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wstęp

Od blisko dziesięciu już lat islam w Azji Centralnej jest przedmio-
tem wielu publikacji na Zachodzie. Ale tylko o bardzo nielicznych 
z nich można by powiedzieć, że były pisane z zamiarem poznania, 
opisu i  wyjaśnienia swoistych cech tej religii w  tym regionie Azji. 
Dominują pu blikacje, których podejście do islamu nie jest bynaj-
mniej pochodną bezinteresownego dążenia do poznania i  zrozu-
mienia zjawiska. Islam jest w  nich postrzegany przede wszystkim 
w  kontekście politycznym, jako wylęgarnia ruchów fundamentali-
stycznych, uważanych – często zgoła bezpodstawnie – za zagroże-
nie dla Zachodu.

Toteż przystępując do pisania tej książki, powinienem zacząć 
od uświadomienia czytelnikowi, że islam w Azji Centralnej nie za-
wsze sta nowił przedmiot zaniepokojenia na Zachodzie. I że w ewo-
lucji zainte resowań nim w ostatnim półwieczu silnie wyodrębniają 
się dwie fazy.

Fazę pierwszą, której początek przypada na schyłek lat sześć-
dziesiątych XX w., charakteryzowało przekonanie, że podczas zimnej 
wojny islam jest na turalnym sojusznikiem Zachodu w walce z ko-
munizmem. U podstaw tej wiary znajdziemy między innymi prostą 
operację matematyczną: w radzieckich republikach Azji Centralnej 
zaobserwowano wtedy sko kowy przyrost ludności, podczas gdy ze 
statystyk wynikało, że wciąż pogłębia się spadek liczby urodzeń lud-
ności słowiańskiej ZSRR. Na tej pod stawie zachodni analitycy pro-
gnozowali nieuchronny konflikt religij nych muzułmanów z  ate-
istycznymi Słowianami, który z  czasem powi nien doprowadzić do 
rozpadu państwa radzieckiego.

Za akt symbolicznego ukoronowania tej wiary należy uważać 
po wołanie do życia w interesie polityki USA (chodziło o wyrwanie 
Afga nistanu ze sfery wpływów radzieckich, a w dalszej kolejności – 
oder wanie Uzbekistanu od ZSRR) w 1979 r. ruchu mudżahedinów 
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10 WSTĘP

w  Afga nistanie. Stosowne dokumenty prezydent Carter podpisał  
3 VII 1979 r. Wkrótce potem rozpoczęto szkolenia ochotników z kra-
jów muzułmań skich w Pakistanie i  stanie Wirginia w USA. Nieco 
trudności sprawi ło znalezienie właściwego dowódcy. Zgłoszony do 
tej roli przez ekspertów amerykańskich książę Turki al-Fajsal od-
mówił. Saudyjczycy z  kolei zaproponowali inną kandydaturę, któ-
rą Amerykanie uznali za odpowiednią. Tak oto dowódcą oddzia-
łów „Arabów Afgańskich”, jak później ich nazywano, został Osama 
bin Ladin. Kiedy sześć miesięcy później, 24 grudnia, Kreml roz-
począł interwencję w  Afganistanie i  uzasadniał swo ją decyzję po-
trzebą przeciwstawienia się tajnemu zaanga żowaniu tam Stanów 
Zjednoczonych, opinia publiczna na Zachodzie nie uwierzyła w taki 
powód interwencji radzieckiej.

Zwróćmy uwagę, że politycy amerykańscy nie uważali wtedy za 
przeszkodę dla podjęcia takiej decyzji tego, iż mudżahedin (ar. „święty 
wo jownik”) to wojownik islamski walczący za sprawy religii, a więc 
że faktycznym następstwem ich decyzji jest powstanie ruchu dżi-
hadu (w  tym znaczeniu tego pojęcia, w  którym oznacza ono wal-
kę z wro gami islamu). Broniąc tego posunięcia Waszyngtonu przed 
krytykują cym je dziennikarzem francuskim, jeden z jego głównych 
autorów, Zbigniew Brzeziński, podkreślał, że była to wspaniała idea, 
ponieważ trwająca dziesięć lat wojna w Afganistanie na tyle osłabi-
ła Związek Radziecki, iż spowodowała jego rozpad. Brzeziński ani 
słowem nie wspomniał o  cierpieniach społeczeństwa Afganistanu. 
Natomiast mi mo ugruntowanej już wtedy – wywiadu udzielał 
w 1998 r.1 – złej sławy Afganistanu talibów i sprawdzonych doniesień 

1 Cytowany tu wywiad ukazał się w wydaniu z 15–21 I 1998 tygodnika „Le Nou vel 
Observateur”. Przed Brzezińskim poprzedzające interwencję radziecką zaanga-
żowanie amerykańskie w Afganistanie ujawnił były szef CIA Robert M. Gates 
w swo ich wspomnieniach From the Shadows. The Ultimate Insider’s Story of Five 
Presidents and How They Won the Cold War wydanych w 1996 r. Wiara polity-
ków USA, że is lam jest naturalnym sojusznikiem w walce z komunizmem, nie 
umarła razem z koń cem zimnej wojny. Jeszcze w pierwszej połowie lat dzie-
więćdziesiątych Harakat ul-Mujahiddeen, orga nizacja fundamentalistów islam-
skich działająca na terenie Pakistanu, wysyłała do Bośni bojowników dżiha-
du do walki po stronie Muzułmanów bośniackich w  toczącej się tam wojnie 
domowej. W referendum w 1992 r. Muzułmanie bośniaccy opowiedzieli się za 
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11WSTĘP

o obecności tam Osamy bin Ladina nadal zaprzeczał, by fundamen-
talizm islamski mógł stanowić poważne zagrożenie dla Zachodu.

Przez pierwszych parę lat po uzyskaniu niepodległości przez 
by łe radzieckie republiki Azji Centralnej obecność ruchów funda-
mentalistycznych w nowo powstałych państwach była niezauważana 
przez zachodnich obserwatorów. Czy dlatego, że negowali ich istnie-
nie? Chyba nie będziemy nigdy znali jednoznacznej odpowiedzi na 
to py tanie. Na podstawie własnych doświadczeń zaryzykowałbym 
jednak twierdzenie, że prawdziwy powód był inny. Z perspektywy 
Zachodu zjawiska życia religijnego, które dziś byłyby identyfikowa-
ne jako fun damentalizm, wydawały się wtedy stanowić przypadłości 
skompliko wanego procesu wyzwalania się z dziedzictwa koloniali-
zmu. Koloni zatorem było państwo radzieckie propagujące jako swo-
ją oficjalną ideologię ateizm. Wszelkie zatem nowe zjawiska w  is-
lamie łatwo da wały się zamknąć w  ogólnym kontekście procesów 
odbudowywania własnej tożsamości etnicznej, wysiłków narodo-
twórczych. Były więc spostrzegane jako zjawiska zgoła naturalne, 
jako zdrowy odruch orga nizmu społecznego, a nie jego patologia.

Dodajmy, że dla obserwatora z  zewnątrz ogromna większość 
kon fliktów związanych z religią była niezrozumiała. Nie znając kon-
tekstu społecznego, nie mógł samodzielnie wyjaśnić sobie znacze-
nia konflik tu dotyczącego obsady konkretnego stanowiska religijne-
go, np. stano wiska muftiego. Nieznajomość kultury Azji Centralnej 
czy kultur etnicz nych występujących na jej obszarze uniemożliwia-
ła ocenę prawdziwego znaczenia deklaracji ideologicznej danego ru-
chu, głoszącej, że jego celem jest stworzenie państwa islamskiego, 

wyjściem Republiki Bośni i  Hercegowiny z  Socjalistycznej Federalnej Repu-
bliki Ju gosławii i  niepodległością. Ich przeciwnikami byli Serbowie walczący 
o utrzymanie federacji jugosłowiańskiej. Akcja Harakat ul-Mujahiddeen była 
prowadzona za zgodą ówczesnego rządu Pakistanu, kierowanego przez panią 
Benazir Bhutto, spełniającego żądanie administracji prezydenta Billa Clintona. 
Sprawa była znana, ale nabrała rozgło su po aktach terrorystycznych w Londy-
nie w lipcu 2005 r. Wśród walczących w Bośni bojowników dżihadu znajdowało 
się bowiem również wielu mieszkających w Wielkiej Brytanii Pakistańczyków 
przeszkolonych w obozach Harakat ul-Mujahiddeen na terenie Pakistanu (por.  
np. B. Raman, How London brought terror on itself, „Asia Times” 19 VII 2005, 
http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/GG16Df04.html).
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12 WSTĘP

zwłaszcza że to hasło występowało często razem z innymi, zaskaku-
jącymi swoją treścią.

To właśnie dobrze znany mi przypadek partii Alasz w Kazachsta-
nie. Liczące około 5 tys. członków ugrupowanie2 zdobyło sobie roz-
głos, organizując sporo spektakularnych wystąpień jesienią i  zimą 
1991 r. oraz w  pierwszej połowie 1993 r. W  tekście programowym 
partii, opu blikowanym w  jej organie prasowym „Haq”, postulat po-
łączenia się „wszystkich narodów o  tradycyjnej kulturze islamskiej 
na całym tery torium WNP w nową miłującą pokój republikę Wielki 
Turkiestan” sąsia dował z deklaracją, że partia łączy „w swoim progra-
mie prawdy islamu i wartości zachodniego społeczeństwa demokra-
tycznego w nieprzerwa nym marszu drogą postępu i humanizmu”3.

W  tym tekście przybysz z  Zachodu mógł od razu pojąć tylko 
jed no: został napisany w  języku oficjalnej propagandy radzieckiej. 
Do zrozumienia jednak rzeczywistej jego wymowy – np. znaczenia 
poję cia islamu w programie partii – potrzebował pochodzącego z ja-
kiegoś wiarygodnego źródła klucza interpretacyjnego. I tak oto mi-
mowolnie stawał się klientem propagandy państwa, na którego 
terenie występo wało dane zjawisko. W początkach istnienia no-
wych republik ich pre zydenci z reguły prezentowali się opinii pu-
blicznej jako architekci procesu odradzania się islamu. Nadawało 
to pozór obiektywności kre owanym przez ich aparat władzy oce-
nom ruchów islamskich. Tym bar dziej, że wypowiedzi urzędowe 
były poprzedzone zazwyczaj głosami jakichś autorytetów religij-
nych. A powiązania tych autorytetów z pań stwem nie zawsze było 
łatwo dostrzec.

Przez dziennikarzy i politologów w Kazachstanie Alasz był charak-
tery zowany jako partia islamska, co wtedy było równoznaczne twier-
dzeniu, że jest to partia fundamentalistyczna. Tak zakwalifikowali 
par tię w swoich wypowiedziach główny mufti Kazachstanu Ratpek 
każy Sanbaj uly i osobistości religijne z nim związane. Wystarczyło 
to jed nak, by zachodni obserwatorzy zachowali całkowitą neutral-

2 Na tej podstawie w  tekście wydanym w  marcu 1993 r. charakteryzowałem je 
jako „liczebnie niewielkie”, co dziś uważam za dowód na to, jak mało wtedy wie-
działem o społeczeństwie, o którym pisałem.

3 Zapad i musulmanskije respubliki SNG, „Haq” 1992, nr 3.
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13WSTĘP

ność w sto sunku do działań państwa wobec Alaszu. Represje zaczęły 
się już w lip cu 1992 r. Partia była oskarżana o nacjonalizm, a prezy-
dent Nursultan Nazarbajew przy jakiejś okazji nazwał ją faszystow-
ską4. W końcu tegoż roku partia została zdelegalizowana.

Obojętność Zachodu wobec losów Alaszu – rozprawa z tą partią 
nigdy nie była wymieniana wśród przypisywanych Nazarbajewowi 
na ruszeń praw człowieka – można by potraktować jako doskona-
łą ilu strację tego, jak ważna jest znajomość społeczeństwa i kultury 
dla wła ściwej oceny ruchu religijnego. Rzeczywistym podłożem po-
wstania partii i głoszonej przez nią ideologii był konflikt o charak-
terze plemien nym. A dokładnie, konflikt Nazarbajewa z Młodszym 
i  Starszym Żuzem. Bazą poparcia społecznego Alaszu była lud-
ność południa kraju – a więc terytorium współcześnie zamieszka-
ne przez te dwa żuzy – poza którym partia nie miała żadnych wpły-
wów. Południe uchodzi za bardziej przywiązane do religii niż inne 
obszary Kazachstanu. Dlate go w  programie partii znalazły się od-
wołania do islamu. Jednak w roz mowach z członkami kierownictwa 
Alaszu w czerwcu 1992 r. nie stwierdziłem, by mieli oni wykrystali-
zowaną wizję miejsca religii w państwie demokratycznym, jakie za-
mierzali budować.

Faza druga. Początkowe życzliwe nastawienie Zachodu do 
odra dzającego się islamu w  Azji Centralnej zanika pod wpływem 
donie sień o okrucieństwach trwającej od września 1992 r. wojny do-
mowej w Tadżykistanie. Odpowiedzialność za jej wybuch była po-
wszechnie przypisywana opozycji islamskiej – miała to być jako-
by próba zama chu stanu przeprowadzona przez Islamską Partię 
Odrodzenia Tadżyki stanu (IPOT) po przegranej w wyborach prezy-
denckich. IPOT mobili zowała poparcie dla siebie zapowiedzią usta-
nowienia w Tadżykistanie państwa religijnego.

Bardzo długo na Zachodzie nie dostrzegano, że IPOT nigdy nie 
miała wykrystalizowanej idei państwa islamskiego i koncepcji jego 
wprowadzenia w Tadżykistanie. I dopiero po zawarciu porozumie-
nia pokojowego w czerwcu 1997 r. po raz pierwszy została zakwe-

4 S. Zapaśnik, Kazachstan. Problemy wewnętrzne a kierunki polityki zagra nicznej, 
Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich (dalej: OSW), 1993.
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14 WSTĘP

stionowana rola tej partii jako przyczyny sprawczej wojny. Pojawiły 
się bo wiem relacje, z których wynika, że we wrześniu 1992 r. nie było 
próby zamachu stanu, lecz że to prezydent Emamali Rachmanow tak 
wyre żyserował przebieg wydarzeń, by nadać rozprawie z  opozycją 
pozory tłumienia przewrotu zbrojnego.

Moim zdaniem sam rozwój wydarzeń w republikach Azji Cen-
tralnej nie doprowadziłby do upowszechnienia się na Zachodzie po-
glądu, że fundamentalizm islamski stanowi najważniejszy czynnik 
niestabilności tego regionu, gdyby nie sąsiedztwo geograficzne Afga-
nistanu. Opisałem już gdzie indziej ewolucję stanowiska Zachodu 
wo bec ruchu talibów5. Tu ograniczam się więc tylko do podkreśle-
nia, że potrzeba było długiego czasu, by obraz spontanicznie powsta-
łego ru chu uczniów medres przesłonił inny – talibów jako funda-
mentalistów islamskich. I że świadectwa dziennikarzy oraz raporty 
organizacji humanitarnych, donoszących nieprzerwanie już od 1996 r. 
o czystkach etnicznych i represjach wobec osób sprzeciwiających się 
przeprowa dzanej przez talibów reformie moralności publicznej, tyl-
ko w małym stopniu przyczyniły się do tej zmiany.

I w tym wypadku decydującą rolę odegrała zmiana stanowiska 
Stanów Zjednoczonych. Od pojawienia się talibów w Afganistanie, 
tj. od końca 1994 r., Departament Stanu demonstrował posta-
wę życzli wej neutralności wobec tego ruchu, który w przekonaniu 
Waszyngto nu był jedyną siłą zdolną po 17 latach wojny zaprowa-
dzić pokój w Afganistanie i ograniczyć tu wpływy Iranu. Wiadomo 
na przykład, że na przełomie 1996 i 1997 r. przedstawiciele admi-
nistracji waszyng tońskiej kontaktowali się z  talibami, a w deklara-
cjach, które wyjaśnia ły przesłanki polityki amerykańskiej wobec 
Afganistanu, do końca 1996 r. było powtarzane twierdzenie, że ce-
lem talibów nie jest eks port islamu, lecz że kierują się oni tylko dąże-
niem do „wyzwolenia Afga nistanu”.

Tym samym Waszyngton dystansował się od stanowiska Moskwy, 
zaangażowanej w wojnie ze Zjednoczoną Opozycją Tadżycką  w Tadży- 
kistanie i  od początku 1996 r. wspierającej przeciwników talibów 

5 S. Zapaśnik, Wojna w Afganistanie a interesy Rosji w Azji Środkowej, War szawa: 
OSW, 1998.
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15WSTĘP

w Afganistanie. Rosja miała już wtedy niepodważalne dowody, że wy-
szkoleni w obozach prowadzo nych przez talibów mudżahedini wal-
czą przeciwko jej wojskom w Czeczenii i Tadżykistanie. Ostrzegając 
jednak przed ekspansjoni zmem talibów, Rosja miała na względzie 
nie tyle groźbę destabilizacji muzułmańskich republik autonomicz-
nych wchodzących w skład Fede racji Rosyjskiej, ile utrzymanie swo-
ich wpływów w republikach Azji Centralnej. Dlatego uważnie śledzi-
ła sytuację w Afganistanie. Rapor ty Służby Wywiadu Zagranicznego 
FR od 1996 r. wyrażają niepokój nasilającymi się przejawami funda-
mentalizmu talibów oraz ostrzega ją przed nimi jako ruchem dążą-
cym do upowszechnienia religii mu zułmańskiej siłą i zmiany świec-
kiego charakteru sąsiadujących z Afga nistanem państw.

