chorezmszachów było dla islamu okresem 
rozwoju i stopniowego poszerzania sfery wpływów, to wraz z nadejściem 
Mongołów wiara Muhammada traci na długie lata status religii państwo-
wej. Degradacja pozycji islamu przeniosła konsolidacyjną rolę muzuł-
mańskich społeczności na bractwa sufickie, działające poza oficjalnymi 
strukturami muzułmańskimi, dzięki czemu zdołały uniknąć losu tych 
ostatnich. Suficki światopogląd z jego praktyką mistyczno-duchową i reli-
gijną medytacją, pozwolił muzułmanom przetrwać trudne chwile upadku 
znaczenia islamu w tym okresie. Obrazowo prezentuje religijną sytuację 
okresu mongolskiego J.S. Trimingem, pisząc: 

W porównaniu z jego [islamu – P. J] położeniem za czasów dawnych władców, 
różnica zamyka się w tym, iż sufi wyparli ulemów w charakterze orędowni-

44 Więcej o czagatajskich plemionach tureckich i ich roli w formowaniu etosu uzbec-
kiego zobacz: А. Ильхамов (red.), Этнический атлас Узбекистана, Open Society In-
stitute Assistance Foundation Uzbekistan, 2002, s. 274 i nast.

45 А. Муминов, op. cit., s. 104.
46 С.Н. Абашин, Занги-ата, [w:] Ислам на территории бывшей Российской им-

перии. Энцклопедический словар, Moskwa 2001, t. 3, s. 40–41.
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ków islamu […], stając się głównymi autorytetami w propagowaniu tej religii. 
W tym okresie sufi postrzegani byli przez ludność jako prorocy religii nowe-
go typu, których wpływ nie ustawał nawet po śmierci. Grobowiec, a nie me-
czet występuje jako symbol islamu. Grobowiec, a także schronienie derwisza 
i krąg uczestników dhikr’u uznane zostały za zewnętrzne formy wyrażania 
żywej religii, zarówno dla Irańczyków, Turków i Tataro-Mongołów47. 

W końcu XIII wieku umieszczane nad grobowcami napisy, wysławiają-
ce przedstawicieli muzułmańskiej mądrości, zamieniane zostają napisami 
wspominającymi sufickich mężów. Dawne miejsca pochówku uczonych 
i miejscowych włodarzy, zamieniają się w miejsca święte, otoczone boga-
tym skarbcem podań ludowych. Uzbecki orientalista A. Muminov odno-
towuje: 

W okresie mongolskiego panowania faqīhowie w Mawerannahrze stopnio-
wo tracą dominującą pozycję. Sufizm (tasawwuf) opanował ludzkie umysły. 
Niektórzy faqīhowie tego okresu podejmują próby przypisania sobie sufickiej 
wiedzy […] Do nowopowstałych warunków, islam przystosowuje się w nowej 
formie – w formie sufizmu […]48.

 Już w XVI w. sufizm odgrywał w Azji Środkowej wyjątkowo ważną 
rolę, zaś grobowce sufich, z powstającymi przy nich domostwami wpły-
wowych shaykh’ów-strażników, przemieniały się w polityczno-ekono-
miczne centra regionu. Trzon najważniejszych tradycji sufickich wywo-
dzących się z Azji Środkowej stanowią bractwa Yasawiyya, Naqshbandiyya 
i Kubrāwiyya. Źródła środkowoazjatyckie z XVI i XVII wieku informują 
o czterech podstawowych bractwach sufickich działających w Maweran-
nahrze; jako czwarte najczęściej wspominane jest bractwo ‘Ishqiyya.

Z bractwem Naqshbandiyya najczęściej kojarzona jest postać Bahā’ 
ad-Dīn an-Naqshbanda (lata 1318–1389), od którego pochodzi eponim 
bractwa, jednak w tradycji Naqshbandiyya nie jest on uważany za twórcę 
tarīqatu. Za duchowego założyciela (i pierwszego w linii silsila) Naqshban-
diyya, uchodzi Abū Ya‘qūb Yūsuf al-Hamadāni (zm. w 1140 roku), nauczy-

47 Дж.С. Тримингем, op. cit., s. 64.
48 Za: С.Н Абашин, Бурхаддин-Кылыч, [w:] Ислам на территории бывшей Рос-

сийской империи. Энцклопедический словар, t. 3, Moskwa 2001, s. 228.
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ciel ‘Abd al-Khāliq al-Ghujdawānī – twórca szkoły Khwājagān49. Stając na 
czele wspólnoty kroczącej Drogą khwājagān, Bahā’ ad-Dīn rozbudował 
teorię i praktykę mistycznego nauczania, kładąc jednocześnie organiza-
cyjne podwaliny późniejszego bractwa Naqshbandiyya, które ostatecznie 
uformowało się przy jego następcach. Po śmierci Naqshbanda został z cza-
sem podniesiony do rangi świętego (walī), jako boży orędownik, cudo-
twórca i opiekun Buchary. „Kanonizacja” Baha’ ad-Dīn’a, a w ślad za nią 
i kult otaczający znamienitego sufiego, uzyskała szeroką popularność za-
równo w Azji Środkowej, jak poza jej granicami. Do dnia dzisiejszego ne-
kropolia wraz z grobowcem Naqshbanda, wzniesiona w pobliżu Buchary 
przez szejbanidę ‘Abd al-Azīz-chana w 1544 r., stanowi miejsce licznych 
peregrynacji50. Uważa się, iż trzykrotne odwiedzenie grobowca Baha’ ad-
-dina jest równoznaczne z odbyciem hajj do Mekki i Medyny. Główną rolę 
w konsolidacji tarīqat’u Naqshbandiyya po śmierci Baha’ ad-Dīn’a odegra-
li jego halīfa51 i następcy: Alā’ ad-Dīn Attār (zm. 1400 rok) i qoja Muham-
mad Parsa (lata 1345–1420), którzy wzmocnili struktury organizacyjne 
bractwa i poszerzyli strefy jego wpływów. W tym też czasie przedstawicie-
le tarīqat’u zaczynają brać aktywny udział w życiu politycznym regionu. 

Intensywny udział w islamizacji tureckich plemion koczowniczych, 
który przypisywany jest w literaturze przedmiotu52 kolejnemu znaczące-
mu środkowoazjatyckiemu bractwu – Yasawiyya, nie wytrzymuje krytyki 
opartej na dostępnych źródłach historycznych. Prawdopodobnie w połu-
dniowej i zachodniej części Daszt-i Kipczaka działało kilku sufich Yasawiy-
ya, jednakże brak informacji odnośnie działalności shaykh’ów Yasawiy-
ya czy też jakiejkolwiek zinstytucjonalizowanej obecności tarīqatu wśród 
Kazachów (tj. na terytorium środkowej części doliny Syr-darii), między 
połową XVI a końcem XVII wieku53. Praktycznie całe regiony Azji Środ-

49 А.А Хисматулин, Х’аджаган, [w:] Ислам на территории бывшей Российской 
империи. Энцклопедический словар, Moskwa 2001, t. 3, s. 109.

50 О.Ф. Акимушкин, Накшбанд, [w:] Ислам на территории бывшей Российской 
империи. Энцклопедический словар, Moskwa 1998, t. 1, s. 78–79.

51 Halīfa (arab.) – zastępca, przedstawiciel, zaufana osoba przywódcy bractwa, prze-
wodzący filii bractwa.

52 Por. Дж.С. Тримингем, op. cit., s. 58.
53 Д. ДиУис, Йасавийа, [w:] Ислам на территории бывшей Российской империи. 

Энцклопедический словар, Moskwa 2003, t. 4, s. 36.
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kowej (m.in. Dolina Fergańska, miasta położone we Wschodnim Turke-
stanie) nie zostały objęte strefą działania bractwa Yasawiyya. Wprawdzie 
poglądy o popularności tarīqatu wśród tureckojęzycznych mieszkańców 
Azji Środkowej, a zwłaszcza pośród tureckich plemion koczowniczych, są 
zdecydowanie błędne, to nie można podważyć faktu uznania, jakim cie-
szyło się bractwo wśród perskojęzycznych mieszkańców miast i wsi Ma-
werannahru54. 

To miejskie centra targowe na granicy kipczackiego stepu, a nie śro-
dowisko tureckich koczowników stanowiły przestrzeń, w której żył Ah-
mad al-Yasawi (zm. 1166–67 roku55), będący eponimem sufickiego bractwa 
Yasawiyya. Miejsce urodzenia „przywódcy tureckich shaykh’ów” lokalizo-
wane jest zgodnie z XVI-wiecznym źródłem w Sayramie (w pobliżu współ-
czesnego miasta Shimkent w południowym Kazachstanie)56, skąd jeszcze 
w  czasach młodości miał przejechać do miasta Yasy. Druga tradycyj-
na wersja za miejsce urodzenia i śmierci Ahmed al-Yasawi podaje miasto 
Yasy (współczesny Turkiestan), gdzie też znajduje się miejsce pochówku 
shaykh’a, będące ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym, przynajmniej od 
XIV w., kiedy to Timur zdecydował się wybudować monumentalne mau-
zoleum istniejące do dnia dzisiejszego. 

W naukowych opracowaniach, poddających analizie wpływ sufizmu 
w procesie islamizacji Azji Środkowej, rysuje się swoista demarkacja, zgod-
nie z którą tradycja Yasawiyya rozpowszechniała się wśród koczowniczych 
i tureckich mieszkańców regionu, tak jak w tym czasie Naqshbandiyya za-
spokajała uczucia religijne irańskich przedstawicieli miast lub/i osiadłej 
części środkowoazjatyckiego terytorium. W rzeczywistości źródła histo-
ryczne informują o znacznej ilości sufickich shaykh’ów i świętych związa-
nych z tradycją Yasawiyya, aktywnie zaangażowanych w polityczne i spo-

54 Ibidem, s. 36.
55 Dokładna data urodzin i śmierci Ahmed al-Yasawi jest nieznana. Ukazana data 

śmierci podawana jest we współczesnej literaturze, opierającej się na źródle z XVI w. Inne 
źródła za datę śmierci shaykh’a podają 1120 rok lub 934 rok (!). D. DeWeese, opierając się 
na potwierdzonych informacjach o ludziach, z którymi al-Yasawi był związany, propo-
nuje przyjąć XII – początek XIII w. jako najbardziej prawdopodobny okres, w którym 
żył Ahmad al-Yasawi, Д. ДиУис, Ахмад Йасави, [w:] Ислам на территории бывшей 
Российской империи. Энцклопедический словар, Moskwa 2003, t. 4, s. 9. 

56 Д. ДиУис, Ахмад Йасави, [w:] Ислам на территории бывшей Российской им-
перии. Энцклопедический словар, t. 4, Moskwa 2003, s. 9.
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łeczne zawirowania w Mawerannahrze w połowie XV wieku. Aktywność 
Yasawiyya odróżniała się od politycznych zabiegów, dzięki którym Naqsh-
bandiyya uzyskała szeroką popularność będącą rezultatem działalności 
Qoja Ahrār’a, skupiając się na działalności wśród prostych mieszkańców, 
nawiązując bliskie stosunki zarówno z grupami koczowników, jak i lud-
nością osiadłą. Rola tarīqat’u Yasawiyya w islamizacji tureckich koczow-
ników w rzeczywistości sprowadza się do popularyzacji pewnych praktyk 
sufickich, które stały się dostępne szerszym kręgom społecznym, a w kon-
sekwencji były praktykowane przez całe wspólnoty, które trudno byłoby 
zakwalifikować jako „autentycznych” kontynuatorów tradycji Yasawiyya. 