Zmiana stanowiska Waszyngtonu jest dla nas niewątpliwa dopie-
ro od końca 1997 r. Wtedy też do mediów zachodnich przenika po-
gląd, dotąd głoszony wyłącznie w mediach rosyjskich, o zagrożeniu 
Azji Centralnej przez fundamentalizm eksportowany z Afganistanu 
ta libów. Odkrycie tam obecności Osamy bin Ladina – co zresztą 
zostało zau ważone przez media stosunkowo późno, bo w  lutym 
1997 r. – obwinianego o sprawstwo zamachu bombowego6 na kom-
pleks mie szkalny armii amerykańskiej w Arabii Saudyjskiej, staje się 
dla Zacho du jak gdyby uwierzytelnieniem wysuwanych m.in. przez 
Egipt, Indie i Chiny oskarżeń, że Afganistan pod rządami talibów 
pełni funkcję ba zy terroryzmu islamskiego, z której ten będzie roz-
przestrzeniał się w świecie.

Tak oto powstały faktyczne przesłanki dwu stereotypów, logicz-
nie ze sobą powiązanych, które odtąd będą powtarzane w komen-
tarzach i analizach sytuacji w Azji Centralnej. Pierwszy z nich gło-
si, że Azja Centralna jest obszarem szczególnie zagrożonym przez 
fundamenta lizm. Nigdy publicznie przez nich niepotwierdzony, ste-
reotyp ten nadal kształtuje politykę przywódców państw tego re-
gionu w  sto sunku do religii. Drugi stereotyp każe podchodzić do 
terroryzmu jako do zjawiska wynikającego z samej istoty fundamen-
talizmu islamskiego. Temu, rzecz jasna, nie dałby wiary żaden z za-
chodnich ekspertów od islamu. Jednak ten stereotyp stanowi obec-

6 Zamachu dokonano w czerwcu 1996 r.
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nie w Azji Centralnej ważny składnik polityki państwa w stosunku 
do religii i z  tego powodu w kra jach tego regionu są prześladowa-
ne wszystkie formy fundamentalizmu, a w przypadku skazywanych 
w procesach członków organizacji fundamentalistycznych, np. Hizb 
ut-Tahrir, niemal stałą podstawą aktu oskarżenia i uzasadnienia wy-
roku jest zarzut terroryzmu.

To z kolei uwiarygodnia informację podawaną przez organy pro-
pagandy państwowej i uzyskiwaną w kontaktach osobistych dzienni-
karza z zagranicy z „zaprzyjaźnionymi” przedstawicielami władz.

Dziennikarz jest z reguły niezorientowany zarówno w sprawach 
islamu, jak i opisywanej przez siebie kultury. Jako badacz tereno-
wy wiem, że pra wie nie ma on szans, by dotrzeć do którejś ze ści-
śle zakonspirowanych komórek organizacji działających w podzie-
miu i usłyszeć jej wersję wydarzeń. Ze względu na ograniczenia jego 
możliwości poznaw czych lektura komunikatów o  wyrokach sądo-
wych upewnia go w prze konaniu, że przekazywany przez niego ob-
raz jakiegoś ruchu jest opar ty na „obiektywnej wiedzy o faktach”.

Oczywiście nie są to wszystkie powody, dla których me-
dia zacho dnie wciąż powielają np. zafałszowany obraz zamachów 
terrorystycz nych w  Taszkencie w  lutym 1999 r. czy tzw. kryzysów 
batkeńskich w 1999 i 2000 r., zniekształcający zarówno prawdziwy 
charakter tych wydarzeń, jak i niezgodny z ich rzeczywistym prze-
biegiem. Wymaga ją one naszej refleksji, ponieważ występują nieza-
leżnie od omówionych tu uwarunkowań procesu docierania przez 
dziennikarza do poszukiwa nej przez siebie informacji. Trudno było-
by mi na przykład uwierzyć, że w swojej pracy nie spotkał on nigdy 
jakiegoś eksperta, który poinfor mowałby go o  istnieniu publikacji 
podważających wiarygodność prze kazywanego przez niego obrazu. 
Jeżeli mimo to nie zrewidował swo ich poglądów, to znaczy, że nie 
odczuwa potrzeby dociekania prawdy.

Wyjaśniając jego postawę, powinniśmy przede wszystkim zwró-
cić uwagę na zmianę nastawień społeczeństw zachodnich w stosun-
ku do islamu, jaka dokonała się w ostatnich kilku latach. Sygnałem 
tej zmia ny jest chociażby popularność stereotypu o  wrogości spo-
łeczeństw mu zułmańskich wobec wartości Zachodu. Stereotyp po-
wstał w państwie Karolingów, w którym ideę Europy po raz pierwszy 
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zaczęto łączyć z wyobrażeniem określonego kręgu kulturalno-poli-
tycznego, Zachodu, odrębnej wspólnoty religijnej zjednoczonej jako 
christianum imperium pod panowaniem Karola Wielkiego. Blask 
świeżości nadał temu stereo typowi Huntington, podnosząc go do 
rangi nowego odkrycia nauko wego. Nie było to z  pewnością jego 
zamiarem. Wskazał jednak w  książ ce Zderzenie cywilizacji i  nowy 
kształt ładu światowego religię jako jedyny istotny atrybut cywiliza-
cji i na tej podstawie wyodrębnił cywi lizację islamu. Toteż progno-
zowany przez niego konflikt tej cywiliza cji z zachodnią rozgrywałby 
się między dwoma kręgami kulturowymi powstałymi na bazie reli-
gii, które już w przeszłości walczyły ze sobą.

Huntington nie postawił sobie pytania o  to, czy pojęcie religii 
po wstałe w  kręgu kultur genetycznie wyrastających z  chrześcijań-
stwa może być użyteczne do zrozumienia religii istniejących poza 
tym krę giem. Nie posiadał też, jeżeli wolno tak sądzić na podstawie 
jednej tyl ko książki, pogłębionej wiedzy o  islamie. Dlatego nie za-
bezpieczył się i nigdzie w Zderzeniu cywilizacji nie napisał wyraźnie, 
że w świecie, w którym zderzenia cywilizacji nabierają coraz więk-
szego znaczenia, podmiotem konfliktów są nie islam i  nie chrze-
ścijaństwo jako religia, lecz politycy, którzy wykorzystują religię do 
zgoła doczesnych celów.

Tym samym jednak mimo woli napełnił dawny stereotyp nową 
tre ścią. I  sprawił, że ponieważ nikt wcześniej nie badał stosun-
ku społe czeństw muzułmańskich do wartości Zachodu7, wydarze-
nia z 11 IX 2001 r. umocniły wiarę, że zasadniczym ich powodem 
była nienawiść religijna. Tylko nielicznych polityków było stać na 
odwagę, by zade klarować tę wiarę równie otwarcie, jak generał Jerry 
Boykin, podse kretarz obrony, kierujący prowadzonymi przez wy-
wiady USA poszu kiwaniami czołowych terrorystów: „Dlaczego oni 
nas nienawidzą? Odpowiedź brzmi: ponieważ jesteśmy narodem 

7 Jest zdumiewające, że po raz pierwszy takie badania podjęto dopiero na prze-
łomie 2001 i 2002 r. Z  przeprowadzonych wtedy przez Gallup Organization 
i Zogby International badań wyłonił się obraz muzułmanów jako z  sympatią 
odnoszących się do wartości zachodnich i wyżej nawet niż społeczeństwa na 
Zachodzie sytuujących tolerancję w hierarchii najbardziej cenionych wartości. 
Co nie znaczy, że badani mu zułmanie akceptują wszystkie wartości zachodnie.
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chrześcijańskim”8. Nikt jednak z komentujących w mediach amery-
kańskich wystąpienie George’a W. Busha w Kongresie 26 X 2001 r. 
nie wątpił, że wzywając do krucjaty, prezydent bynajmniej nie na-
wiązywał do tytułu znanej książki Dwighta D. Eisenhowera Krucjata 
w Europie, lecz dawał wy raz własnej postawie religijnej. Prezydent 
w  zgodnej opinii mediów jest symbolicznym przywódcą skrajnej 
prawicy chrześcijańskiej.

Inny stereotyp, który zdobył sobie, zresztą w tym samym czasie, 
nie mniejszą popularność niż tamten, wyraża się w często stawianym 
pytaniu, czy islam sprzyja powstaniu i rozwojowi demokracji. Ucze-
stniczyłem już w dwu konferencjach międzynarodowych poświęco-
nych temu zagadnieniu. Dzięki temu zrozumiałem wreszcie, że żad-
ne zgromadzenie uczonych nie jest w  stanie wypracować jakiegoś 
przeko nującego stanowiska w tej kwestii, dopóki dotyczy ona religii, 
a nie społeczeństwa i kultury, w których ta religia występuje.

Istnieje z pewnością logiczny związek między przekonaniem, że 
z  powodów religijnych społeczeństwa krajów muzułmańskich od-
noszą się wrogo do Zachodu, a częstym przypominaniem faktu, że 
żadne z  istniejących obecnie państw z  przewagą ludności muzuł-
mańskiej nie jest demokracją. Jeżeli bowiem przyjmiemy, że wol-
ność jednostki, pra wa człowieka i stojące na ich straży instytucje de-
mokracji wynikają z treści religii chrześcijańskiej, będzie też dla nas 
oczywiste, że nie mo gą one współwystępować z religią, która jest po-
strzegana jako opo zycja wobec chrześcijaństwa. I dalej, idąc tą samą 
drogą myślenia, sko ro prawdziwym stanem stosunków między tymi 
religiami jest konflikt, muzułmanie muszą być wrogami wartości ce-
nionych przez Zachód. Prezydent George W. Bush przy każdej okazji 
podkreśla, że walka z terroryzmem jest prowadzona w obronie wol-
ności. Ale w jego uję ciu terroryzm jest jedynie skrajnym wyrazem 
nienawiści charakteryzującej postawy muzułmanów wobec chrze-
ścijańskiego Zachodu.

Za sprawą takiej logiki myślenia opinia publiczna Zachodu ła-
two dawała wiarę np. doniesieniom władz Uzbekistanu, że ce-

8 R. Leiby, Christian Soldier Lt. Gen. William Boykin Is Inspiring Faith in Some 
and Doubt in Others, „Washington Post”, 6 XI 2003.
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lem Islam skiego Ruchu Uzbekistanu w obu kryzysach batkeńskich 
było otwar cie dróg dla przemytu narkotyków z Afganistanu do Azji 
Centralnej i  stąd do Europy. IRU jako organizacja fundamentali-
styczna – a tak ją zawsze charakteryzowali przeciwnicy polityczni – 
pasowała do obra zu muzułmanów, którzy są zdolni traktować nar-
kotyki jako oręż wal ki ze znienawidzonym przez siebie Zachodem. 
Z  tego powodu, mimo że obwinienia te łatwo byłoby podważyć, 
zwracając uwagę na geogra fię obszaru, przez który owe szlaki narko-
tykowe miałyby prowadzić, nie były one przez nikogo kwestionowa-
ne. A znalazły się poza wszel kim wątpieniem od momentu wpisania 
IRU w 2001 r. przez Stany Zjednoczone na listę organizacji terrory-
stycznych i przekształcenia Uzbekistanu w najbliższego sojusznika 
USA w tej części Azji.

Jak twierdzą przedstawiciele organizacji islamskich w  Stanach 
Zjednoczonych, prawdopodobieństwo stwierdzenia przez media 
związ ków religii z aktami terroryzmu, ekstremizmem i działaniem 
bojówek wynosi 1000 do 1 w  wypadku islamu w  porównaniu ze 
stwierdzeniem istnienia takich związków w wypadku innych religii9. 
W warunkach gospodarki rynkowej opinie mediów nie mogą za da-
leko odbiegać od opinii ich stałych odbiorców. Dziennikarz nie jest 
więc zachęcany przez swoich zwierzchników do dociekania faktów, 
które przeczyłyby wyobrażeniom odbiorców jego przekazu.

Powyższe uwagi miały na celu zarysowanie ogólnej sytuacji epi-
stemologicznej, w  jakiej powstaje moja książka. W  jakieś mierze 
świa domość istnienia tej sytuacji miała wpływ na sposób określenia 
prze ze mnie moich zadań jako piszącego. Zanim jednak je przedsta-
wię, powinienem wyjaśnić parę problemów terminologicznych.

Używam nazwy „Azja Centralna” zamiast wciąż obecnego 
w  pi śmiennictwie polskim terminu „Azja Środkowa”. Ten ostatni 
wprowa dzony został przez geografię rosyjską na oznaczenie obszaru 
położo nego na wschód od Morza Kaspijskiego i rozciągającego się 
aż do granicy z Chinami. Termin „Azja Środkowa” odnosi się więc 
do ob szaru obejmującego współczesny Kazachstan, Turkmenistan 

9 P. Ahmed, Attitudes of Ignorance – A Consequence of Media Portrayal of Islam 
and Muslims, http://www.commondreams.org/views04/0810–02.htm.
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i Uzbeki stan, ale już nie całe Kirgistan i Tadżykistan, a o nich rów-
nież piszę. Używaniu nazwy „Azja Środkowa” są przeciwne państwa 
tego regio nu, dla których stanowi on symboliczny wyraz kolonial-
nej dominacji Rosji. Możemy jednak domyślać się, że ich protest jest 
wywoływany przez wyłączną obecność tego terminu we współczes-
nym języku rosyjskim, w którym występuje w znaczeniu nie tylko 
geograficznym, lecz także politycznym jako nazwa obszaru postso-
wieckiego, na którym Rosja nadal stara się utrzymać swoje wpły-
wy. Z kolei nazwa „Azja Centralna” jest o tyle niedogodna, że od-
nosi się do terytorium obej mującego również południową Syberię, 
Mongolię, a nawet Tybet. Wy daje mi się jednak bardziej stosowna, 
gdyż nie jest skompromitowana przez używanie jej do celów polity-
ki kolonialnej.

Co do wyboru terminu „walczący islam” dla oznaczenia opisywa-
nych tu ruchów: szukałem nazwy, która zostawia jak najmniej pola 
dla wątpliwości, o  jaki rodzaj kontestacji politycznej chodzi, a  za-
razem nazwy wskazującej na istnienie szczególnego związku mię-
dzy religią islamu a ruchami kontestacyjnymi. Spotykany w  litera-
turze anglo- i  rosyjskojęzycznej termin „islam polityczny” spełnia 
wprawdzie ten dru gi warunek, ale powstał i  jest używany w wyni-
ku pewnego nieporo zumienia. Islam, w odróżnieniu od chrześcijań-
stwa, nie dopuszcza rozdziału sfery sakralnej i sfery świeckiej, reli-
gii i polityki. Z wyjąt kiem Turcji, we wszystkich obecnie istniejących 
państwach z ludno ścią muzułmańską rozdział państwa i religii zo-
stał przeprowadzony przez władze kolonialne. W pracach specjali-
stycznych używany jest jako określenie takich ruchów termin „islam 
repolityzowany”. Ale i on wydaje mi się niewłaściwy ze względu na 
obecną sytuację w Azji Cen tralnej. W pewnym sensie każdy islam 
jest tu polityczny, ponieważ – jak wyjaśnię dalej – islam stał się na-
rzędziem polityki wewnętrznej państwa.

„Radykalizm islamski”? Z  pewnych powodów uważam każdy 
is lam za radykalny w  żądaniach, jakie stawia swoim wyznawcom. 
A  po za tym w  najpowszechniejszym obecnie użytku tego termi-
nu „radyka lizm” w odniesieniu do ruchów islamskich nie oznacza 
tylko, że jakieś ugrupowanie zmierza do wprowadzenia zasadni-
czych zmian w życiu społecznym lub politycznym. Podstawowe jest 
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inne znaczenie. Podkre śla ono nie tylko skrajność w doborze celów 
i  środków, ale przede wszy stkim gotowość stosowania przemocy 
jako metody walki. Dlatego ter min nie wydaje mi się właściwy w od-
niesieniu do ruchów takich, jak np. Hizb ut-Tahrir, które – jak moż-
na sądzić na podstawie deklaracji i działań – wyrzekają się stosowa-
nia przemocy. Natomiast termin „fun damentalizm islamski” budzi 
liczne zastrzeżenia, o których powiem da lej, a nadto jest zbyt sze-
roki. Zaciera istotne różnice pomiędzy ugrupo waniami islamskimi  
i – jak wyjaśnię w dalszym ciągu książki – nie powinien być używa-
ny jako nazwa ugrupowań dążących do odrodzenia islamu przez po-
wrót do źródeł tej religii, które – jak np. tak zwani wahhabici – nie 
dążą do stworzenia państwa opartego na prawie religijnym.

Nazwa „walczący islam” ma jednak tę wadę, że kieruje uwagę 
na islam, jak gdyby religia ta była źródłem ruchów kontestacyjnych, 
o co jest zresztą często obwiniana na Zachodzie. W ujęciu natomiast 
tej książki fundamentalizm w Azji Centralnej nie jest problemem re-
ligii, lecz zjawiskiem społecznym, formą protestu społecznego prze-
ciwko dotkliwie odczuwanym przez jednostki warunkom życia.

Z  drugiej jednak strony, żaden badacz ruchów politycznych 
wyra stających na bazie fundamentalizmu islamskiego nie może po-
minąć faktu, że pod koniec XX w. islam był na  świecie jedyną re-
ligią używaną jako ideologia protestu społecznego. Analizując za-
tem genezę walczą cego islamu w nowo powstałych państwach Azji 
Centralnej, staje wo bec dylematu: albo wpisze islam do społecznych 
źródeł wyjaśnianych zjawisk, albo postawi sobie pytanie, czy jego 
zdolności zrozumienia związków islamu z  ruchami kontestacyjny-
mi nie ogranicza pojęcie re ligii, jakie wyniósł z doświadczeń życia 
w innej kulturze.

Pytanie takie nasuwało mi się jako wniosek z badań, które sta-
ły się podstawą do napisania w 2001 r. książki Społeczeństwo a re-
żimy auto rytarne w  Azji Centralnej10. Badania prowadziłem od 
1992 r., wyjeż dżając rok rocznie do różnych krajów Azji Centralnej 
między innymi za środki otrzymywane od Ośrodka Studiów 

10 Książka w 2002 r. została złożona do druku w Redakcji Socjologicznej PWN, 
jednak ze względów finansowych nie została po dziś dzień wydana.
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Wschodnich. Wyjazdy miały na celu zweryfikowanie wiedzy uzyski-
wanej z systematycznie prowadzonego monitoringu prasy i publika-
cji w Internecie. Były z re guły krótkie – trwały średnio około dwóch 
tygodni. Wyjeżdżałem z dobrą – jak sądzę – znajomością rosyjskiej, 
radzieckiej i  zachodniej literatu ry etnograficznej poświęconej Azji 
Centralnej do miejsc, z którymi prowadząc monitoring, faktycznie 
nigdy się nie rozstawałem. Efekt na ukowy takich wyjazdów nieko-
niecznie zależy od czasu ich trwania. Ważniejsze, moim zdaniem, są 
przygotowanie badacza i szczęście w poszukiwaniach.

Byłem, jak sądzę, nieźle przygotowany między innymi dzięki ba-
daniom prowadzonym w Buriacji. W 1989 r. zostałem zaproszony 
ja ko konsultant do pracy nad reformą programów nauczania w sys-
temie edukacji szkolnej w Buriacji, której celem miało być odrodze-
nie kul tur Buriatów i innych azjatyckich ludów zamieszkujących re-
publikę. Do 1993 r., kiedy to osiadłem tam na ponad dwa lata, by 
pracować w Laboratorium Antropologii Kulturowej Ludów Syberii 
Wschodniej i Dalekiego Wschodu w Ułan Ude, kierowanym przez 
Zoję Morochojewą, późniejszą moją żonę, odbyłem łącznie siedem 
podróży do Bu riacji, które pozwoliły mi zapoznać się bezpośred-
nio z kulturą niektórych ludów syberyjskich i nawiązać współpra-
cę z ich badaczami. Wprawdzie Buriacja jest bardzo odległa geogra-
ficznie od interesują cych nas tu krajów Azji Centralnej, jednak jest 
bliska im kulturowo. W mieszance ludów, które wszystkie u końca 
XIX w. przyjęły dla siebie etnonim „Buriaci”, przeważały ludy po-
chodzenia tureckiego, w tym i takie, które w przeszłości wyemigro-
wały z Azji Centralnej. To przypadek np. Sartułów, którzy zachowali 
nie tylko nazwę, ale nawet wygląd fizyczny wskazujący na ich irań-
skie pochodzenie. Z kolei wśród ludności Azji Centralnej występują 
całe plemiona (np. Żalajyr u Kazachów) lub rody pochodzenia mon-
golskiego.

Dopiero grant otrzymany od KBN w  1999 r. pozwolił mi na 
pierw szy dłuższy pobyt badawczy w  Uzbekistanie, Kazachstanie 
i Kirgistanie. A już po wydarzeniach 11 IX 2001 r. dwa kolejne gran-
ty: na badania własne od Uniwersytetu Warszawskiego i  na reali-
zację projektu ba dawczego nr 2 H02E 055 22 z KBN pozwoliły mi 
spędzić ponad pół roku na badaniach terenowych fundamentali-
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zmu islamskiego w Azji Centralnej. Właśnie w toku tych dwóch ko-
lejnych badań, żyjąc w róż nych wspólnotach muzułmanów, uświa-
domiłem sobie potrzebę zmia ny podejścia do religii. Wtedy po raz 
pierwszy zacząłem stawiać so bie pytanie o stosowność znanego mi 
z Europy pojęcia religii do opisywanych przeze mnie zjawisk z ob-
szaru Azji.

Koncepcje, które zostają wyłożone w tej książce, wynikają z mo-
ich poszukiwań odpowiedzi na to właśnie pytanie. Ponieważ wyda-
je mi się, że już je poznałem, zdecydowałem się na dość ryzykowny 
spo sób wykładu: charakterystyka islamu w Azji Centralnej poprze-
dza w nim opisy charakteru i form ruchów islamskich oraz docieka-
nie ich społecznej genezy. W moich badaniach i w analizach przed-
stawionych w książce korzystam z pojęcia kultury zaproponowanego 
przez Emila Durkheima w 1912 r. Zgodnie z jego definicją kultura to 
system lo gicznie powiązanych ze sobą kategorii myślenia, swoistych 
dla danej zbiorowości. Kategorie te poprzedzają jako jego logiczny 
warunek do świadczenie zmysłowe należących do niej ludzi. Przy ta-
kim podejściu do kultury staje się bezzasadne przeciwstawienie my-
ślenia i działania jako różnych porządków ontologicznych. A oglą-
dane z tej perspekty wy instytucje życia społecznego to symboliczny 
wyraz myślenia swo istego dla danej zbiorowości.
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rozdział 1
Islam w Azji Centralnej. Próba charakterystyki

Islam do Azji Centralnej zaczął przenikać już w  VII w. wraz 
z  ar miami Arabów docierających do osad południa tego regionu, 
zamie szkałych przez rolniczą ludność pochodzenia irańskiego. Los 
obecne go Ma wara’ an-Nahru („To, co jest położone za rzeką”), ob-
szaru pomiędzy rzekami Amu-darią a Syr-darią, jako terytorium is-
lamu zo stał ostatecznie przypieczętowany przez zwycięstwo wojsk 
kalifatu nad armią chińską w lipcu 751 r. Dzięki temu wydarzeniu 
Azja Centralna stała się obszarem kultur tureckich i perskiej, a nie 
kultury chińskiej.

Jednak o  rozpowszechnianiu tu islamu można mówić dopiero 
od wprowadzenia go jako religii państwowej przez Karachanidów, 
których państwo w  X–XII stuleciu obejmowało – to prawda, 
że raczej przez krótkie okresy – terytoria obecnego Kirgistanu, 
Tadżykistanu, po łudniowego Kazachstanu, Uzbekistanu, południo-
wego Turkmenistanu. To właśnie pod ich panowaniem Buchara 
i  Samarkanda stały się jed nymi z  najważniejszych centrów nauki, 
kultury i sztuki świata muzuł mańskiego.

Od XV w. islam zaczyna przenikać na północ, do koczowniczych  
ludów tureckich, zwłaszcza za sprawą działalności misyjnej intensyw-
nie prowadzonej w  XVIII–XIX w. przez władców Chanatu Kokan-
dzkiego (wśród Kirgizów i Kazachów) oraz Chanatu Chiwańskiego 
(wśród Turkmenów i  Karakałpaków). Do upowszechnienia isla-
mu wśród koczowników przyczynili się też władcy imperium rosyj-
skiego. Rosja od 1731 r. stopniowo, drogą pokojową, na podstawie 
odrębnych traktatów zawieranych z  poszczególnymi chanami ka-
zachskimi pod porządkowała sobie plemiona Stepów Kazachskich. 
Nie bez znaczenia dla dziejów islamu w  Azji Centralnej był fakt, 
że Katarzyna II widzia ła w rozpowszechnianiu tej religii skuteczny 
sposób na cywilizowanie koczowników. Z  jej inicjatywy w 1787 r. 
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został wydany po raz pierw szy w Rosji Koran w  języku arabskim. 
Ustawa z 1773 r. „O tolerancji wszystkich wyznań” zabraniała pra-
wosławnemu duchowieństwu mie szania się w  sprawy innych wy-
znań. Działania carycy dały zauważal ne skutki, skoro druga połowa 
XVIII w. przez wielu współczesnych nam historyków jest uważana 
za okres najbardziej intensywnego i  sze rokiego rozprzestrzeniania 
islamu w Kazachstanie.

W 1864 r. wojska rosyjskie zdobyły miasta obecnego południo-
wego Kazachstanu – Turkistan, Szykment i Dżambuł (dzis. Taraz), 
w 1865 r. – Taszkent, w roku następnym – Chodżent. W 1876 r. został 
podbity i  zlikwidowany Chanat Chokandzki. W 1873 r. pokonany 
Emirat Bucharski uznał protektorat Rosji. Ten sam los w tymże roku 
spotkał Chanat Chiwański. Zakończeniem podbojów rosyjskich 
w Azji Central nej było wzięcie w 1881 r. twierdzy Gök Tepe, stano-
wiącej ostatni punkt oporu powstałych przeciwko Rosji Turkmenów 
z plemienia Teke. Pro ces islamizacji Kazachów i Kirgizów, kontynu-
owany przez cały wiek XIX przez prowadzących wśród nich dzia-
łalność misyjną mułłów ta tarskich z Kazania, odbywał się odtąd już 
w  warunkach kolonizacji rosyjskiej. Władze rosyjskie upatrywa-
ły w  islamie zagrożenie dla inte gralności imperium. Aby przeciw-
działać wpływom ideologii panislamizmu1, nadzór nad islamem 
w  Turkiestanie (podbite przez Rosję terytoria Azji Centralnej po-
łączono pod władzą wojennej administracji tzw. Turkiestańskiego 
Kraju) przekazano Ministerstwu Spraw Wewnę trznych, utrudnia-
no pielgrzymki do Mekki (droga pielgrzymujących z Azji Centralnej 
prowadziła przez Stambuł) i wstrzymano migrację z Chin Ujgurów 
i Dunganów, by zahamować wzrost liczebny muzuł manów. Władze 

1 Ideologia panislamizmu przenikała z  Turcji i  znajdowała licznych zwolenni-
ków wśród młodzieży wywodzącej się z tubylczej ludności uczącej się w szko-
łach rosyj skich (W. P. Naliwkin, Tuziemcy ransze i tiepier, Taszkent 1913, s. 126). 
Jedynym znanym przykładem wcześniejszej obecności ideologii panislamizmu 
w Azji Central nej jest podjęta jeszcze przed podbojem rosyjskim próba zjed-
noczenia muzułmanów przez władcę Chokandu, chana Chudajara (1845–1879). 
Wezwał on wiernych z Azji Centralnej, Afganistanu, Indii i krajów arabskich do 
udziału w dżihadzie przeciw Rosji i Anglii (R. G. Landa, Isłam w istorii Rosji, 
Moskwa: „Wostocznaja literatura” RAN, 1995, s. 120).
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kolonialne prowadziły politykę rusyfikacji: wprowa dzały więc szkol-
nictwo rosyjskie i popierały cerkiew prawosławną. Jed nak poza wy-
żej wymienionymi nie podjęły innych działań przeciwko islamowi. 
Chyba że jako takie działanie potraktujemy narzucenie reli gijnym 
szkołom, mektebom i medresom, obowiązku wywieszania w sa lach, 
w których było prowadzone nauczanie, portretów cara.

Czy dwa islamy?

W etnografii radzieckiej w ślad za wybitnym badaczem tego regionu 
S. P. Tołstowem dzielono islam w Azji Centralnej, uwzględniając nie 
tylko zakres, w jakim zasady tej religii regulowały życie indywidual-
ne i  grupowe, ale także stopień, w  jakim na wierzenia i  obrzędy 
wpły nęły tradycje przedislamskie, archaiczne kulty rolnicze czy kul-
ty sza mańskie2. Zaproponowany przez Tołstowa podział islamu nie 
był kwestionowany przez następne pokolenia badaczy, ale też nie był 
ści śle odwzorowywany w pracach, w których przestawiali oni wyniki 
własnych badań. Tołstow bowiem nie uwzględnił następstw proce-
sów migracyjnych, do których dochodziło w wyniku najazdów, wo-
jen, klęsk żywiołowych, przesiedleń i kolonizacji przeprowadzanych 
w  związku ze zmianami i  rozwojem sieci irygacyjnej. Zignorował 
też rolę sufizmu w krzewieniu islamu w Azji Centralnej. Dlatego ba-
dacze radzieccy, świadomi istnienia wierzeń i  kultów przedislam-
skich rów nież w  centralnym Uzbekistanie, z  reguły poprzestawali 

2 Kryteria takiego podziału przedstawił S. R. Tołstow w artykule Religija narodow 
Sriedniej Azii, opublikowanym w wydanej w 1931 r. pracy zbiorowej Religiozny-
je wierowanija narodow SSSR. Wyróżnił on w Azji Centralnej trzy obszary isla-
mu: 1) centralny Uzbekistan, przede wszystkim – rejony Buchary i Samarkan-
dy, gdzie wpływy islamu były najsilniejsze; 2) rejony górskie Emiratu Buchary 
(tzw. Buchara Wschodnia, obecny Tadżykistan), gdzie w procesie zakorzenia-
nia się islamu w życiu zamieszkującej ten obszar ludności rolniczej doszło do 
jego zmieszania z wierzenia mi i kultami przedislamskimi; 3) obszar zamiesz-
kany przez koczowniczą ludność ste pową – Kazachstan, Kirgistan, Turkmeni-
stan, na którym islam został przyjęty jakby na powierzchni życia społecznego 
i współistniał z kultami szamańskimi.
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na wyróżnie niu dwu głównych obszarów islamu: islamu jako religii 
ludności osia dłej i rolniczej oraz islamu koczowników.

W tym podziale „obszar” należy rozumieć jako kategorię klasyfi-
kacyjną. Natomiast geograficznie islam pierwszego typu występował 
wyspowo: w oazach centralnego Uzbekistanu, Chorezmu i Kotliny 
Fergańskiej, znanych jako ośrodki promieniowania kultury islam-
skiej, w Siedmiorzeczu, Chorasanie, Bucharze Wschodniej. Obszar 
drugi, przestrzennie nieporównywalnie większy, otaczał i przenikał 
tamten, a nawet krzyżował się z nim w rejonach, w których koczow-
nicy żyli w bezpośrednim sąsiedztwie ludności rolniczej.

Obszary te były rozdzielone również w świadomości zbiorowej 
ich mieszkańców. Koczownicy wyra żali swój stosunek do ludności 
osiadłej, nadając jej nazwę kolektywną „Sartów”. Etymologia ludowa 
wywodzi tę nazwę od zbitki dwu członów: sary(g) – „żółty” i it – „pies”. 
Nazwa świadczy o  ogromie pogardy, jaką wzbudzali u  koczowni-
ków przed stawiciele ludności, która w odróżnieniu od nich nie pa-
miętała swoje go pochodzenia rodowego i plemiennego. Jeden z ba-
daczy rosyjskich końca XIX w. cytował jako typową dla stosunku 
Uzbeków do Sar tów wypowiedź charakteryzującą ludność tadżyc-
ką: „Tadżycy nie zna ją swojego ojca, swojej krwi, nie mają rodowo-
dów, to nie ludzie, ale Sartowie”3. Z kolei nazwę zbiorową ilātiyya, 
nadaną koczownikom przez ludność osiadłą, współczesny nam ba-
dacz może niekiedy usły szeć w kontekście wypowiedzi sugerującej, 
jak silnie w pamięci zbio rowej zapisał się strach jako stały kompo-
nent kontaktów obu tych grup w przeszłości4. Niemniej na terenach, 
gdzie bezpośrednio sąsiadowa ły ze sobą, np. w Kotlinie Fergańskiej, 
żyły w symbiotycznym związ ku. Koczownicy wymieniali świadczo-
ne ludności miast rozmaite usłu gi gospodarcze na wyroby rzemio-
sła. A przy tym sami ulegali wpły wom obyczajowości swoich osia-
dłych sąsiadów.

Mimo wielowiekowego oddziaływania islamu nie zakorzenił 
się on głęboko w życiu koczowników. W pierwszej połowie XIX w. 

3 A. D. Grebienkin, Tadżiki, „Russkij Turkiestan”, z. 2, Moskwa 1872, s. 100.
4 Jak twierdzi T. T. Beisembiew w  pracy „Tarich-i  Szahruhi” kak „istoriczeski 

istocznik” (Ałma Ata 1987, s. 78), opozycja Sartowie–ilātiyya była w powszech-
nym użyciu już w XIX-wiecznym Chokandzie.
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Aleksiej Lewszyn, opisując Kazachów, konstatował, że nie przestrze-
gają oni ani postów, ani rytualnego mycia ciała przed modlitwą, nie 
odbywają obowiązujących muzułmanina pięciu modlitw w  ciągu 
dnia (tzw. namazów), nie mają meczetów ani mułłów5. Temu towa-
rzyszyły: niski, co stwierdzają liczne źródła, poziom znajomości do-
gmatów wia ry; nieobecność szariatu w życiu grupowym, rządzonym 
przez prawo zwyczajowe; skoncentrowanie życia religijnego wokół 
rytuałów zwią zanych z  kultem świętych, zachowującym wyraźne 
ślady archaiczne go kultu przodków.