Od XVI wieku pojawiają się pierwsze oznaki słabnięcia Yasawiyya, 
przejawiające się w  stopniowym odpływie uczniów, jak i samych yasa-
wiyy’skich shaykh’ów, do Naqshbandiyya. W połowie XVIII wieku Yasa-
wiyya jako oddzielna wspólnota suficka znika z dostępnych źródeł histo-
rycznych57. Z kolei przenikanie sufickich liderów w struktury oficjalnego 
duchowieństwa (mufti, kadi i.in.) doprowadziło do wykształcenia nowej 
jakości islamu środkowoazjatyckiego. Organicznie splecione zasady is-
lamu normatywnego i sufizmu ogarnęły nowe warstwy życia religijnego 
miejscowej ludności. Islam wniósł pewne korekty, uznając niektóre formy 
ludowych praktyk religijnych za pogańskie, jednak większość z nich (włą-
czając i te, które nie otrzymały jeszcze stosownych podstaw teoretycznych) 
uznana została przez miejscową ludność za islamskie.

Początki radzieckiej dominacji

W XV–XVI w. Kazachowie wprawdzie oficjalnie identyfikowali się jako 
muzułmanie-sunnici (hanafickiej szkoły teologicznej), jednak w życiu spo-
łeczno-rodzinnym dominował ‘ādat wraz z nie-islamskimi wierzeniami 
religijnymi: magią, kultem przodków, kultem ognia, wierzeniami demo-
nologicznymi, szamanizmem. Rzeczywiste życie religijne kazachskiego 
społeczeństwa tego okresu charakteryzowało się silnym synkretyzmem re-
ligijnym, na który złożyły się zarówno nie-islamskie, jak i islamskie trady-
cje religijne. Na oddzielną uwagę zasługuje wpływ islamu na wydzielenie 

57 Д. ДиУис, op. cit., s. 38.
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się w społeczeństwie środkowoazjatyckim specjalnej grupy tytułowanej 
oq-suiak („biała kość”), pretendującej do wywodzenia własnej genealogii 
od muzułmańskich świętych. Oq-suiak formalnie dzieli się na qoja i say-
yid’ów. W Azji Środkowej termin sayyid zarezerwowany jest dla potom-
ków czwartego kalifa ‘Ali Ibn Abī Tālib’a i jego żony Fatimy, córki proroka 
Muhammada. Do kategorii qoja zaliczane są natomiast osoby wywodzące 
swój rodowód od pierwszych trzech kalifów: Abū Bakra, Omara i Osma-
na, a także potomkowie Muhammada Ibn al-Hanafiyyi, syna Alego i jego 
drugiej żony – hanafitki. W Kazachstanie dodatkowo do grupy oq-suiak 
zalicza się potomków Czyngis-chana, tzw. „czyngizydzi”58. 

Do czasu rosyjskiej aneksji Azji Środkowej realna czy też wymyślona sa-
kralna genealogia oq-suiak pozwalała odgrywać im kluczową rolę w życiu 
miejscowej ludności. Uwarunkowane to było faktem, iż „biała kość” i tyl-
ko ona znajdowała się poza rodowo-plemiennym podziałem społeczeń-
stwa środkowoazjatyckiego, co pozwalało jej występować w charakterze 
pośrednika między różnymi grupami. Przedstawiciele oq-suiak stanowili 
trzon znawców prawa i sędziów, którzy w muzułmańskim społeczeństwie 
odgrywali wyjątkowo ważną rolę. Potomkowie świętych piastowali rów-
nież wyższe stanowiska w aparacie administracyjnym, ekonomii, nauce59. 
Dzięki swojej sakralnej naturze, jaka była im należna w oczach zwykłych 
ludzi, przedstawiciele „białej kości” automatycznie łączeni byli z  ishani-
zmem (specyfiką późnego środkowoazjatyckiego sufizmu). W zasadzie 
każdy człowiek mógł osiągnąć ten czy inny stopień sufickiej świętości, jed-
nak powszechnym było przeświadczenie, iż wyższy stopień świętości do-
stępny jest tylko oq-suiak. Nie powinien dziwić więc fakt, iż praktycznie 
całe „kierownictwo” bractw sufickich składało się z qoja i sayyid’ów. Z ko-
lei polityczna aktywność sufickich shaykh’ów stymulowała wypracowanie 
w ich środowisku koncepcji sakralnej legitymizacji władzy. W rezultacie 
wywodzący się z uzbeckich dynastii monarchowie środkowoazjatyckich 
chanatów w XVIII–XIX wieku rządzili z tytułem sayyid60. 

58 А.К. Султангалиева, Ислам в Казахстане: история, этничность, общество, 
Almaty 1998, s. 17.

59 С.Н Абашин, Потомки святых в современной Средней Азии, „Этнографиче-
ское Oбозрение”, nr 4, 2001, s. 67.