Stan ten nie zmienił się zasadniczo do rewolucji w 1917 r., 
identycz nie zresztą jak u sąsiednich Kirgizów. Nawet autorzy opo-
nujący prze ciwko twierdzeniu, że Kirgizi, Kazachowie czy Turkmeni 
byli jeszcze w początkach XX w. mało religijni, zmuszeni są przy-
znać, iż ry tuały należące do podstawowych obowiązków muzułma-
nina były nie przez wszystkich praktykowane. Nie mogło zresztą 
być inaczej ze względu na to, że koczowniczy tryb życia nie sprzy-
jał wprowadzeniu do tych społeczeństw meczetu jako centrum życia 
religijnego i innych instytucji, takich chociażby jak szkoła religijna, 
gdzie mógłby znaleźć zatrudnienie wykształcony mułła. Natomiast 
już po rewolucji przejście Kazachów, Kirgizów czy Turkmenów do 
osiadłego trybu życia w na stępstwie kolektywizacji zbiegło się w cza-
sie z prześladowaniami re ligii. Zamykano meczety i represjonowano 
mułłów. I to było powo dem, że charakteryzujący dawnych koczow-
ników typ religijności przetrwał do naszych czasów.

Czy jednak jest to sprawa tylko różnic typu religijności, a  nie 
róż nic stopnia religijności? Nawet bowiem w  literaturze etnogra-
ficznej można spotkać pogląd, że Kazachowie czy Kirgizi są mniej 
religijni niż Uzbecy lub Tadżycy6. Szukając odpowiedzi na to pyta-

5 A. Lewszyn, Opisanije kirgiz-kazaczich ili kirgiz-kajsakskich ord i stiepiej, Sankt 
Petersburg 1832, t. 3, s. 54.

6 Stosunkowo niedawno została wydana książka czeskiego badacza Bruce’a G. 
Privratsky’ego (Muslim Turkistan. Kazak Religion and Collective Memory, Rich-
mond, Surrey: Curzon Press, 2001), który na podstawie materiałów zebra-
nych w prowadzo nych przez blisko dziewięć lat badaniach terenowych w po-
łudniowym Kazachstanie dowo dzi, że Kazachowie są wcale nie mniej niż 
inne ludy tego regionu „prawdziwymi mu zułmanami”. Privratsky zebrał wiele 
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nie, powin niśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że błędne 
jest twierdzenie, iż islam koczowników różni się od religii tamtych 
ludów obecnością w  nim zapożyczeń z  wierzeń i  kultów przed-
islamskich. Są one obecne we wszystkich obszarach islamu w Azji 
Centralnej, a  to ze względu na szczególne uwarunkowania proce-
su ich islamizacji. Po podboju arabskim w  Mawarannahru umoc-
nił się nurt sunnicki w islamie, a od najazdu Mongołów dominują-
cą pozycję w życiu religijnym w Azji Centralnej zyskała hanaficka 
szkoła prawa muzułmańskiego (mazhabu), znana z  tolerancji wo-
bec dawnych tradycji. Zdaniem wielu bada czy sunnizm ostatecznie 
przeważył w tym regionie nad szyizmem dla tego, że wykazał większą 
zdolność dostosowania się do lokalnych tradycji. W każdym razie is-
lamizacja przeprowadzana przez hanafickich ulemów, duchownych, 
nauczycieli i  studentów szkół religijnych umożliwiła przeniknięcie 
do islamu wielu tradycyjnych wierzeń i kul tów miejscowej ludności.

W  ogromnej mierze islamizacja była dziełem misjonarzy su-
fickich. Posługę misjonarską wśród ludności Azji Centralnej pełni-
ły sufickie bractwa7 mistyczne, na których czele stał iszan, niekiedy 
nazy wany pirem lub szejchem. Był on przewodnikiem duchowym 

interesujących obserwacji, które wykorzystałem w tym podrozdziale. Nie znał 
jednak rosyjskiego i z tego powodu nie mógł zapoznać się z ogromnym dorob-
kiem autorów piszących w tym języku. Polegał więc głównie na informacjach 
przekazywanych przez kolegów Kazachów, z którymi pracował na Uniwersyte-
cie im. Ahmata Yasawi w Turkiestanie. Ci, co jest bardzo częstym zja wiskiem 
w  kontaktach z  wykształconymi tubylcami, zatajali przed nim niektóre fak ty 
dotyczące wierzeń i  rytuałów kazachskich. W  moim przekonaniu, gdyby się 
o ist nieniu takowych dowiedział, musiałby uznać za niedostateczne argumenty, 
jakimi dowodził swojej tezy. Ale o tym dalej.

7 Będę i dalej posługiwał się terminem „bractwo” zamiast arabskiego tarikat. Po-
nieważ jednak termin „bractwo” nasuwa analogie ze strukturami stworzonymi 
przez chrześcijaństwo, wyjaśniam, że sufickie bractwa nigdy nie tworzyły struk-
tur zorgani zowanych przez podporządkowanie ich jakiemuś centrum władzy 
i o ściśle ustalonej hierarchii. W odróżnieniu od organizacji znanych z trady-
cji chrześcijańskiej bractwa sufickie istniały w postaci wielości niezależnych od 
siebie lokalnych wspólnot (por. w tej kwestii wstęp A. A. Chismatulina do wy-
danej pod jego redakcją pracy zbio rowej Sufizm w Centralnoj Azii (zarubieżnyje 
issledowanija). Sbornik statiej pamjati Fritca Majera (1912–1998), Sankt-Pietier-
burg: Fiłołogiczeskij fakultiet Sankt-Pietierburskogo Gosudarstwiennogo Uni-
wiersitieta, 2001). I między innymi dlatego w obrę bie jakiegoś tarikatu istniały 
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grupy podwładnych mu wyznawców (muridów), których prowadził 
do zba wienia drogą praktyk ascetycznych i  wspólnego uczestnic-
twa w rytu ałach. Iszan często nie miał formalnego wykształcenia ani 
teologicz nego, ani prawniczego, bo te były mu całkiem niepotrzeb-
ne. Dzięki mistycznym ćwiczeniom stawał się nosicielem światła bo-
skiego i tym samym otrzymywał misję, by kierować innych w stro-
nę tego światła, ucząc praktyk, które wprowadzą ich w jego zasięg. 
Jego ignorancja w kwestiach teologicznych czyniła go niewrażliwym 
na obecność lokalnych wierzeń i  zwyczajów. Dlatego w  regionach 
oddzia ływania sufizmu znaczna część dziedzictwa tradycji przed-
islamskiej pozostawała zazwyczaj zachowana i inkorporowana do is-
lamu jako jego pełnoprawny składnik.

W tradycyjnych kulturach Azji Centralnej poznanie przez ilumi-
nację miało wyższy status niż wiedza osiągana innymi drogami. No-
siciel światła był więc uważany za posiadacza najbardziej cenionej 
wiedzy, która w odróżnieniu od uczoności nigdy nie była kwestiono-
wana. Tę właśnie wiedzę przekazywał innym, ucząc ich praktyk mi-
stycznych potrzebnych do zbawienia. Osiągał w ten sposób prestiż 
nie kiedy na tyle znaczący, że zapewniał mu dostęp do dworu władcy. 
Znane są przypadki, że panujący dla umocnienia własnego autory-
tetu w oczach poddanych starali się wchodzić w związki pokrewień-
stwa z najbardziej szanowanymi iszanami. To były też powody, dla 
których na obszarach, gdzie do najazdów mongolskich funkcjono-
wały centra kultury islamu promieniujące na cały świat muzułmań-
ski, w następ nych stuleciach upowszechniły się zjawiska świadczą-
ce o dostosowy waniu się islamu, a może nawet i o jego asymilacji do 
przedislamskich sposobów myślenia i działania.

Z  trzech instytucji, jakie zdaniem Clifforda Geertza odgrywa-
ły ro lę pośredników w transmisji islamu: meczetu, rynku i szkoły8, 
koczow nik, jeżeli nie przekształcił się w osiadłego rolnika – podda-
nego które goś z chanatów lub nie wszedł w jego służbę jako wojow-
nik w oddziałach jazdy (nökerów), podlegał oddziaływaniu tylko tej 

zawsze różnorodne kierunki, często diametralnie różnią ce się w poglądach na 
doktrynę czy w kwestii rytuałów i praktyk mistycznych.

8 C. Geertz, The Near East in the Far East. On Islam in Indonesia, „Occasional Pa-
pers of the School of Social Science”, December 2001, nr 12, s. 7.
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dru giej. Miała ona zapewne wpływ niemały, ponieważ koczownik 
wynaj dował sobie w  mieście stałego partnera wymiany, traktowa-
nego przez siebie jak przyjaciela, u którego zatrzymywał się podczas 
dni jarmarcz nych i który pomagał mu sprzedać przywiezione pro-
dukty oraz doko nać zakupów potrzebnych rzeczy. Z  kolei partner 
miejski trakto wał posiadanie przyjaciela wśród koczowników jako 
okazję do tego, by odwiedzając go, sprzedać produkty rolne. Ten typ 
związków miał ten dencję do przeradzania się w drodze małżeństw 
w związki rodzinne.

W każdym przeto mieście można było spotkać byłych koczow-
ników, osiadłych tu po wstąpieniu w związek małżeński, utrzymują-
cych nadal bliskie kontakty z krewnymi pozostawionymi na stepie.

Tą drogą do ludności stepowej trafiały wzory miejskie, również 
wzory religijności. Jednak w Azji Centralnej, ze względu na w pełni 
legitymizowane miejsce sufizmu także w formach religii w mieście, 
nie powodowało to zmian polegających na wzbogaceniu doświad-
czenia religijnego koczownika elementami „islamu wysokie go”9. 
Przybysz z miasta nie kwestionował ze względu na autorytet iszana 
obecności obcych sobie wzorów religijności, które znajdował u je go 
muridów, jeżeli istniały za przyzwoleniem iszana. Wskutek tego is-
lam w Azji Centralnej cechował zawsze swoisty „pluralizm”: współ-
istniały tu ze sobą lokalne wierzenia i  kulty, czego trwającym po 
dzień dzisiejszy śladem jest brak jakichkolwiek wspólnych symbo-
li religij nych, które by pomagały wytworzeniu się poczucia jedności 
religijnej wśród ludności tego regionu.

To ostatnie twierdzenie będzie z  pewnością kwestionowane 
przez badaczy, którzy – jak np. cytowany już Bruce G. Privratsky – 
zauważy li, iż najczęstszym sposobem samoidentyfikacji wśród 
Kazachów, Kir gizów lub Turkmenów jest określenie siebie jako „mu-
zułmanina”, i  na tej podstawie formułowali wnioski dotyczące za-
kresu pojęcia ummy, wspólnoty wiernych w świadomości zbiorowej 
tych ludów. Sprawa nie jest jednak bynajmniej tak prosta. To praw-
da, że w warunkach kolo nizacji rosyjskiej przez odniesienie do pra-

9 Pojęcie „islam wysoki” odnosi się do islamu, w którym wierzenia i wzorce za-
chowań powstawały na wyłącznej podstawie klasycznej literatury religijnej.
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wosławnych Rosjan ludność miejscowa zaczęła identyfikować się na 
podstawach konfesjonalnych10. Wierzenia i obyczaje łączone z isla-
mem grały przede wszyst kim rolę kryterium przynależności etnicz-
nej. Jeszcze i dziś obrzezanie, ślub islamski lub rytuał pogrzebowy 
są interpretowane jako wy znaczniki granic etnicznych, jako zjawi-
ska wyrażające i określające przynależność etniczną, jako „tradycyj-
ne obyczaje” tadżyckie lub kir giskie. I nadal przeważającym typem 
identyfikacji jest identyfikacja podwójna: Tadżyk-muzułmanin czy 
Kirgiz-muzułmanin, wyrażająca zarówno obecność w  świadomo-
ści podzielanej tożsamości zbiorowej, zakorzenionej we wspólnocie 
wiary, jak i natywizację wzorów islam skich, ich redukcję do kom-
ponentów dziedzictwa kultury danego lu du. W 2002 r. od jednego 
z członków Rady Ulemów w Tadżykistanie usłyszałem, że współcze-
śni Tadżycy interpretują niektóre zwyczaje is lamskie jako inwarianty 
tradycji kultury tadżyckiej, przecząc ich reli gijnej genezie.

Określenie tego typu identyfikacji jako podwójnej może sugero-
wać błędną analogię do zjawisk charakterystycznych dla społe-
czeństw wielokulturowych, np. społeczeństwa Stanów Zjednoczo-
nych. W rzeczy samej w Azji Centralnej nie znajdziemy „kreskowanej 
tożsamo ści”11 współczesnych Amerykanów, w której obydwa kom-
ponenty – narodowy i  etniczny – są w  świadomości równorzęd-
ne, różnie jednak akcentowane w zależności od kontekstu sytuacji 
wypowiedzi. O  iden tyfikacji, jaka jest najbardziej typowa dla Azji 
Centralnej, należałoby chyba mówić – w ślad za Adrianne L. Elgar12 – 
jako o  identyfikacji wielopoziomowej. Elgar badała tożsamość na-

10 Do upowszechnienia się takiej identyfikacji przyczyniała się zresztą admini-
stracja rosyjska, która dzieliła ludność nie na podstawach etnicznych, lecz na 
wyłącz nej podstawie wyznania. W oficjalnych dokumentach rosyjskich istnia-
ło nawet poję cie „język muzułmański”. Również władze radzieckie w począt-
kach swojej działalności używały terminu „muzułmanin” jako odpowiednika 
narodowości (w Azji Centralnej oznaczał on tubylca), funkcjonującego obok 
Ukraińca, Żyda czy Gruzina w języku komisarzy do spraw narodowościowych, 
narkomnatów.

11 Termin używany przez Michaela Walzera w jego książce O tolerancji (wyd. pol-
skie: Biblioteka Myśli Współczesnej PIW, Warszawa 1999).

12 Por. A. L. Elgar, Identities, Communities, and Nations in Central Asia: A Hi storical 
Perspective, tekst wystąpienia w dyskusji panelowej „Central Asia and Rus sia: 
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rodową mieszkańców te go regionu i doszła do wniosku, że identyfi-
kacja etniczna nie ma tu znaczenia porównywalnego ze stanem, jaki 
znamy z  badań społe czeństw zachodnich. Tożsamości i  lojalności 
w społeczeństwach centralnoazjatyckich są – jej zdaniem – zbyt zło-
żone, aby można było uważać tożsamość etniczną za właściwy klucz 
do ich wyjaśnienia.

W  Azji Centralnej naród – a  w  znacznej liczbie przypadków 
i gru pa etniczna, która stanowi jego podstawę – jest wszędzie wy-
tworem XX w. Przed tym stuleciem nie istniało żadne ze współcze-
snych nam państw narodowych. Trudno więc wyobrazić sobie, by 
istniały jednostki, które – zapytane o  tożsamość – odpowiedziały-
by „Jestem Uzbekiem” (lub Tadżykiem). Nawet i współcześnie de-
klaracja „Jestem Uzbekiem” nie zawsze oznacza tożsamość etniczną 
czy narodową. W ten sposób bowiem mówiący może określać pań-
stwo lub region, w którym mieszka, albo grupę pokrewieństwa lub 
plemię, do których należy. Tożsamości rodowe i plemienne są nadal 
ważniejsze niż ogól niejsze kategorie etniczne wśród przedstawicieli 
ludności do niedaw na koczowniczej. Przedstawiciele ludności rolni-
czej natomiast za pod stawę własnej identyfikacji przyjmują nie gru-
pę pokrewieństwa, lecz region lub grupę ukonstytuowaną z miesz-
kańców jakiejś osady, którzy w  przeszłości wspólnie pielęgnowali 
i użytkowali powierzony im od cinek sieci irygacyjnej.

Z  tych samych powodów nazwanie siebie muzułmaninem nie 
w każdym wypadku oznacza określenie własnej przynależności kon-
fesjonalnej. Wśród tych grup koczowników, które były zorganizowa-
ne w związkach plemiennych (u Kazachów były to żuzy, u Kirgizów 
skrzydła, u Turkmenów związki „pokrewieństwa” czterech plemion: 
Teke, Jomud, Ersary i Saryk), identyfikacja na podstawie religijnej 
mo gła stać się ważniejsza niż rodowa lub plemienna tylko w konflik-
cie z najeźdźcą wyznającym obcą wiarę, np. Rosjanami. Dostarczała 
bo wiem kryterium przynależności etnicznej, które w pewnych sytu-
acjach, gdy nie była znana przynależność rodowa i plemienna uczest-
ników ja kiegoś zdarzenia, łatwiej było zastosować. I nadal jest poda-

Response to the »War on Terrorism«”, która odbyła się 29 X 2001 r. w Universi-
ty of California w Berkeley (http://socrates.berkeley.edu/-iseees/).
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wana jako podstawowa, gdy pytający o tożsamość nie wygląda jak 
Azjata13. Ale we wciąż jeszcze dużej liczbie przypadków, wyjaśniając 
jej prawdzi we znaczenie, należy zwracać uwagę na kontekst sytuacji, 
w jakiej się pojawia. Nasz rozmówca bowiem, określając siebie mu-
zułmaninem, mógł dostosować się do miejscowego zwyczaju, jed-
nak w jego świa domości nie istnieje poczucie związku z grupą reli-
gijną o zakresie szer szym niż własna grupa etniczna.

Na obszarach zasiedlonych przez rolników problemy tożsamo-
ści są nawet bardziej złożone. W przeszłości istniały tu antagonizmy 
mię dzy koczownikami a osiadłą ludnością oaz rolniczych. Główna 
linia podziałów oddzielała Sartów od ilātiyya. Dopiero na tej pod-
stawie były tworzone inne tożsamości, które przebiegały wzdłuż li-
nii granic istniejących państw. Były to państwa plemienne, utworzo-
ne przez przedstawicieli plemion uzbeckich: Mangyt (w  Emiracie 
Buchary), Kongrat (w Chanacie Chiwańskim) i Ming (w Chanacie 
Chokandzkim). Przez cały czas swego istnienia państwa te pro-
wadziły ze sobą wojny, które zniszczyły poczucie jedności łączą-
cej w przeszłości desztikipczackich Uzbeków, tj. plemiona, które do 
Mawarannahru przybyły w  XVI w. razem z  Szejbani-chanem. We 
wszystkich trzech obok ludności rolniczej żyła ludność półosiadła, 
złożona z koczowników zwerbowanych do formacji kawaleryjskich 
wojska (nökerów), zorganizowanych na podstawach plemiennych. 
Na przykład w  XIX-wiecznej Bucharze w  armii istniały oddziały 
Mangytów, Kytajów, Kirgizów, Kipczaków, Ücz-Uruków, Arabów, 
Najmanów itd.

Wskutek tego istniejące w  XVIII i  XIX w. państwa były raczej 
przeszkodą niż czynnikiem konsolidacji etnicznej Sartów i przedsta-
wicieli ludności zachowującej organizację plemienną, przede wszyst-
kim Uzbeków. Dlatego zarówno na obszarze dawnej Buchary Wscho-
dniej (dzisiejszy Tadżykistan), jak i  w  Mawarannahru (Uzbekistan) 
istnieją nadal grupy ludności, potomków przybywających tu w róż-
nych czasach plemion tureckich, przechowujących tradycje rodowo-

13 Badacz w Azji Centralnej może i dziś jeszcze znaleźć się w sytuacji, w której 
kryterium przypisywanej mu przynależności konfesjonalnej stanowi jego wy-
gląd. Mo że więc być identyfikowany jako niemuzułmanin wyłącznie na podsta-
wie kształtu oczu i koloru skóry.
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-plemienne i  niekiedy podkreślających własną odrębność etniczną. 
Proce sy konsolidacji etnicznej zaczynają się dopiero od kolonizacji 
przez Rosję i pojawienia się nacjonalizmów, a więc w końcu XIX w., 
i ulegają znacznemu przyspieszeniu po ustanowieniu w ZSRR repu-
blik narodowościowych. Problem jednak w tym, że procesy te mimo 
np. homogenizacji kultury we współczesnym Uzbekistanie14 nie do-
prowadziły do pełnego wykrystalizowania się świadomości etnicznej.

Nadal więc o  wyborze deklarowanej tożsamości decydu-
je przynależ ność państwowa, ale w  życiu przeciętnego człowie-
ka ważniejsza niż tamta jest przynależność terytorialna: regional-
na, odzwierciedlająca za chowywane w pamięci zbiorowej lojalności 
powstałe w  granicach państw istniejących tu do XX w., lokalna, 
związana z  poczuciem przynależności do jakiejś wspólnoty rolni-
ków użytkującej w przeszło ści fragment sieci kanałów nawadniają-
cych, a nawet i – w stosunko wo nielicznych wypadkach – przynależ-
ność plemienna.

Czynnikiem hamującym postępy konsolidacji etnicznej już 
w XX w. była natomiast instytucja kołchozu. W Azji Centralnej koł-
chozy początkowo były zakładane na ziemiach rodowych. Wyjątkiem 
były tereny zamieszkane przez ludność rolniczą, ale i tu do rewolu-
cji indywi dualna własność ziemi była jeszcze zjawiskiem rzadkim. 
Ogromna większość rolników uprawiała ziemie dzierżawione, przy 
czym w  cha rakterze dzierżawcy występowała wspólnota rolników 
(pajkal). Prze siedlenie się do kołchozu nie oznaczało więc dla żadnej 
z tych grup ludności faktycznej zmiany formy użytkowanej własno-
ści, ponieważ również podstawą organizacji kołchozu jako jednostki 
produkcyjnej była kolektywna własność ziemi. Ponadto w organiza-
cji kołchozu zostały za chowane jeszcze inne niż typ własności zasady 
strukturalne – takie jak patrylokalizm określający miejsce zamiesz-
kania po zawarciu małżeństwa i dziedziczenie w  linii ojcowskiej – 
jakie były podstawą struktury organizacji rodowej. Powinniśmy też 

14 Język nie jest w  Azji Centralnej kryterium przynależności etnicznej. Zresztą 
wszędzie tam, gdzie żyją w bezpośrednim sąsiedztwie skupiska Tadżyków i Uz-
beków, ludność jest z reguły dwujęzyczna. Zachowały się wprawdzie pewne od-
rębności obyczajowe, ale jako badacz z zewnątrz odnoszę wrażenie, że i one są 
obecnie w odwrocie.
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mieć na uwadze, że i później, kiedy tworzone były tak zwane central-
ne osady kołchozo we, mające charakter niewielkich osad miejskich, 
kierownictwo kołchozów, rozsiedlając jego członków, dążyło do 
zminimalizowania moż liwości powstawania konfliktów. Toteż kie-
rowało się zasadą osiedlania w bliskim sąsiedztwie członków pod-
rozgałęzień rodów czy wspólnot rolników. Znane mi są przypadki, 
że zasiedlając, lokowano obok sie bie na jednej ulicy czy w jednym 
kwartale ludność, która sąsiadowa ła ze sobą wcześniej np. w okoli-
cach jakiegoś mazaru.

Do wymienionych dotąd powodów, dla których w  Azji 
Centralnej istnieją wciąż tożsamości powstałe jeszcze przed pod-
bojem rosyjskim, powinniśmy dołożyć jeszcze jeden. Nazwa etnicz-
na była niekiedy nadawana na podstawie zwyczaju, który każe, by 
zgodnie z tradycją, utrwaloną w pamięci zbiorowej wskutek istnie-
jących tu dawniej stosunków etnicznych, tak nazywać mieszkańców 
jakiejś osady lub miej sca15. Możemy więc spotkać się z sytuacją, że 
np. mieszkańcy dziel nicy są nazywani Tadżykami, mimo iż wszyscy 
mieszkający tam obecnie są Uzbekami. Oni jednak sami w kontak-
tach z innymi mie szkańcami tego miasta będą identyfikować się jako 
Tadżycy, a nie Uzbecy, za których może chcieliby być uważani poza 
miejscem swo jego zamieszkania.

Tak zwany islam oficjalny a islam ludowy*

Zróżnicowanie wierzeń i form kultu należy do istoty islamu. W re-
ligii tej nie ma „ortodoksji”, tj. powszechnie akceptowanego, uświę-

* Podział „islamów” w Azji Centralnej na „oficjalny” i „ludowy” (nazywany rów-
nież „islamem bytowym”) utrwalił się od dawna w etnografii radzieckiej. Źró-
dła tej tradycji są mi nieznane.

15 W radzieckiej literaturze etnograficznej można znaleźć liczne przykłady, gdy et-
nonim na podstawie tradycji lokalnej staje się nazwą ludności zamieszkującej 
daną miejscowość bez związku z  jej rzeczywistym pochodzeniem etnicznym. 
Por. np. pra ce B. Ch. Karmyszewej, Oczerki etniczeskoj istorii jużnych rajonow 
Tadżikistana i  Uzbiekistana (po etnograficzeskim dannym), Moskwa: Nauka, 
1976, i Etnograficzeskaja gruppa „tjurk” w sostawie uzbiekow (Istoriko-etnografi-
czeskije dannyje), „Sowietskaja Etnografija” 1960, nr 1.
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conego autorytetem Boskim „symbolu wiary”, przez odniesienie się 
do które go można by oddzielić „islam prawdziwy” od „fałszywego”. 
Jeden is lam – w znaczeniu drugorzędnych w stosunku do szahady, 
wyznania wiary („Nie ma bóstwa poza Allahem, a Muhammad jest 
Jego Proro kiem”), dogmatów, norm prawa i  rytuałów – nie istnie-
je16. Ta sama jednak prostota jego doktryny, która ułatwiała rozprze-
strzenianie się tej religii, powodowała, że powstało wiele „islamów”, 
w  sposób zauwa żalny różniących się od siebie. Niemniej i  w  isla-
mie były podejmowa ne próby ujednolicenia form kultu przez pa-
nujących. Zdarzało się więc, że ze względów bądź politycznych (np. 
w  celu uniknięcia rozłamów w  państwie), bądź osobistych (sami 
byli jego wyznawcami) władcy opowiadali się za jedną doktryną lub 
szkołą prawa. Wskutek tego is lam nie uniknął podziałów na religię 
„prawdziwą” i „herezje”.

Materiały źródłowe do poznania dziejów islamu w Azji Central-
nej są nieliczne, a istniejące w niedostatecznym jeszcze stopniu zba-
dane. Wiadomo jednak, że w przeszłości dochodziło tu do ostrych 
spo rów uczonych (ulemów) o  prawomocność niektórych rytu-
ałów sufickich, np. zikru głośnego (dżahr), polegającego na zbio-
rowej recy tacji dopełnianej niekiedy rytmicznym zaśpiewem pod 
akompania ment muzyki (sama) i  tańcem rytualnym (raks). Spór 
trwał przez kil ka stuleci, aż u schyłku XVIII w. jeden z przedstawi-
cieli panującej w Bucharze dynastii Ming, Szah Murad, postanowił 
go rozstrzygnąć, ogłaszając dżahr i inne rytuały za niezgodne z sza-
riatem. Była to je dyna – jak dotąd – znana nam z Azji Centralnej 
próba ustanowienia „czystego islamu”, niekonsekwentnie zresztą 
przeprowadzana i  krót kotrwała, ponieważ reformy Szaha Murada 
nie przetrwały ich autora i ich postanowienia nie były wprowadza-
ne w życie przez jego następ cę na tronie emirów – Emira Hajdara17.

Z  relacji o  tym wydarzeniu dowiadujemy się, po pierwsze, że 
stro nami sporu były bractwa sufickie, a  zabierający głos w  sporze 

16 S. N. Abaszyn, W. O. Bobrownikow, Sobłazny kulta swjatych (wmiesto predisło-
wija), w: Podwiżniki isłama. Kult swjatych i sufizm w Sredniej Azii i na Kawka-
zie, Moskwa 2003, s. 15.

17 B. M. Babadżanow, Zikr „dżachr” i „sama”: sakralizacyja profannogo ili profana-
cyja sakralnogo?, ibidem.
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emir opowiedział się za stanowiskiem reprezentowanym przez brac-
two nakszbandija, uznające za jedynie prawomocny zikr cichy (we-
wnętrzny). Po drugie, autorami dzieł (pisanych, rzecz jasna, w  ję-
zyku arabskim), które dostarczały argumentów używanych w  tym 
sporze, byli również przedstawiciele różnych bractw sufickich, co 
potwierdza, iż rozgłos Buchary jako ważnego w  wiekach XV–XIX 
centrum kultury islamu był w pełni zasłużony. Możemy stąd wno-
sić, iż istnieli uczeni interpretatorzy prawa i  teologowie, którzy za 
akt pobożności uważali za branie głosu w  sprawie prawomocności 
jakiegoś rytuału. I z pewno ścią świadczy to o istnieniu różnych ty-
pów religijności, religijności ulemów i  religijności prostego ludu. 
Ten bowiem nie znał języka, w ja kim pisane były Koran i późniejsza 
literatura kanoniczna. Nie daje to jednak podstaw do twierdzenia, że 
istniała opozycja islamu wysokiego i islamu ludowego. Spór podzielił 
uczonych w sprawie rytuału, którego genezy etnografowie radziec-
cy doszukiwali się w misteriach szamańskich. Ale doszło do niego 
nie z powodów doktrynalnych; jego wła ściwą przyczyną była rywa-
lizacja różnych bractw sufickich. Rów nież Szah Murad, interweniu-
jąc, odniósł się wyłącznie do kwestii prawomocności zikru głośne-
go (dżahr) i związanych z nim rytuałów. Demonstrował tym samym, 
że jego sympatia jest ulokowana po stro nie nakszbandiji. Natomiast 
jego projekt „czystego islamu” nie doty czył żadnych innych składni-
ków islamu ludowego, co dowodzi, że pro blem ich zgodności z sza-
riatem w ogóle nie pojawiał się w jego świadomości.

Taki stan rzeczy utrzymywał się bez zmian do końca XIX w. 
Dopiero bowiem wtedy wraz z  powstaniem ruchu dżadidów po-
jawia się pogląd, że islam ludowy jest rezerwuarem tradycji prze-
szkadzających narodom Azji Centralnej wkroczyć na drogę postępu 
społeczne go. Nazwę ruch zawdzięczał nowej metodzie (usul-i dża-
did) nauczania alfabetu arabskiego, propagowanej przez Tatara 
krymskiego, Ismaila Beja Gasprinskiego. Gasprinski stawiał sobie 
jako główny cel reformę nauczania w  elementarnych szkołach is-
lamskich, mektebach. Zarazem jednak wzywał do upowszechniania 
wśród muzułmanów nowoczesnej wiedzy, reform społecznych wy-
wołanych przez wniesienie do społe czeństw muzułmańskich nowo-
czesnych instytucji społeczeństwa oby watelskiego, zmian w roli ko-
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biety. Wydawana przez Gasprinskiego ga zeta „Tercüman” docierała do 
rosyjskiego Turkiestanu, gdzie już w 1885 r. miała 200 czytelników18.

Jak podkreśla cytowany przed chwilą Adeeb Khalib, program 
dża didów działających w Azji Centralnej nie był tylko prostą kon-
tynuacją programu reformy nauczania stworzonego i  propago-
wanego przez Gasprinskiego i  jego tatarskich współpracowników. 
Różniło ich rozumie nie współczesnego świata i wyzwań moderni-
zacji. W centrum swojej wizji współczesnego świata centralnoazja-
tyccy dżadidzi umieścili ideę postępu (tej właśnie okoliczności ruch 
zawdzięczał nazwę, pod jaką był powszechnie znany: taraqqipe-
rver, rzecznicy postępu) i pojęcie narodu. Swoją misję określali jako 
wprowadzenie społeczeństw Azji Cen tralnej do sfery publicznej 
w Rosji, zapewnienie im uczestnictwa w ro syjskim życiu politycz-
nym na równi z Rosjanami. Do tego celu była potrzeb na reforma na-
uczania. Ignorancję uważali za źródło wszystkich negatywnych mo-
ralnie zjawisk, jakie starali się zwalczyć we własnym społeczeństwie. 
Ale ich zdaniem ignorancja była też przyczyną zaco fania ekono-
micznego i głównym powodem, dla którego tubylcy nie partycypo-
wali w dostatecznym stopniu w życiu politycznym. Dżadidzi nie sta-
wiali sobie za cel oderwania Turkiestanu od Rosji. Chcieli natomiast 
dostarczać jego rdzennym mieszkańcom środków, które umożliwią 
uzy skiwanie przez nich ustępstw od władz rosyjskich.

Dżadidzi byli muzułmanami. Nie tylko nie występowali przeciw ko 
tej religii, ale wręcz traktowali islam jako podstawowy i niezbywal ny 
składnik dziedzictwa własnej tradycji narodowej. Z ich pism i rela cji 
innych wiadomo, że samoidentyfikowali siebie jako muzułmanów, 
traktując to jako określenie swojej tożsamości narodowej19. Dlatego 
ich projekty reform oświaty dotyczyły wyłącznie szkolnictwa religij-
nego. Chcieli programy nauczania w mektebach i medresach (wyż-
szych szkołach religijnych) zbliżyć do programów obowiązujących 
w szkołach europejskich. Jednak szczególną uwagę poświęcili meto-
dom nauczania w nich islamu. W tradycyjnym nauczaniu w szko-

18 A. Khalib, The Politics of Muslim Cultural Reform. Jadidism in Central Asia, Uni-
versity of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 1998, s. 90.

19 Ibidem, s. 191 i n.
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łach w  Azji Centralnej uczeń poznawał islam za pośrednictwem 
autoryte tów, studiując tworzone przez nich glosy i  komentarze. 
Dżadidzi odrzucili te praktyki nauczania jako bezsensowne, jako 
źródło zepsu cia moralnego i zacofania. W ich przekonaniu warun-
kiem powodze nia reform społecznych było upowszechnienie „praw-
dziwej” wiedzy o islamie. Postulowali przeto nauczanie tej religii wy-
łącznie przez się ganie bezpośrednio do jej źródeł20.

To rzecz jasna określało ich stosunek do tradycyjnych form isla-
mu, jakie zastali. Istniał jednak szczególny powód, który wpływał 
na ich percepcję islamu ludowego. Byli intelektualistami, a  więc 
przedsta wicielami elit miejskich. Z tego głównie powodu wieś i  jej 
mieszkań cy są jakby nieobecni w ich pismach. Występuje tam nato-
miast miasto jako naturalne środowisko postępu. Nic zatem dziwne-
go, że ludność miejska jest w ich projektach właściwym podmiotem 
postulowanych zmian społecznych21. Reforma nauczania miała na 
celu przede wszy stkim oczyszczenie islamu miejskiego z elementów 
tradycji, które są z nią w sprzeczności i przeszkadzają implementacji 
w społeczeństwach azjatyckich nowoczesnej, europejskiej racjonal-
ności. W tych projektach nie ma miejsca na reformę islamu wiejskie-
go. Ten jak gdyby w ogóle mógł zaistnieć dopiero po przeniesieniu 
na wieś form religii miejskiej.