60 А. Муминов, op. cit., s. 104.
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Nowy etap islamizacji terytorium współczesnego Kazachstanu związa-
ny jest już z epoką włączenia tego ostatniego w skład imperium rosyjskie-
go (XVIII–XIX wiek). Równolegle z ostatecznym podbojem Kazachstanu 
w XIX wieku Rosja objęła swoim protektoratem chanaty Buchary, Chiwy 
i Kokandu. Stopniowy izolacjonizm, któremu Azja Środkowa była podda-
wana od czasu wielkich odkryć geograficznych, zmieniających marszruty 
dawnych tras handlowych między Europą a Azją, wywołał stan „hiber-
nacji” religijnej otoczonej stosowną oprawą ideologiczną. Coraz silniejsze 
duchowieństwo muzułmańskie w chanatach Buchary i Chiwy traktowało 
stolice tych państw jako główne ośrodki świata islamskiego, w których na-
uka proroka zachowała się jeszcze w nieskażonej postaci. Odgrodzenie się 
od zewnętrznych wpływów miało służyć zachowaniu tytułu „filaru isla-
mu”, odzwierciedlającego pozycję duchowego przywódcy islamu. Odwie-
dzający Bucharę w XIX wieku węgierski podróżnik A. Vamberi odnoto-
wuje: 

Nie mogę zapomnieć Buchary, ponieważ napatrzyłem się religijnych dążeń 
zarówno u władzy jak i u mieszkańców. Nieustannie słyszałem sentencję: ‹Bu-
chara – prawdziwa opoka islamu›, jednakże takie określenie wydaje mi się 
zbyt słabe, Bucharę można nazwać ‹Rzymem islamu›, tak jak Mekka i Me-
dyna – to tylko jego Jerozolima”61. Kilka akapitów niżej Vamberi dzieli się 
jednak następującą refleksją:, „[…] Jeśli postronny człowiek popatrzy na tych 
ludzi w wielkich turbanach, siedzących z opuszczonymi w dół oczyma, ze zło-
żonymi na kolanach rękoma, on na pewno pomyśli, iż są to istoty wyższe, pra-
gnące pozbyć się brzemienia istnienia, głęboko przesiąknięte Arabską senten-
cją: «Ziemski świat – obrzydliwość i ci, którzy przywiązani do niego – psy». 
Jeśli przyjrzycie się im, to zobaczycie, iż wielu z nich od głębokich rozmy-
ślań zapadło w jeszcze głębszy sen. Chociaż chrapią jak psy myśliwskie, to nie 
oznacza, iż możecie zdziwić się lub zwrócić uwagę, dlatego, że każdy buchar-
czyk postawi was na miejsce i powie: «Owi mężczyźni osiągnęli tyle, iż nawet 
chrapiąc we śnie, myślą o Bogu i nieśmiertelności duszy». W Bucharze ważna 
jest przede wszystkim zewnętrzna forma62.

61 А. Вамбери, Путешестве по Средней Азии, Moskwa 2003, s. 147.
62 Ibidem, s. 147–148.
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Możliwe, iż podobne spostrzeżenia współczesnych etnologów, polito-
logów doprowadziły do ukucia terminu „islam rytualny”63, będącego pro-
pozycją klasyfikacji islamu we współczesnym Kazachstanie, gdzie większy 
nacisk kładzie się na przywiązanie do tradycji, jej zewnętrznych rytual-
nych przejawów, niż rzeczywistych wartości duchowych wynikających 
z faktu bycia muzułmaninem.

Połowa XVIII wieku upływa pod znakiem zmiany kierunku prowadzo-
nej polityki religijnej przez władze carskie w Kazachstanie. Próby rozprze-
strzeniania chrześcijaństwa wśród autochtonów nie odniosły zamierzonych 
efektów, za to zwiększały się polityczne wpływy Buchary i Chiwy, prowadzą-
cych antyrosyjską politykę w trakcie wojny turecko-rosyjskiej (lata 1787– 
–1791). Osłabieniu wpływu chanatów (podżegających antyrosyjskie na-
stroje wśród kazachskiej arystokracji) przy jednoczesnym uzyskaniu przy-
chylności kazachskich elit64 starano się uzyskać na drodze aktywnego 
popierania islamu, co w  konsekwencji wpłynęło na ostateczne przyjęcie 
islamu przez Kazachów65. Jeszcze w początkach swojego panowania Rosja-
nie, posiadający doświadczenie wyniesione z obcowania z Tatarami i Basz-
kirami, również Kazachów uważali za „prawowiernych” muzułmanów. 
Szybko jednak wyjaśniło się, iż Kazachowie nie przestrzegają podstawo-
wych wymagań islamu, zaś zdecydowaną większość stanowią nominalni 
muzułmanie. W tym miejscu w literaturze przedmiotu z reguły cytowa-
ne są słowa rosyjskiego badacza Levszina, który w XIX wieku zanotował:

Jakiej jesteście wiary? – zapytałem się pewnego razu dwóch kirgiz-kazachów 
[Kazachów – P. J.]. Nie wiemy – odpowiedzieli oni. […] Rzeczywiście trudno 

63 Zob. B.G. Privratsky, Muslim Turkistan: Kazak Religion and Collective Memory, 
Richmond–Surrey 2001, s. 9.

64 Zgodnie z relacją carskiego urzędnika: „polityczne interesy wymagały utwierdze-
nia wśród ludu kirgiskiego [kazachskiego – P. J.] i w całej Azji Środkowej przekonania 
o  nienaruszalności ich wiary. Owa przyczyna razem z chęcią przeciągnięcia na swoją 
stronę chanów, sułtanów i w ogóle wszystkich wpływowych ludzi na stepie, doprowa-
dziła do tego, iż w pierwszym okresie nasz rząd nie tylko wykazywał wobec islamu nie 
tylko tolerancję, ale i nawet poparcie”, za: Т.С. Саидбаев, Ислам и общество, Moskwa 
1978, s. 112.