Dalsza ewolucja poglądów dżadidów doprowadziła wielu 
z nich do zajęcia stanowiska ideologicznego będącego syntezą isla-
mu, nacjo nalizmu i  socjalizmu. Niewiele wiadomo o przebiegu tej 
ewolucji. Źródła, jakimi dysponujemy, poprzestają na opisie wyda-
rzeń, które po pychały ich do sojuszu z bolszewikami22. Wiemy tyl-
ko, że od 1917 r. byli w  Bucharze represjonowani i  od tego czasu 

20 Ibidem, s. 174 i n.
21 Ibidem, s. 222.
22 Za wręcz „modelową” pod tym względem należy uznać pracę zbiorową Tur-

kiestan w naczale XX wieka: K istorii istokow nacyonalnoj niezawisimosti, red.  
R. J. Radżapowa, Taszkent: „Szark”, 2000. W książce przedstawiono szczegó-
łowy opis wydarzeń, w  których brali udział dżadidzi. Wymienia się ich jako 
uczestników tych wydarzeń, jednak bez informacji o  ich poglądach i  celach 
działania. Tym bardziej więc nie ma tam miejsca na przedstawienie ewolucji 
tych poglądów.
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działali w podziemiu. W 1920 r. ugrupowanie dżadidów znane jako 
młodobucharczycy wy wołało powstanie przeciwko władzy emi-
ra, doprowadzając do jego obalenia i  proklamowania Bucharskiej 
Ludowej Republiki Radzieckiej. Podobną rolę odegrali dżadidzi 
zrzeszeni w  ruchu, któremu nadano na zwę „młodochiwańczycy”: 
w  tymże 1920 r. doprowadzili do obalenia monarchii w  Chiwie 
i współuczestniczyli w ustanowieniu tu władzy radzieckiej. Część 
członków obydwu tych grup wstąpiła następnie do partii bolsze-
wików i to zapewniło im udział we władzach Bucharskiej Ludowej 
Republiki Radzieckiej. Jeden z  najwybitniejszych przedsta wicieli 
tego ruchu, Fajzullah Chodżajew, był jej premierem, a po jej likwida-
cji w 1924 r. – prezydentem powstałej wtedy Uzbeckiej SRR. In ny – 
Fitrat, ministrem edukacji Republiki Bucharskiej.

Gdyby nie ich związki z  bolszewikami i  udział we władzy 
radziec kiej, uważalibyśmy rozdział, w którym jest analizowany fun-
damentalizm islamski, za właściwe w wykładzie tej książki miejsce 
do przedstawienia ruchu dżadidów. Nie ulega w każdym razie wąt-
pliwości, że do islamu w Azji Centralnej dżadidzi wnieśli poglądy, 
które w latach dziewięćdziesiątych XX w. propaganda państw byłe-
go obszaru ZSRR identyfiko wała jako wahhabizm. Wprawdzie wia-
domo o obecności wahhabizmu w Rosji już w XIX w. – w literaturze 
naukowej są podkreślane np. związki z ideologią wahhabizmu brac-
twa wajsistów, których po mocy bolszewicy zawdzięczali zwycięstwo 
nad rządem nacjonalistycz nych muzułmanów tatarskich w Kazaniu 
w 1918 r. – jednak stanowisko dżadidów wobec tradycyjnych wie-
rzeń i kultów w islamie było wyni kiem ich stosunku do kultury za-
chodniej, którą chcieli przenieść do społeczeństw Azji Centralnej. 
Nie byli w tym bynajmniej odosobnie ni. Podobne cele stawiali so-
bie naówczas liczni przedstawiciele inte ligencji kazachskiej, kirgi-
skiej lub tadżyckiej. I również oni podzielali koleje losów dżadidów, 
przechodząc identyczne procesy ewolucji po staw: od dążenia do zre-
formowania systemu szkolnictwa religijnego do aktywnego poparcia 
rewolucji bolszewickiej.

Sojusz dżadidów z bolszewikami stanowił punkt zwrotny w dzie-
jach islamu w Azji Centralnej. Po raz pierwszy doszło w nim do po-
działu. Zanim jeszcze władze komunistyczne w ramach walki z tra-
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dycją identyfikowaną przez marksizm jako „przeżytki świadomości” 
zaczę ły od 1927 r. zamykać meczety i medresy, konfiskować ich ma-
jątki, zastępować sądy szariackie, orzekające na postawie prawa sza-
riatu, sądami świeckimi itd., dżadidzi zdołali przeprowadzić refor-
mę szkol nictwa religijnego. Szkoła miała odtąd przede wszystkim 
kształcić umiejętności czytania i pisania. Realizacja tego celu impli-
kowała wy eliminowanie z procesu nauczania tradycyjnych praktyk 
przekazywa nia wiedzy, a razem z nimi wzorów religijnych i moral-
nych autoryte tów, do których te praktyki się odwoływały23. Dżadidzi 
byli również przeciwnikami tzw. islamu ludowego, zwalczanego 
przez nich nie tyle z powodu jego synkretycznych związków z wie-
rzeniami i kultami przedislamskimi, ile jako rezerwuar „przeżytków 
świadomości”, prze szkadzających masom ludzi wierzących we wkro-
czenie na drogę postępu społecznego.

Działalność dżadidów – wyznawców „czystego” islamu – 
stanowi ła faktyczny początek istnienia zjawiska znanego jako „islam 
oficjal ny”. Przez tę nazwę należy rozumieć nie tylko islam uznawa-
ny i po pierany przez władze. Właściwy sens pojęcia „islam oficjalny” 
odsłania się dopiero przez jego przeciwstawienie „islamowi ludowe-
mu”, stano wiącemu zbiór wierzeń i praktyk często przejętych z reli-
gii i kultów istniejących jeszcze przed przeniknięciem islamu do Azji 
Centralnej.

Paradoksem ówczesnej sytuacji historycznej było to, że wła-
dze moskiewskie widziały dla siebie zagrożenie wyłącznie ze stro-
ny isla mu oficjalnego. Produkował on wyznawców wiary pogłębio-
nej inte lektualnie, zdolnej więc oprzeć się propagandzie ateistycznej. 
Wszy scy dżadidzi z pokolenia rewolucjonistów i twórców państwa 
ra dzieckiego zginęli w drugiej połowie lat trzydziestych na podsta-

23 Interesujące informacje o  autorze reformy nauczania w  medresach, Munaw-
warkari Abdurraszidżahidzie, umiarkowanym dżadidzie działającym z  ra-
mienia Komisa riatu Oświaty Uzbeckiej SSR (organ ten istniał w  latach 1923– 
–1926), i wprowadzanych przez niego zmianach do systemu nauczania można 
znaleźć w artykule B. I. Babadżanowa, A. K. Muminowa, M. B. Olcott, Muha-
madżan Hindustani (1892–1989) i religioznaja srieda jego epochi (Predwaritiel-
nyje razmyszlenija o formirowanii „sowietskogo isłama” w Sredniej Azii), „Wo-
stok” (Oriens) 2004, nr 5.
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wie wyroków wydanych w procesach z oskarżenia o nacjonalizm. Ale 
re presje spadały także na ich następców działających w ramach islamu 
oficjalnego. Władze radzieckie obawiały się, iż również oni mogą sze-
rzyć nacjonalizm pod szyldem nauczania „czystego islamu”.

Kiedy jednak podczas drugiej wojny światowej doszło do zmia-
ny stanowiska Moskwy w sprawach religii i reaktywowano niektó-
re ośrodki kultu oraz pozwolono na otwarcie części medres, do 
działal ności w nich dopuszczono wyłącznie przedstawicieli pokole-
nia muzuł manów wykształconego już w ZSRR. Ich stosunek do isla-
mu ludowe go kształtowała szkoła religijna, ale wpływała nań także 
ateistyczna propaganda prowadzona przez państwo komunistyczne, 
która twier dzenia o  prymitywizmie intelektualnym religii ilustro-
wała przykłada mi wierzeń i  kultów praktykowanych w  islamie lu-
dowym. W celu umocnienia kontroli nad islamem władze radziec-
kie stworzyły w  1943 r. w  Taszkencie Centralny Zarząd Duchowy 
Muzułmanów Azji Środkowej i  Kazachstanu24. Za pośrednictwem 
podporządkowanych mu instytucji religijnych w  poszczególnych 
republikach Zarząd pilno wał, aby stanowiska związane z  islamem 
nie były zajmowane przez osoby uważane za przeciwników wła-
dzy radzieckiej i  by na jakimkol wiek poziomie nauczania religii 
nie były głoszone treści wrogie pod stawom ideologicznym tej wła-
dzy. Działalność Zarządu przyczyniła się chyba najbardziej do upo-
wszechnienia zjawiska, jakim są muzułmanie dystansujący się od is-
lamu ludowego i sami określający siebie jako wy znawcy „czystego” 
islamu25.

24 W Rosji carskiej pierwsze „duchownoje uprawlenije musułmanow”, utworzo ne 
na wzór Świętego Synodu Cerkwi Prawosławnej, działało na Krymie od 1831 r. 
Później w celu zwiększenia kontroli nad islamem powołano w 1872 r. w Zakau-
kaziu, w 1878 r. w Orenburgu i w Ufie „Duchownoje sobranija po zawiedowa-
niju licam mahometanskoj wiery”. Instytucje te były kierowane przez muftich 
naznaczanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i finansowane ze środ-
ków tegoż resortu.

25 Interesujące materiały dotyczące działań Centralnego Zarządu Duchowego 
Muzułmanów Azji Środkowej i  Kazachstanu, podejmowanych w  celu zwal-
czania „przeżytków”, i  jego współpracy z aparatem KC KPZR w latach sześć-
dziesiątych w Uzbekistanie można znaleźć w pracy B. Babadżanowa O fetwach 
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Represje i dążenie władzy radzieckiej do sekularyzacji całego ży-
cia społecznego dotknęły przede wszystkim islam wysoki. W  Azji 
Centralnej faktycznie przestał on istnieć. Ogromna większość 
mecze tów i medres została zamknięta. Uczeni prawnicy i  teologo-
wie – uwię zieni, zesłani lub rozstrzelani. Identyczny los zgotowano 
sufickim przewodnikom duchowym, pirom. Prześladowania objęły 
także litera turę pisaną w języku arabskim. Likwidowano biblioteki, 
a znajdowa ne w zbiorach prywatnych książki niszczono. Samo już 
zresztą posia danie takich książek było traktowane jako przestępstwo 
wobec państwa.

Represje w mniejszym stopniu dotknęły islam ludowy. Władze nie 
uważały go za zagrożenie dla siebie. Ludność natomiast zachowywa-
ła go jako kryterium tożsamości etnicznej, tym ważniejsze jesz-
cze, że odniesieniem dla samoidentyfikacji była teraz już nie kul-
tura rosyjska, ale zwalczająca islam kultura radziecka. Zdarzało się 
więc – a były to przypadki bynajmniej nie rzadkie – że w macha-
lijskim meczecie modlitwy prowadził imam nieakceptowany przez 
władze religijne, oficjal nie zatrudniony jako np. palacz w kotłowni. 
Kultywano obrzędy islamskie uważane za istotny składnik dziedzic-
twa własnej kultury etnicz nej – obrzezanie, ślub, pogrzeb.

Jednym z  takich obrzędów były pielgrzymki do miejsc świę-
tych, mazarów. Kult mazarów zasługuje na naszą szczególną uwagę, 
ponie waż mazar stanowi centralny symbol islamu ludowego. Mazar 
to czę sto kamień, skała, góra, jaskinia, źródło lub drzewo, którym 
przypisy wane są zdolności uzdrawiania. W takich wypadkach jest to 
zawsze jakieś miejsce kultu, który istniał jeszcze przed wprowadze-
niem isla mu, włączone do islamu w wyniku zabiegów interpretują-
cych to miej sce jako związane z którąś z postaci Starego Testamentu, 
osobą Pro roka lub któregoś z jego współtowarzyszy albo z którymś 
ze znanych szejchów sufickich. Najbardziej rozpowszechnioną for-
mą mazarów są groby „świętych”. Cudzysłów przy tym słowie wyda-
je się konieczny nie tylko ze względu na problematyczność istnienia 
„świętych” w is lamie. W tej bowiem sprawie zdania teologów islam-

SADUM protiw „Nieisłamskich obyczajew”, w: A. Małoszenko, M. Olcott (red.), 
Isłam na postsowieckom prostranstwie, Moskwa, Centr Carnegi, 2001.
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skich są bardzo podzielone. Uwzględnia on natomiast pewną oso-
bliwą cechę tego kul tu: jego obiektami nie zawsze są postaci związa-
ne z religią, niekiedy nawet przedmiotem czci jest postać mityczna.

W odróżnieniu od chrześcijaństwa w islamie nie istnieje insty-
tucja kanonizacji świętych. Święci muzułmańscy nie są zatwierdzani 
przez żadną prawomocną instytucję religijną, nie ma procedur okre-
ślania świę tości jakiejś osoby, spisów świętych, oficjalnych, uzna-
wanych przez wszystkich hagiografii, oficjalnych dni kultu danego 
świętego i oficjal nych rytuałów. Pielgrzymujący do danego mazaru 
mogą się więc różnić w poglądach na życie spoczywającego tu świę-
tego i  jego zasługi dla re ligii26. Nie może być zresztą inaczej, skoro 
prestiż danego mazaru nie jest bezpośrednio związany z prestiżem 
osoby tu spoczywającej. Zale ży natomiast od przekonania, że miej-
sce to jest siedzibą cudownych mo cy27 mogących przywrócić zdro-
wie ludziom lub ich stadom, zapewnić pomyślne zbiory czy obda-
rzyć płodnością, chronić przed złymi siłami itd. Źródłem takiego 
przekonania mogła niekiedy stać się jednostka, która np. dowiedzia-
ła się od świętego odwiedzającego ją we śnie, że da ne miejsce jest 
jego grobem i po zbudowaniu we wskazanym miejscu mazaru do-
znała szczególnych łask. Ale wcale nierzadko o wyborze miej sca jako 
mazaru decydowała wiara, że są tam pochowani „przodkowie”, któ-
rzy trwale zapisali się w pamięci potomnych. Przykładem mogą być 
otoczone kultem groby członków administracji istniejących tu nie-
gdyś państw lub przywódców powstania basmaczy. Innym – mazar 
w daw nej twierdzy Gök Tepe w Turkmenistanie, stanowiącej ostat-
ni punkt oporu powstałych przeciwko Rosji Turkmenów. W  tym 
wypadku jest oczy wisty brak związku prestiżu miejsca z  autoryte-
tem religijnym. Kult przodków jest jednak ważnym składnikiem is-
lamu w Azji Centralnej. Bohaterstwo obrońców Gök Tepe wystar-

26 W cytowanej tu książce Bruce G. Privratsky przytacza przykłady różnych opi-
nii pielgrzymujących do mauzoleum Ahmata Jasawi w Turkistanie dotyczących 
oso by świętego (op. cit., s. 54 i n.).

27 Nic chyba lepiej nie ilustruje roli mazaru jako siedziby cudownych mocy niż 
istniejące w miastach mazary koło domów szamanów. Jest to zazwyczaj czarna 
pro stokątna dziura w ścianie, do której są wstawiane imitujące świece gałązki 
omotane bawełną i moczone w oleju.
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czało za świadectwo, że wła dali nadprzyrodzoną mocą. Istnieli też 
z pewnością jacyś ich potomni, którym tamci udzielili łaski na mia-
rę tej mocy.

Paradoksalnie sposób, w  jaki władze radzieckie starały się 
unie możliwić pielgrzymki do nich, przydawał mazarom autoryte-
tu religij nego. Nie likwidowano mazarów, lecz ograniczano dostęp 
do nich, i  to głównie mężczyznom28. Kobiety jako utrzymywane 
w  ignorancji ofia ry islamskiego tradycjonalizmu tylko w  wyjątko-
wych wypadkach by ły z tego powodu represjonowane29. Działo się 
tak w czasie wojny z re ligią i dało powód do przekonania, że władze 
dążą do zniszczenia mazarów, jednak przeszkadza temu moc „świę-
tych”. Zachowało się dużo opowieści ludowych o  tym, jak wysiłki 
władz, by zaszkodzić lub zniszczyć dany mazar, zostały zaniechane 
dzięki interwencji świętego, który spowodował wypadek samocho-
dowy, paraliż lub przedwczesną śmierć urzędnika mającego wyko-
nać to zadanie. W ten sposób walka z przesądem religijnym służyła 
islamizacji instytucji mazaru.

Mazary są hierarchicznie i  funkcjonalnie zróżnicowane. Różnią 
się świętością. Trzy pielgrzymki na górę Tron Salomona (Tacht-i Sulej-
man, znaną też jako Góra Salomona, Sülejmen Too) w  Oszu sta-
nowią odpowiednik pielgrzymki do Mekki, hadżdżu. Podobnie jak 
„hadżi pijade” w Samarkandzie, piesza pielgrzymka do mauzoleum 
Chodża Abdi Darun. Wejściu na górę Babaj-ab przypisywana jest 
trzykrotnie większa religijna zasługa niż pielgrzymce do innych 
miejsc w Kotli nie Fergańskiej. Różnicuje je także szczególna specja-
lizacja. Są maza ry, które leczą wyłącznie bezpłodność, inne – żół-

28 Dotyczyło to przede wszystkim mieszkańców miast. Mimo to nawet przedsta-
wiciele inteligencji i członkowie partii odbywali pielgrzymki na mazary, np. nocą. 
Wzrosła popularność mazarów na cmentarzach, ponieważ władze starały się 
nie inge rować w praktyki religijne tam wykonywane.