65 С. Жусупов, Ислам в Казахстане: прошлое, настоящее, будущее во взаимо-
отношениях государства и религии, [w:] А. Малашенко, М.Б. Олкотт (red.), Ислам 
на постсоветском пространстве: взгляд изнутри, Moskwa 2001, s. 103.
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się zdecydować, kim właściwie są Kirgizi [Kazachowie – P. J.] – mahometana-
mi, manicheistami czy też poganami66.

Praktyka krzewienia islamu (za pośrednictwem Tatarów i Baszkirów), 
inicjowana przez władze rosyjskie, została zastopowana dopiero w XIX 
wieku wraz ze zmianą doktryny na wyrażającą się w „ignorowaniu isla-
mu” i otwieraniu rosyjsko-autochtonicznych szkół67. Rosyjski protekto-
rat ustanowiony nad trzema chanatami środkowoazjatyckimi zainicjował 
również proces przesiąkania idei reformacyjnych na grunt islamu. Oży-
wienie skostniałego islamu wywołała potrzeba modernizacji sfery sądow-
niczej i edukacyjnej. Ożywione dyskusje prowadzone wokół krytyki sta-
rego i wypracowaniu nowego systemu kształcenia wyłoniło nowy ruch 
reformatorski (lata 80. XIX wieku) wśród muzułmańskich ludów turec-
kich. Stronników modernizacji muzułmańskich ośrodków nauczania (ma-
drasy i mekteby) nazywano jadīd’iści68 (od usul-i jadīd – „nowa metoda”). 
W swoich opracowaniach i praktyce szukali możliwości syntezy trady-
cyjnego i nowatorskiego systemu kształcenia. Stopniowo krąg jadīd’istów 
powiększał się, obejmując wszystkie sfery muzułmańskiego życia, prze-
kształcając się w znaczący ruch społeczno-polityczny. Jadīd’iści krytyko-
wali fanatyzm religijny, postulowali wydawanie książek i gazet w języku 
narodowym, propagowali idee panturkizmu i panislamizmu. Carat w sa-
moidentyfikacji ludów tureckich dopatrywał się politycznego separaty-
zmu, jednak nie znalazł dość sił, aby zatrzymać nabierających rozpędu 
modernistów. W okresie przejściowym, poprzedzającym pełną sowietyza-
cję (lata 1917–1937), praktycznie wszyscy jadīd’iści zostali ofiarami stali-
nowskich represji.

66 А.И. Левшин, Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и сте-
пей, Almaty 1996, s. 313.

67 З. Жандарбек, op. cit., s. 49.
68 А.Х. Вильданов, М.Н. Фархшатов, Усул-и джадид, [w:] Ислам на территории 

бывшей Российской империи. Энцклопедический словар, Moskwa 1998, t. 1, s. 93. Zob. 
E.J. Lazzreini, Beyond Reneval: The Jadīd Response to Pressure for Change in the Mod-
ern Age, [w:] Jo-Ann Gross (red.), Muslims in Central Asia. Expressions of Identity and 
Change, Durham–London 1992, s. 151–166.
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Islam w okresie radzieckim

Kierunek późniejszego postępowania marksistowskiej partii i socjalistycz-
nego państwa w stosunku do religii został wypracowany przez W.I. Leni-
na na długo przed rozpoczęciem rewolucji z 1917 roku. Dzieła Lenina 
„Socjalizm a religia”, „Duchowieństwo a polityka” i inne jasno klasyfiko-
wały każdy rodzaj religii jako „wrogiej ludowi pracującemu”. Kwestia pro-
pagandy antyreligijnej wśród autochtonicznych ludów Turkiestanu zosta-
ła podniesiona na pierwszym zjeździe KPT w marcu 1923 r. Problematyka 
związana z krytyką nauki i dogmatów islamu, pochodzenia islamskich 
świąt i obrzędów w  tym okresie nie była podejmowana. Główny ciężar 
propagandy antyreligijnej został położony na „umocnienie klasowej świa-
domości miejscowego ludu pracującego”, w której otwarty dyskurs anty-
religijny był podejmowany w celu przezwyciężenia „tych sztucznych po-
działów, które klerykalno-reakcyjne duchowieństwo (‘ulamā’) w  imię 
religii stara się postawić przed pracującymi na ich drodze do swobodnego 
społeczno-politycznego i ideologicznego rozwoju”69.

Problem pojawił się tylko podczas próby wydzielenia rozpoznawalne-
go proletariatu de facto nieistniejącego w Turkiestanie. Komuniści zosta-
li zmuszeni do znalezienia warstwy proletariackiej zgodnej z marksistow-
ską koncepcją lub stworzenia jego odpowiednika (kobiety automatycznie 
zostały zakwalifikowane jako główny „surogat proletariatu”). Muzułmań-
skie duchowieństwo zostało włączone do specyficznej kategorii „burżu-
azji” obejmującej: (1)  klanowych, plemiennych lub mistycznych liderów 
(Sufi/ishani i szamani/imamowie należący do grup nomadów – Turk-
menów, Kirgizów, Kazachów; (2) tradycyjne duchowieństwo miast i wsi; 
(3) „progresywne” reformatorskie duchowieństwo70. Należy podkreślić, iż 
w pierwszych latach zmiany imperialnej administracji na władzę radziec-
ką, ta ostatnia w celu umocnienia wpływu w regionie, starała się prze-
ciągnąć na swoją stronę muzułmańską elitę. Z  przedstawicieli oq-suiak 

69 Т.С. Саидбаев, Ислам и общество, Moskwa 1978, s. 125–126.
70 S. Keller, To Moscow, Not Mecca: the Soviet campaign against Islam in Central Asia, 

1917–1941, Westport, Cn – Londyn 2001, s. 120. 
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składała się praktycznie cała kierownicza kadra71 nowych republik środ-
kowoazjatyckich. Dopiero w drugiej połowie 1930 roku stara elita służą-
ca komunistom poddana została represjom. „Czystka” objęła środkowa-
zjatycką inteligencję, (wywodzącą się w głównej mierze z  „białej kości”) 
i działaczy religijnych. S. Abashin zaznacza, iż polityka władzy sowieckiej 
w latach 30. XX w. nie była specjalnie ukierunkowana przeciwko oq-su-
iak jako oddzielnej warstwie społecznej72. Przyczyny należy raczej upatry-
wać w utracie poparcia „białej kości” ze strony władzy, która nie włączyła 
przedstawicieli oq-suiak w skład klasy panującej. Dlatego, pomimo póź-
niejszych prześladowań, potomkowie świętych zdołali zachować swoje po-
zycje w środowisku nowopowstałej elity. 

Architekci nowego porządku polityczno-społecznego stanowili zdecy-
dowanie większe niebezpieczeństwo niż poprzedni carscy kolonizatorzy. 
Nowy podbój niósł bowiem za sobą nie tylko zmianę władzy, ale przede 
wszystkim zmianę sytemu wartości. Odpowiedzią na nową ideologię była 
rewolta basmaczy rozpoczęta w 1918 roku i kontynuowana, pomimo zdła-
wienia głównych ognisk oporu w 1924 roku, w Dolinie Fergańskiej do 
1928 roku73. Termin basmacz przez cały czas istnienia ZSRR używany był 
pejoratywnie jako synonim azjatyckich bandytów74, zbrojnie przeciwsta-
wiających się nie tylko władzy radzieckiej, ale i wszystkim Rosjanom ucho-
dzących za etniczny symbol ciemiężycieli. 

Wraz z fizyczną eksterminacją duchowieństwa muzułmańskiego, bu-
rzeniem miejsc kultu religijnego i rozpowszechnianiem ateistycznej pro-
pagandy władza sowiecka powoływała organy odpowiedzialne za nadzór 
nad życiem religijnym miejscowej ludności. W 1943 roku zostaje powo-
łany Duchowny Zarząd Muzułmanów Azji Środkowej i Kazachstanu75, 

71 Jedną z wyróżniających się postaci był Buzruk-qoja Usmanqojaev, noszący przydo-
mek Iszan-buwa, który walczył z basmaczami, kierował fergańskim okręgiem, aby póź-
niej zostać naczelnikiem Zarządu Eksploatacji Wielkiego Fergańskiego Kanału.

72 С.Н. Абашин, op. cit., s. 68.
73 M. Haghayeghi, Islam and Politics in Central Asia, Nowy Jork 1995, s. 17.
74 S. Szynkiewicz, Postradziecka Azja Środkowa. Problematyka etniczno-kulturowa, 

„Sprawy Narodowościowe” 1995, t. 3, z. 2, s. 111.
75 W Azji Środkowej począwszy od czasów caratu, poprzez okres radziecki i postra-

dziecki oficjalne duchowieństwo muzułmańskie w zostało podporządkowane Duchow-
nemu Zarządu Muzułmanów, będącej religijnym ramieniem organów państwowych. 
W 1943 r. powstaje odrębny Duchowny Zarząd Muzułmanów Azji Środkowej i Kazach-
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przemianowany w roku 1962 na Środkowoazjatycki Duchowny Zarząd 
Muzułmanów (Среднеазиатское духовное управление мусульман) 
z siedzibą w Taszkiencie. Niektórzy z przedstawicieli oq-suiak uniknęli re-
presji i mogli kontynuować działalność w sferze religijnej, np. w organach 
Duchownego Zarządu Muzułmanów, którym od momentu jego powstania 
kierował muftī Babakhan Ishan, następnie jego syn i wnuk (ostatniego od-
sunięto od funkcji muftī’ego w roku 1989). Praktycznie wszystkie Kaziyaty 
(oddziały Duchownego Zarządu znajdujące się w każdej republice środko-
woazjatyckiej) kierowane były przez potomków świętych76. Duchowny Za-
rząd, nie posiadając ustawodawczych funkcji, w praktyce był częścią biuro-
kratycznego systemu. Taki status jednocześnie nie wykluczał możliwości 
wywierania wpływu na wiernych przy użyciu tradycyjnych sposobów pod 
postacią – fatw. Było to o tyle istotne, gdyż Zarząd zmuszony był reago-
wać na specjalne postanowienia organów partyjnych i rządowych, zapew-
niając religijno-prawną otoczkę w walce z tradycyjną praktyką obrzędo-
wą lub, posługując się nomenklaturą tamtego okresu – „przedislamskimi 
przeżytkami”. Zaowocowało to wydaniem szeregu fatw77 o  „bezprawiu” 
kultu świętych i peregrynacji do świętych miejsc, rytuałów związanych 
z obchodami urodzin proroka (mawlid an-nabi) itd. Fatwy przekazywa-
ne imam-chatib’om lokalnych meczetów celem dalszego rozpowszechnia-
nia wśród miejscowej ludności, uznawały za niezgodne z szari’atem, a tym 
samym będące w opozycji do islamu, głównie te rytuały, które wymagały 
kolektywnego odprawiania. Sowiecki establishment wychodził ze słuszne-
go założenia, iż podtrzymywana tradycyjna obrzędowość spełnia przede 
wszystkim funkcję integracyjną prowadzącą do reislamizacji młodego po-
kolenia78.

stanu, wydzielony z utworzonego w 1917 roku Centralnego Duchownego Zarządu Mu-
zułmanów Rosji (który z kolei zamienił analogiczny urząd w carskiej Rosji), por. М. Ва-
леева i in., ЦДУМ, [w:] Ислам на территории бывшей Российской империи. Энцкло-
педический словар, t. 2 Moskwa 2001, s. 100–101.