29 D. Tyson, Shrine pilgrimage in Turkmenistan as a means to understand Is lam 
among the Turkmen, „Central Asia Monitor” 1997, nr 1. Według Anary Taby-
szalijewej w południowym Turkmenistanie i obwodzie samarkandzkim wśród 
pielgrzy mujących do miejsc świętych kobiety stanowiły od 60 do 70% (Wiera 
w Turkiestanie. Oczerk istorii religij w Sredniej Azii i Kazachstanie, Biszkek: Cen-
tral Asian Founda tion, Inc., 1993, s. 121).
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taczkę, reumatyzm lub choroby uszu itd. Są jednak i takie, które le-
czą nie ludzi, lecz bydło, jeżeli zostanie do nich przypędzone.

Mazary istnieją w każdym osiedlu ludzkim, również na obsza-
rach dawnego zamieszkiwania osiadłej ludności rolniczej. Kult ma-
zarów nie różnicuje więc islamu w  Azji Centralnej. Zarówno jed-
nak w przypadku dawnych rolników, jak i dawnych koczowników 
jest – z nielicznymi wy jątkami – tylko kultem lokalnym. Toteż kult 
mazarów stanowi ważny powód, dla którego pojęcie „muzułmanin” 
jest najczęściej używane w bardzo wąskim znaczeniu: wyraża zwią-
zek z ludźmi zamieszkujący mi konkretne miejsce lub region, przy-
należność rodową lub plemienną, rzadziej tożsamość etniczną, a tyl-
ko w wyjątkowych wypadkach przy należenie do ummy, wspólnoty 
wszystkich wyznawców islamu.

Jednostka, tożsamość grupowa a islam

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych odradzała się trady-
cja pielgrzymek do miejsc „świę tych” z okazji świąt islamskich (,id 
al-qurban, mawlud etc.) i świąt o genezie przedislamskiej (sejil, na-
uruz). Zjawisko to jest o tyle zna czące, że świadczy nie tylko o niepo-
wodzeniu propagandy ateistycz nej, ale i klęsce „islamu oficjalnego”. 
Nas jednak powinno ono zain teresować ze szczególnego powodu. 
Obiektem zwalczanym przez „naukowy ateizm” był islam jako kon-
fesja, tym samym więc np. szko ła w  systemie edukacji radzieckiej 
propagowała pojęcie islamu w szerszym znaczeniu niż religia gru-
powa czy etniczna. Takież pojęcie tej religii – jako przekraczającej 
granice etniczne – krzewił „islam oficjal ny”. W obliczu tych faktów 
badacz staje wobec intrygującego pytania: dlaczego granica między 
tożsamością religijną a tożsamością etniczną bywa w Azji Centralnej 
tak płynna?

Próbując odpowiedzieć na to pytanie, badacz kultury inaczej 
rozu mie swoje zadanie niż socjolog. Tak jak tamten wierzy, że po-
czucie tożsamości jednostki konstruowane jest z elementów wyraża-
jących przekonania dotyczące jej miejsca, roli i pozycji w społeczeń-
stwie. Przyjmuje jednak także, że wiedza, jaką jednostka ma o sobie 
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samej i  relacjach łączących ją z  innymi ludźmi, jest uwarunkowa-
na nie tyl ko przez dany typ społeczeństwa i jego stan w momencie, 
w którym prowadzi swoje badania. W moim przypadku, ze względu 
na przyjętą definicję kultury, próba wyjaśnienia koncepcji „ja” musi 
polegać na wskazaniu swoistych dla danej kultury kategorii myślenia, 
które ją wa runkują i które są rzeczywistą podstawą tożsamości, ja-
kie mogą zaistnieć w różnych stadiach cyklu życia indywidualnego.

Ze względu na ograniczenie miejsca muszę poprzestać na paru 
ogólnych uwagach. Przede wszystkim powinienem podkreślić, że 
w  tradycyjnych kulturach Azji Centralnej nie znajdziemy żadnej 
z  tych idei, które pozwalają jednostce w kulturze Zachodu myśleć 
o sobie ja ko o bycie ontycznie niezależnym od grupy i które – jak 
wykazywał Steven Lukes30 – są również podstawą indywidualizmu. 
Te jednak aspek ty kultury są zupełnie pomijane w dyskusjach nad 
złożonością problemu tożsamości jednostki w Azji Centralnej.

Na uwagę badacza zasługuje po pierwsze możliwość, że rozumie-
nie pojęcia bytu jednostkowego w  Azji Centralnej jest uwarunko-
wane przez inne niż w  kulturze zachodniej zasady logiki myśle-
nia. Podsta wą myślenia w Azji Centralnej jest relacja wewnętrzna31. 
W takim myśleniu rzeczy i ich jakości są determinowane przez re-
lacje, w których je spostrzegamy, i nie istnieją niezależnie poza tymi 
relacjami. Konse kwencją przyjęcia zasady relacji wewnętrznej jest 
pogląd, że ta sama – z punktu widzenia logiki zachodniej, opartej na 
zasadzie relacji ze wnętrznej – rzecz A nie jest tożsama sobie, jeżeli 
ujmujemy ją w re lacji nie do B, lecz do C. Nasze trudności ze zrozu-
mieniem problemu tożsamości jednostki w Azji Centralnej powsta-
ją więc być może i z te go powodu, że skoro w naszym myśleniu jakaś 
rzecz może wejść w liczne relacje z innymi, nie tracąc swojej tożsa-

30 S. Lukes, Individualism (Key Concepts in the Social Sciences) (1. wyd. 1973).
31 Termin „relacja wewnętrzna” upowszechnił w logice Bertrand Russell. Jednak 

używał go już G. E. Moore w polemikach z ontologią neoheglizmu, np. w arty-
kule External and Internai Relations opublikowanym w „Proceedings of the Ari-
stotelian Society” w 1919 r. Ze względu na analizowany przez nas problem toż-
samości jedno stki w kulturach Azji Centralnej na szczególną uwagę zasługuje 
krytyka relacji wew nętrznej dokonana przez W. Jamesa w Essays on Radical Em-
piricism z 1912 r.
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mości, przyjmujemy jako postulat moralny zachowywanie tożsamo-
ści własnej osobowości niezależnie od sytuacji i naszych aktualnych 
relacji z innymi ludźmi. Na podstawie moich doświadczeń badacza 
Azji Centralnej twierdzę natomiast, że tu w  przeszłości nie istniał 
taki obowiązek moralny w stosunku do samego siebie. Jeszcze i dzi-
siaj za właściwe moralnie postępowanie uważa się niewypowiadanie 
własnych przekonań w obe cności ludzi starych, a w relacjach z nimi 
dostosowywanie własnego zdania zawsze do ich zdania.

Inną konsekwencją obecności w myśleniu zasady relacji wewnę-
trznej jest pogląd na stosunki części i całości32. W tradycyjnych kul-
turach Azji nie można było pomyśleć części jako istniejącej niezależ-
nie od całości i odwrotnie, całości jako sumy swych części. Całość 
ontycznie poprzedza istnienie swoich części, dlatego część nie może 
posiadać własności niezależnych od natury owej całości, do jakiej 
na leży. W  takim myśleniu byt jednostkowy jest spostrzegany tyl-
ko jako znak całości. W wypadku jednostki ludzkiej oznaczało to, 
że również ona występowała w myśleniu wyłącznie jako znak owej 
całości, w której była spostrzegana. Przyjeżdżającemu z Polski ba-
daczowi is lamu rzadko jest stawiane pytanie, czy aby jest człowie-
kiem wierzącym. Jeżeli już jednak pojawi się takie pytanie, zwykle 
odpowiedzi udziela nie on sam, lecz ktoś z obecnych przy rozmo-
wie, zwracając uwagę pytającemu, że „przecież on jest Polakiem”33.

Trzecią wreszcie konsekwencją – ważną dla zrozumienia islamu 
w Azji Centralnej – jest nieobecność kategorii substancji w myśleniu 
filozoficznym. W myśleniu opartym na relacji zewnętrznej przyjmu-
je się, że zarówno przedmioty, jak i ich własności oraz relacje, w któ-
rych rzeczy i ich własności ujmujemy, istnieją obiektywnie. Po wstaje 

32 Zrozumienie tych różnic myślenia logicznego zawdzięczam książce Zoi Mo-
rochojewej Licznost’ w  kulturach Wostoka i  Zapada, Nowosybirsk: Nauka, 
1994. Jest to jedyna jak dotąd praca, która zwraca uwagę na istnienie w  kul-
turach Wscho du relacji wewnętrznej i tego konsekwencje dla rozumienia sto-
sunków części i cało ści oraz nieobecności kategorii substancji w rozważaniach 
filozoficznych.

33 Tak się złożyło, że choć parokrotnie zadawano mi – kierując je wprost do mnie – 
to pytanie, nigdy nie byłem tą osobą, która udzielała odpowiedzi. Zawsze wyrę-
czył mnie ktoś z obecnych, przypominając, że należę do narodu, który w odróż-
nieniu od Rosjan jest znany ze swojej religijności.
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zatem potrzeba domniemywania istnienia substancji jako podłoża 
ontycznego bytowania samodzielnego rzeczy, ich własności i relacji, 
w jakich mogą występować dla umysłu poznającego. Myśli Wschodu 
właściwy jest pogląd na rzeczywistość jako całokształt re lacji spo-
strzeganych przez podmiot poznający. To eliminuje potrzebę docie-
kania natury ontycznej bytów danych w doświadczeniu zmysło wym. 
Dlatego w wypadku pojęć stanowiących o treści wierzeń reli gijnych 
z  reguły nie należy oczekiwać, że uzyskamy wyjaśnienie – ważne 
z zachodniego punktu widzenia – ontycznej natury bytu, który dane 
pojęcie oznacza.

Tak jest np. w przypadku pojęcia duszy w islamie w Azji Central-
nej. Spotkamy tu dwa pojęcia duszy. Pierwsze, dżan, jest związane 
z pojęciami grzechu i zbawienia. Wydawałoby się więc, że muzułma-
nie, których o to pojęcie pytamy, powinni mieć jakieś wyobrażenie 
o substancji, z której stworzona jest dusza dżan. Już dawno jednak 
zre zygnowałem ze stawiania takiego pytania moim przypadko-
wym infor matorom po odkryciu, że wskazanie właściwej odpowiedzi 
może być nadzwyczaj trudne również dla osób mających wyższe reli-
gijne wy kształcenie. To nie znaczy, że przeciętny muzułmanin w Azji 
Central nej nie zna sensu tego pojęcia. Właściwą konotacją pojęcia du-
szy dżan są dla niego zachowania powodujące grzech lub prowadzące 
do zba wienia. Posiadanie innej wiedzy o duszy dżan, która by wyja-
śniała na turę ontologiczną tego bytu, jest może nie tyle niepotrzeb-
ne, co z pewnością nie jest uświadamiane jako potrzeba.

Podobną ignorancję stwierdzimy w wypadku pojęcia ruh, któ-
re w  języku arabskim oznacza nie duszę, lecz ducha. Interpretacja 
tego po jęcia stwarza trudności, ponieważ – jak już zauważono w li-
teraturze etnograficznej34, a  ja mogę tylko istnienie takiego stanu 
potwierdzić – pojęcie duszy (dżan) zatarło się w większości kultur 
Azji Centralnej i w rytuałach, których jest ono treścią, jest używane 
zamiennie z po jęciem ducha (ruh). Pojęcie ruh nie jest odpowied-
nikiem pojęcia ducha w religiach zachodnich. Termin arabski ruh 
oznacza ducha, duszę, zjawę, życie, esencję. Ale w wierzeniach, ob-

34 G. Sniesariew, Relikty domusułmanskich wierowanij i obriadow u uzbiekow Cho-
rezma, Moskwa: Nauka, 1969, s. 108–109.
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rzędach i  zwycza jach, w  których pojęcie to odgrywa główną rolę, 
duch ruh występuje jako byt, który po śmierci człowieka nadal 
utrzymuje związki ze świa tem żywych. Współżyje z nimi i wpływa 
na losy swoich potomków. Duchy ruh pod wieloma względami przy-
pominają żywych ludzi: wi dzą, słyszą, czują i komunikują się z ży-
wymi; odznaczają się apetytem i mają wszystkie emocje i cechy by-
tów ludzkich. Uczestniczą w spra wach rodzinnych i rodowych oraz 
mogą pomagać swoim krewnym. Potencjalnie są dobrotliwe, ale wy-
magają starannej opieki ze strony ży jących potomków; muszą mię-
dzy innymi być przez nich dokarmiane i będą im szkodzić, jeżeli ci 
nie dopełnią tego właśnie obowiązku – du chy zsyłają na nich choro-
bę lub nawet śmierć35.

Po złożeniu w grobie duch zmarłego odwiedza swój dom. Aby 
mu to ułatwić, w niektórych regionach Azji Centralnej w grobach 
zostawia się specjalne otwory, przez które duchy będą mogły wy-
chodzić. U  lud ności rolniczej istnieją nawet stałe dni, w  których 
przyjmuje się odwie dzające duchy w domu – najczęściej jest to noc 
z czwartku na piątek, ale mogą to być również inne dni, np. świąt mu-
zułmańskich. Wtedy domy i podwórza starannie się sprząta, wszyst-
kie drzwi i bramy zo stawia otwarte, zapala lampy, aby duchy nie za-
błądziły; w tym dniu wszystkie potrawy gotuje się na oleju, zgodnie 
bowiem z wierzeniami duchy zmarłych żywią się zapachem wrzące-
go oleju, przede wszystkim zaś przygotowuje specjalne potrawy, któ-
re, jak się powszechnie wierzy, duchy szczególnie lubią. Duchy widzą 
i słyszą wszystko, co dzieje się w domu rodzinnym. Istotny sens tych 
przygotowań na ich przyjęcie, jak mi tłumaczono, polega na tym, 
by wywołać na twarzach duchów radość z faktu, że o nich nie zapo-
mniano36.

35 To jednak sytuacja skrajna, do której praktycznie bardzo rzadko dochodzi. Za-
niedbane duchy mają bowiem zwyczaj nawiedzać we śnie swoich bliskich, by 
ich upo mnieć, i to najczęściej wystarcza, aby przypomnieli sobie o swoich obo-
wiązkach wo bec zmarłych.

36 Duchy bowiem niekiedy pokazują się żyjącym, choć nie zawsze pod ludz-
ką postacią. W 2002 r. moim przewodnikiem w Chodżencie był przez miesiąc 
student V roku anglistyki. Opowiadał mi o  odwiedzinach swojego zmarłego 
ojca, który poka zywał się mu pod postacią pięknego motyla. W Samarkandzie 
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Zasługuje na uwagę fakt, że w obrzędach pogrzebowych i w tych, 
które organizowane są później (w dniach stypy – to jest w trzecim 
i czter dziestym dniu oraz rok po śmierci) nie używa się słowa ruh 
w licz bie pojedynczej. Zawsze o osobie, której oddawana jest w ten 
sposób cześć, mówi się erwah, co jest w języku arabskim liczbą mno-
gą od słowa ruh37. Na tyle zatarła się pamięć związków erwah z ruh, 
że z czasem, kiedy powstała konieczność stworzenia liczby mnogiej, 
utworzono ją od słowa erwah i w ten sposób we współczesnych ję-
zykach zaistniał termin erwahlar utworzony przez dodanie do for-
my liczby mnogiej w  języku arabskim końcówki liczby mnogiej 
w ję zykach tureckich38. Jednak sam zwyczaj, by nazywać zmarłych, 
nawet jeśli dotyczy to jakiegoś chowanego członka najbliższej rodzi-
ny, sło wem ruh używanym w liczbie mnogiej, powstał jeszcze w cza-
sach, gdy wśród ludzi wykształconych powszechna była znajomość 
języka arabskiego. A to mogłoby oznaczać, że zwyczaj językowy wy-
rażał pewien stan świadomości społecznej, który wynikał z niemoż-
ności pomyślenia jednostki jako bytu odrębnego od swojego rodu. 
Dlatego treścią rytuału pogrzebowego nie było oddanie czci kon-
kretnemu członkowi rodziny. Obiektem rytuałów, w których czczo-
no zmarłych, były nie konkretne osoby, lecz zawsze wszyscy przod-
kowie (ata-baba).

Zależność ontyczna jednostki od rodu zaczynała się nawet 
wcześ niej niż akt poczęcia, skoro – jak można się przekonać, badając 
obrzę dy związane z ideą płodności – sama możliwość takiego aktu 
była za leżna od przeniesienia na żyjących siły przodków. O błogosła-
wieństwo przodków dla tego związku zabiegają dziewczyny, odwie-
dzając cmen tarz przed swoim ślubem. W kulturach, w których po-

spotkałem się z wie rzeniem, że kiedy w taką noc przylatują motyle duże i kolo-
rowe, oznacza to, że erwah jest zadowolony z przyjęcia zgotowanego mu przez 
rodzinę.

37 W 2004 r. w uzbeckiej części Kotliny Fergańskiej spotkałem młodego rzemie-
ślnika Tadżyka, który przedstawił mi się jako sufi i  przyznał, że wierzy 
w reinkarna cję duszy. W rozmowie cytował jako podstawę swojej wiary poezję 
Mevlany (Celaleddin Rumi). Ale mówiąc o duszy, która przechodzi przez różne 
wcielenia, używał wyłącznie nazwy erwah.

38 G. Sniesariew, op. cit., s. 119.
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siadanie dzieci jest jedynym celem małżeństwa, potrzeba uzyskania 
przed ślubem ta kiego błogosławieństwa jest rozumiana wręcz jako 
warunek płodno ści. Etnografom znane są również np. magiczne 
zabiegi dające płod ność marzącym o posiadaniu potomstwa kobie-
tom, które zdołają, przebiegając przed orszakiem pogrzebowym, 
porwać fragment odzie ży zmarłego, jeśli należała ona do osoby 
zmarłej w późnym wieku ży cia i podziwianej z powodu swojej dłu-
gowieczności39.