76 С.Н Абашин, op. cit., s. 69.
77 Б. Бабаджанов, САДУМ, [w:] Ислам на территории бывшей Российской импе-

рии. Энцклопедический словар, Moskwa 2003, t. 4, s. 70.
78 Б. Бабаджанов, О фетвах САДУМ против «ниеисламских обычаев», [w:] 

А. Малашенко, М.Б. Олкотт (red.), Ислам на постсоветском пространстве: взгляд 
изнутри, Moskwa 2001, s. 170 i nast.
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Pod specjalną kuratelą znajdowali się przede wszystkim nosiciele sufic-
kiej tradycji. Polityczno-zbrojne wystąpienia w XIX wieku imama Shami-
la79 na Kaukazie, czy też powstanie w Andidżanie pod przewodnictwem 
Dukchi-Ishana, ukształtowały wizerunek sufickich przywódców jako 
głównych ideologów i inspiratorów antykolonialnych wystąpień przepro-
wadzanych pod hasłem gazawat. Stosunek kolonialnej administracji Rosji 
do „kwestii sufizmu” ilustruje wypowiedź generała-gubernatora Turkie-
stanu, S.M. Duchovskiego: 

[…] muzułmanie-sufici są dla nas w wielu przypadkach groźniejsi od muzuł-
manów-ortodoksów, zaś powstanie wśród muzułmanów jakiejkolwiek jed-
noczącej ich instytucji lub centrum wyposażonych we władzę duchowną lub 
świecką, zawsze będzie nam zagrażać nieoczekiwanymi trudnościami80.

Eskalacja wrogości w stosunku do muzułmańskiego duchowieństwa, 
a  przede wszystkim do sufich, nastąpiła w czasach władzy radzieckiej. 
Podstawowej przyczyny należy upatrywać nie tylko w walce na poziomie 
ideologicznym (przewodnia rola ateizmu jako podstawy komunistycznej 
ideologii i polityki) czy też wystąpieniach muzułmańskiego duchowień-
stwa (w tym i sufich) przeciwko bolszewikom. Nowej władzy sen z powiek 
spędzała zorganizowana struktura bractw sufickich, opierająca się na bez-
warunkowym podporządkowaniu się murīda swojemu nauczycielowi – 
murshīd’owi, co w  przeszłości zaowocowało powstaniem bardzo dobrze 
zorganizowanych i zdyscyplinowanych grup, zdolnych do zorganizowa-
nia zbrojnego oporu. Słuszności takiego założenia dostarczała działalność 
Shamila, który jak dowodził generał Duchovski „przypomniał góralom 
o muzułmańskim obowiązku prowadzenia świętej wojny z niewiernymi, 
i on [Shamil – P.J.], opierając się na tej części sufickiej nauki, która nazywa 
się tariqatem i zobowiązuje każdego mjurida do bezwarunkowego pod-
porządkowania się swojemu murshīd’owi, potrafił zdyscyplinować wielo-

79 Zob. A. Knysh (A. Knysh, Shamil, [w:] The New Encyclopaedia of Islam, vol. IX, 
Leiden 1997, s. 286; М. Кемпер, К вопросу о суфийской основе джихада в Дагестане, 
[w:] С.Н. Абашин, В.О. Боборников (red.), Подвижники ислама: Культ святых и су-
физм в Средней Азии и на Кавказе, Moskwa 2003, s. 278–305.

80 Ислам в Туркестане 1899 г. Доклад генерала С.М. Духовсково, [w:] Д.Ю. Ара-
пов (red.) Мусульманская Средняя Азия. Традиционализм и XX век, Moskwa 2004, 
s. 247.
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tysięczny tłum swoich zwolenników, gotowych wypełnić każdy jego roz-
ka z”81. Drogą fizycznej likwidacji, aresztów i zsyłek, władzy radzieckiej 
udało się zneutralizować większość sufickich liderów i członków innych 
wspólnot religijnych, zorganizowanych na wzór bractw sufickich. 

Równolegle z bezpośrednimi represjami do walki z „sufickim zagroże-
niem” zaktywizowano Duchowny Zarząd, który autorytetem muftī’ego na 
drodze wydawanych przez niego fatw, odpowiedzialny był za zapewnienie 
„szari’atckiej” oprawy w deprecjacji sufizmu, wyłączając go poza ramy is-
lamu. W roku 1952 muftī Zaiyawuddin Babakhan82 wydaje fatwę o zna-
miennym tytule: „O niezgodności «ishanizmu» i «murīdyzmu» z islamski-
mi dogmatami i szari’atem”. Wspomniana fatwa oparta była na założeniu, 
iż prawdziwy muzułmanin powinien wzorować się tylko na ustanowio-
nym przez proroka dogmatach i rytuałach, co zostało podkreślone na-
stępującą uwagą: „Za życia samego proroka i jego pierwszych pobożnych 
kalifów nie było mistycznych ruchów, nie było sufizmu, nie było iszanów 
i muridów, a tym samym nie było […] hanaqa, zawija, makiya i innych 
szkół, gdzie iszani odprawialiby swoje rytuały, które nie wchodzą w skład 
podstawowych nauk islamu”83. W dalszej części muftī rekomendował opie-
ranie się tylko na zaleceniach zawartych w Koranie i sunnie proroka, zaś 
każde postępowanie wykraczające poza ich ramy uważane było za inno-
wację i błąd (bid’a).

Praktycznie całkowita destrukcja członków bractw sufickich w pierw-
szych latach władzy radzieckiej nie zniszczyła jednak tradycyjnych form 
ludowego islamu, który zachował swoiste „materialne ślady” sufizmu – 
mazary, gdzie pochowani byli znamienici liderzy bractw sufickich i inne 
postacie składające się na panteon muzułmańskich świętych. Grobowce 
świętych były tym samym „wyspami”, na których miejscowa ludność mo-
gła w miarę swobodnie wypełniać tradycyjne obrzędy (np. ziyārāt, mawlid 
an-nabi). W konsekwencji w „antyishańskich” fatwach nie mogło zabrak-
nąć punktu regulującego kwestii tradycyjnych odwiedzin (ziyārāt) maza-
rów świętych mężów. Niezgodnym z szari’atem został uznany sam rytuał 

81 Ислам в Туркестане 1899 г...., s. 247.
82 Б. Бабаджанов, Бабахановы, [w:] Ислам на территории бывшей Российской 

империи. Энцклопедический словар, Moskwa 2003, t. 4, s. 12–14. 
83 Б. Бабаджанов, О фетвах..., s. 173.
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peregrynacji do miejsc świętych, a w szczególności takie praktyki wypeł-
niane przez pielgrzymów, jak: czytanie modlitw nad grobami, przygotowy-
wanie potraw na mazarach, zapalanie świec, płacz, prośby o pomoc ducha 
świętego84. W ramach dozwolonych praktyk znalazły się tylko odwiedziny 
grobów zmarłych krewnych, jednak bez urządzania poczęstunku i zabija-
nia zwierząt ofiarnych. Powyższa fatwa wpisywała się w ateistyczną polity-
kę sowieckiego establishmentu, który w pismach kierowanych do Duchow-
nego Zarządu charakteryzował ziyarāt i związane z nim praktyki jako 
„przeżytki przeszłości”, „nielegalną kumulację wiernych”, „niepotrzeb-
ny wydatek środków materialnych” itd. Prawdopodobnie uwaga nawią-
zująca do  ponoszenia „bezsensownych wydatków” w trakcie pielgrzym-
ki korespondowała ze stanowiskiem Duchownego Zarządu, który zwracał 
wiernym uwagę, iż ofiary składane nieoficjalnym shaykh’om-strażnikom 
mazarów, a nie oddawane na potrzeby meczetów, bezpośrednio godzą 
w interesy Duchownego Zarządu, a w szerszej perspektywie – w islam85.

Muftī jako znawca szari’atu posiada pełną legitymizację w zakresie po-
dejmowania decyzji w formie fatw, jednak ciekawość wzbudza teologicz-
na argumentacja postanowień podjętych przez Z. Babakhanova i jego ad-
ministrację, powołującą się na pracę znanego teologa salafickiego (patrz 
rozdział III) Ibn Taymiyy’ę (1263–1328 rok), surowo oceniającego inno-
wacje wprowadzane do islamu, a nieistniejące w czasach proroka i jego 
pierwszych następców. Kwestie szari’atckiej legitymizacji sufizmu i trady-
cyjnej pielgrzymki ziyārāt zostały pozytywnie rozpatrzone (usankcjono-
wane w drodze „zgodności opinii” ijma86) przez licznych muzułmańskich 
teologów, którzy część tradycyjnych dla miejscowej ludności rytuałów 
i obrzędów (składających się na kompleks ‘urf, ‘ādat) uznali za nieprzeczą-
ce normom szari’atu. Swoiste „stanowisko teologiczne” muftī’ego Z. Ba-
bakhanova, miejscowi hanaficcy ulama wyjaśniają naciskami sowieckie-

84 Б. Бабаджанов, САДУМ..., s. 70.
85 Б. Бабаджанов, О фетвах..., s. 183.
86 Ijma – (arab. „zgodność opinii”), termin prawno-teologiczny oznaczający jedno-

myślność ‘ulamā’ określonej epoki lub regionu, a nawet jednomyślność wspólnoty jako 
całości. Zgodność opinii opierała się na mniej lub bardziej wyraźnej jednomyślności całej 
wspólnoty muzułmańskiej. Niektóre praktyki, takie jak kult świętych uważa się za uspra-
wiedliwione przez milczącą zgodność opinii, chociaż w istocie miały one przeciwników, 
J. i D. Sourdel, Cywilizacja islamu, Warszawa 1980, s. 584.
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go aparatu państwowego, który w „przeżytkach przeszłości” dopatrywał 
się symptomów islamskiego odrodzenia. Tłumaczy to teologiczną argu-
mentację „delegalizacji” rytuałów ukazanych w fatwach Z. Babakhanova, 
który zmuszony został do osadzania ich w ramach odmiennych od hana-
fickiej szkół teologicznych – szafickiej, hanabalickiej czy też u salafickich 
autorów. Zgodnie z innymi ocenami teologiczne poglądy Z. Babakhano-
va ukształtowane zostały podczas stażu odbytego w  Arabii Saudyjskiej 
(w  latach 1947–1948), oraz przez późniejsze oficjalne kontakty muftī’ego 
z wahhabickimi przedstawicielami tego państwa, co złożyło się na krążącą 
w niektórych kręgach opinię o Z. Babakhanovie, jako „pierwszym oficjal-
nym wahhabicie” regionu87.

Prowadzona przez radzieckie organy partyjne i rządowe walka z isla-
mem w oczach miejscowej ludności postrzegana była w kategoriach de-
strukcji kultury narodowej. Wraz z  rozpadem Związku Radzieckiego 
w 1991 roku, gwałtownemu przyspieszeniu uległy procesy, zapoczątkowa-
ne jeszcze w latach 80. na fali pierestrojki, związane z odrodzeniem naro-
dowym, religijnym i kulturowym państw środkowoazjatyckich.

87 Б. Бабаджанов, О фетвах..., s. 180.