Zmarli byli stale użyteczni żywym, o  czym świadczą liczne 
zwy czaje. Zresztą nigdy z żywymi się nie rozstawali. Wiara w cią-
głą obe cność przodków jest np. podstawą zwyczajów gościnności 
obowiązu jącej w  stosunku do osób nieznajomych. Zwyczaje te są 
związane z innym niż w kulturze Zachodu pojęciem „obcości” i in-
nymi niż np. w Europie nastawieniami psychologicznymi w stosun-
ku do obcych40. W przebiegu kontaktu z obcym nie odgrywają roli te 
charakterystyki, które dla nas są nieodzownymi składnikami pojęcia 
obcości, np. reli gia, rasa czy kultura. Spotkany nie jawi się bowiem 
tylko jako kon kretny człowiek, jako jednostka o specyficznych, tyl-
ko jej właściwych charakterystykach. Rytuały gościnności mają na-
tomiast na celu zneutralizowanie sił skumulowanych przez pokole-
nia przodków obcego przybysza. Jeżeli przybysz wie, jak w sytuacji 
pierwszego kontaktu powinien się zachować, i wymieni dary, znika 
zagrożenie wynikają ce z obecności w tym spotkaniu jego przodków 
i skumulowanych przez nich sił. Wierzenia te przeniknęły do islamu 
w Azji Centralnej.

W  2002 r. byłem go szczony w  Szykmencie w  południowym 
Kazachstanie przez jednego z miejscowych pirów podczas uroczy-
stości, w  której ten w  towarzystwie swoich muridów przyjmował 
szejcha Ibrahima z Chokandu, jedną z najważniejszych postaci we 
współcze snych dziejach bractwa nakszbandija w  Azji Centralnej. 
Występowa łem w roli badacza, któremu wszyscy tu obecni starali się 
objaśniać rytuały związane z charakterem uroczystości. Wyjaśniając 

39 Ibidem, s. 125–126.
40 Zrozumienie kulturowych funkcji gościnności wschodniej zawdzięczam roz-

mowom z dr hab. Zoją Morochojewą, ale tu korzystam też z własnych obserwa-
cji w badaniach terenowych.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



55ISL AM W AZJI  CENTRALNEJ.  PRÓBA CHARAKTERYST YKI

mi rytuał powitania każdego z  przybywających, podkreślano, że 
witana w ten sposób jest nie tylko osoba przychodząca, ale obecni 
a przybyli wraz z nią jej przodkowie.

Wszystko to są przesłanki, na których podstawie możemy sądzić, 
że zwyczaj językowy, nakazujący jako nazwy duszy – tej właśnie, któ-
ra jest podstawą rytuałów islamu ludowego w Azji Centralnej – uży-
wanie słowa „duch” w  liczbie mnogiej, wyraża swoiste treści poję-
cia jedno stki ludzkiej w  kulturze. Erwah nie jest duszą wyłącznie 
tego oto konkretnego człowieka. Jest uobecnieniem się w  jednost-
ce jakichś spe cyficznych sił i  zdolności rodu, do którego ów czło-
wiek należy. Nie można więc inaczej pomyśleć jednostki niż tylko 
jako depozytariusza czegoś, co jest zarazem ontologiczną podstawą 
istnienia rodu.

Problem w  tym, że w  wypadku pojęcia erwah mamy do czy-
nienia z bytem o nieokreślonej naturze substancjalnej. Ze względu 
na opisane tu wierzenia łączone z tym pojęciem nie możemy przy-
jąć, że erwah jest odpowiednikiem duszy w chrześcijaństwie, a więc 
jest substancją duchową. Toteż zamiast próbować wyjaśnić to po-
jęcie przez odniesienia do kategorii filozofii zachodniej, proponu-
ję inną drogę. Is lam w Azji Centralnej przechował liczne wierzenia 
istniejące tu jeszcze przed podbojami arabskimi. Należy zatem szu-
kać odpowiednika poję cia erwah w kulturach ludów koczowniczych, 
które przyjęły islam stosunkowo niedawno, a które przez tysiąclecia 
żyły w tym regionie w sąsiedztwie rolników.

Pogląd, że człowiek jest wyposażony w  dwie dusze, jest 
powszech ny również u Kirgizów. I w ich kulturze pojęcie duszy za-
chowało zwią zek z  własnościami ciała: wzrostem, oddychaniem41. 
Przedmiotem rytuałów, tych samych, które odnoszą się do erwah 
u  rolników, jest du sza kut, w  której badający ją etnografowie roz-
poznają wyobrażenie si ły życiowej42. Jest to siła uobecniająca się nie 
tylko w człowieku, po nieważ przenika całą przyrodę i determinuje 

41 S. Abramzon, Kirgizy i  ich etnogienieticzeskije i  istoriko-kulturnyje swjazi, Le-
ningrad: Nauka, 1971, s. 327–328.

42 Por. analizę tego pojęcia w: I. N. Giemujew (red.), Tradicyonnoje mirowozrie-
nije Tjurkow Jużnoj Sibirii. Czełowiek. Obszczestwo, Nowosibirsk: Nauka, 1989,  
s. 72–80.
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wszystkie zjawiska przyrody, które są łączone przez ludzi z pojęciem 
rozwoju. Ten sam ter min w  identycznym znaczeniu „dusza, duch, 
siła życiowa” występuje w kulturach Kazachów i Karakałpaków43.

Jest więc prawdopodobne, że pojęcie erwah jest islamizowaną 
formą, w  jakiej wśród rolników przetrwało pojęcie siły życiowej, 
znane kulturom centralnoazjatyckich koczowników, kulturom lu-
dów tureckich Syberii i  ludów mongolskich. Do islamu pojęcie to 
przeszło za sprawą sufizmu. Misjonarze islamu, suficcy iszani, ogra-
niczyli się tylko do nadania pojęciu kut nazwy zaczerpniętej z języka, 
w którym został napisa ny Koran. Wydawało im się ono niesprzecz-
ne ze światopoglądem islamu, ponieważ sami wyznawali panteizm, 
a ten zakłada istnienie si ły, która przenika całą przyrodę i determi-
nuje wszystkie jej zjawiska.

Jeżeli jednak tak było, to islam nie dostarczał narzędzi intelektu-
alnych, pozwalających pomyśleć jednostkę jako byt indywidualny, 
ist niejący niezależnie od grupy rodowej. To mogłoby np. tłumaczyć, 
dla czego nie uzyskamy precyzyjnej odpowiedzi, pytając o  długość 
trwania tego okresu, w którym dusza zmarłego po złożeniu go w gro-
bie odwie dza swój dom. Nasi rozmówcy będą podawali różne wielko-
ści tego czasu. Ich zdaniem może to trwać przez 40 dni po śmierci44, 
10 lat45, a nawet, jak wierzono w niektórych regionach Chorezmu, 
przez następnych 30 lat46. Te rozbieżności wynikają z faktu, że samo 
to pytanie jest źle sformułowane. My pytamy zawsze o  życie po-
śmiertne in dywidualnego bytu, natomiast odpowiadający nie umie 
tak jak my ści śle odgraniczyć istnienia indywidualnego od istnienia 
rodu. Dopóki ży ją jacyś potomni, będą potrzebni swoim przodkom 
i odwrotnie, toteż erwah będzie zawsze odwiedzał ich w domach47.

43 Ibidem, s. 72.
44 B. Karmyszewa, Archaiczeskaja simwolika w pogriebalno-pominalnoj obriadno-

sti uzbiekow Fergany, w: Driewnije obriady, wierowanija i kulty narodow Sried-
niej Azii. Istoriko-etnograficzeskije oczerki, red. W. N. Basiłow, Moskwa: Nauka, 
1986, s. 150.

45 K. Tajżanow, Ch. Ismaiłow, Makczam – dom dla duchow priedkow, „Sowietska-
ja Etnografija” 1980, nr 3.

46 G. Sniesariew, op. cit., s. 117.
47 Powinienem w  tym miejscu zwrócić uwagę, że w  modlitwie odmawianej 

w  in tencji zmarłego przed wymieniem jego imienia przywołuje się imiona 
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To rzecz jasna stawia nas przed kolejnym trudnym problemem: 
czy pojęcie duszy, w którym istnienie indywidualne zostaje zreduko-
wane do roli ogniwa w łańcuchu pokoleń, może być podstawą idei 
odpowiedzialności jednostki za swoje czyny? Taka idea jest niewąt-
pliwie obecna w islamie, ale należy do zespołu wyobrażeń łączonych 
z poję ciami grzechu i zbawienia, a te, jak widzieliśmy, współwystę-
pują z  pojęciem duszy dżan. Wyobrażenie tej jednak duszy zatarło 
się w islamie ludowym w Azji Centralnej; nazwa jest przechowywa-
na w pamięci, natomiast przedmiotem refleksji jest wyłącznie erwah, 
ponieważ tyl ko ta dusza jest obiektem rytuałów religijnych. Taki stan 
rzeczy do prowadził do traktowania idei odpowiedzialności człowieka 
za swoje postępki jako sprawy grupy rodowej. Stałym zwyczajem rytu-
ałów po grzebowych w Azji Centralnej jest, że ktoś z obecnych, najczę-
ściej bli ski krewny zmarłego, przyjmuje publicznie jego grzechy na 
siebie48. W ten oto sposób, również przez stosunek do własnego zba-
wienia, jednostka jest zmuszona podchodzić do problemu własne-
go istnienia ja ko zawsze związanego z istnieniem jej grupy rodowej.

Na tym jednak nie kończą się nasze problemy interpretacyjne. 
W  tradycyjnych kulturach Azji Centralnej nie odnajdujemy żad-
nej z  tych idei, za pomocą których my tworzymy sobie wyobraże-

wszystkich zmarłych do siódmego pokolenia włącznie, zarówno ze strony ojca, 
jak i matki.

48 Jeden z moich uzbeckich przyjaciół, który zdobył wykształcenie w ZSRR i po-
bożnym muzułmaninem stał się dopiero po przekroczeniu 30. roku życia, kie-
dy zapy tałem go o ten zwyczaj, zaprzeczył jego istnieniu, twierdząc, że jest on 
całkowicie nie zgodny z islamem. Parę dni potem w rozmowie z wybitnym et-
nografem, Tadżykiem, który stale w naszych kontaktach podkreśla, że jest wie-
rzącym muzułmaninem, zapy tałem, jak mam odnieść się do zdania mojego 
przyjaciela Uzbeka. Usłyszałem wtedy, że nie powinienem mu wierzyć, ponie-
waż Uzbecy przyjęli islam stosunkowo niedaw no i wciąż jest im obca istota tej 
religii. Dlatego tamten jako Uzbek nie miał nigdy okazji poznać zwyczajów cha-
rakteryzujących prawdziwy islam. Wyjaśnienia chyba trzeba szukać gdzie in-
dziej. Wśród pewnych grup Uzbeków, np. mieszkańców Samarkandy, jest zwy-
czaj, że podczas rytuału pogrzebowego któraś z osób bliskich zmarłe go bierze 
wszystkie jego zobowiązania na siebie i przewodniczący rytuałowi mułła zapy-
tuje obecnych, czy się na to zgadzają i czy uważają, że zmarły jest w porządku. 
Traktuję ten zwyczaj jako zlaicyzowaną wersję tamtego, tym różną, że pozba-
wioną pojęcia grzechu.
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nie na szego życia wewnętrznego. Z pewnością do powstania takich 
wyobra żeń nie przyczyniało się pojęcie duszy erwah, ponieważ nie 
podsu wało ono wyobraźni idei jakiegoś wnętrza, „ja” jako miejsca 
wypełnionego treściami, które w  naszej kulturze są interpretowa-
ne ja ko autonomiczna sfera przeżyć jednostki. Pojęcie „ja” jako sfe-
ry do świadczenia „wewnętrznego”, osobistego, „własnego” jednostki 
nie może wynikać ani z pojęcia duszy erwah, ani nie jest impliko-
wane przez pojęcie moralności związane z praktyką religijną. Obok 
wspo mnianych zwyczajów pogrzebowych treść pojęcia moralności 
określa ją również najbardziej rozpowszechnione w Azji Centralnej 
sposoby regulacji zachowań moralnych jednostki. To prawda, że is-
lamowi nie jest obca idea kodeksu moralnego. Jednak w  praktyce 
jednostka kie ruje się nie normami moralnymi, lecz ich wykładnią 
przedstawianą przez jakiś autorytet rodowy, plemienny lub wspól-
notowy, który uo sabia moralność. To właśnie jest przyczyną czę-
stych oskarżeń Azjatów przez przybyszy z Zachodu o obłudę. Może 
się bowiem zda rzyć, że nasz partner nagle wycofa się ze wcześniej-
szych zobowiązań w stosunku do nas, które wziął na siebie całkiem 
dobrowolnie. To za chodzi zazwyczaj wtedy, kiedy jego prywatna 
ocena sytuacji moralnej zostanie zakwestionowana przez jakiś auto-
rytet. Ale bywa, że zmieni zdanie, gdy usłyszy po prostu głos sprze-
ciwu innego członka własnej grupy.

Moglibyśmy rozwinąć wyjaśnienie kulturowych przyczyn, któ-
re uniemożliwiały powstanie w Azji Centralnej idei subiektywności, 
zwracając uwagę na jeszcze jedną okoliczność, która utrudniała wy-
odrębnienie się „jaźni” ze „świata zewnętrznego”. Pojęcie duszy jako 
siły życiowej nie pozwalało w  pełni przeciwstawić świata ludzkie-
go światu przyrody, do czego doszło w kulturach powstałych w krę-
gu re ligii chrześcijańskiej. Nieobecność w świadomości uczestników 
kultur tego regionu potrzeby budowania dystansu świata ludzkie-
go wobec świata przyrody zaświadczają np. najbardziej popularne 
w Azji Centralnej zwyczaje wyboru własnego imienia dla dziecka. 
Wierzono, że przyczyną śmiertelności noworodków są złe duchy, 
dlatego nadawano dzieciom imiona zaprzeczające ich przynależno-
ści do gatunku ludzkie go, najczęściej imię będące nazwą jakiegoś 
bytu lub zjawiska przyro dy. Pierwotne treści tych wierzeń uległy za-
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tarciu (od Kazachów np. kil kakrotnie słyszałem, że wybierając imię 
dla dziecka, dążą do zmylenia Allaha, gdy ten przystąpi do przypi-
sania losu, jaki będzie udziałem nowo narodzonego), zwyczaje jed-
nak utrzymały się aż do obecnego czasu. Można więc spotkać np. 
takie imiona męskie, jak: Italmas (te go nie wziął pies), rozpowszech-
nione u wszystkich ludów tureckich, albo u Kirgizów: Itemgen (ssą-
cy psa), It-Ata (pies-ojciec), Küczük (szczenię), albo u Turkmenów: 
Möżek (wilk), Gocz (baran), Elbars (tygrys), Ogszuk (jednorocz-
ny wielbłąd), albo Sanczak (kamyk), Balta (młot), Tabar (topór) 
u Tadżyków itd.

W  chrześcijańskiej Europie natomiast wybór jako imienia 
własne go imienia jakiegoś świętego patrona podkreślał rolę pier-
wiastka du chowego jako podstawy istnienia indywidualnego. 
Wprawdzie długo, bo bodaj do XVII stulecia, cechy osobowe łą-
czono z miejscem pocho dzenia lub zamieszkiwania, dlatego drugie 
imię w średniowieczu two rzono najczęściej od nazwy miasta, kraju 
lub nawet ulicy. Jednak zwy czaj pisania i podawania na pierwszym 
miejscu imienia własnego wyrastał z przekonania, że nosiciel dane-
go imienia jako byt w swym istnieniu w pełni samodzielny posiada 
także duszę stanowiącą istotę jego człowieczeństwa.

Od XVII w. rozwój idei w kulturze europejskiej przebiegał już 
w opozycji do religii. Niemniej stanowiąca jego wynik współczesna 
nam idea „ja” jako unikatowego i autonomicznego centrum świado-
mości, będącego podmiotem własnych myśli, uczuć i aktów woli, ge-
netycznie wywodzi się z  chrześcijańskich wyobrażeń o  duszy jako 
pod stawie bytu jednostkowego. Nie inne zapewne jest pochodze-
nie idei kultury jako sztucznego środowiska człowieka przeciwsta-
wiającego go bytom przyrody. W takim rozumieniu pojęcie kultury 
stanowi przenie sienie do nauk o  społeczeństwie chrześcijańskie-
go poglądu na dualizm duszy i ciała. Tak samo idea godności czło-
wieka. Chrześcijaństwo przechowało obecną w kulturze starożytnej 
Grecji wiarę w szczegól nie wysoką godność człowieka w przyrodzie. 
U końca XVIII stulecia w rozwoju idei, które składają się na współ-
czesne nam pojęcie indy widualizmu, w  kulturach zachodnich do-
szło do zmiany interpretacji pojęcia godności człowieka. Zaczęła być 
interpretowana jako niezby walna wartość przypisywana każdej jed-
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nostce ludzkiej tylko na tej podstawie, że jest ona przedstawicielem 
gatunku. Otóż nie ulega wąt pliwości, że bez idei godności jako nie-
zbywalnych praw osoby ludz kiej nie powstałaby demokracja i  nie 
byłoby zmian instytucji życia spo łecznego prowadzących w kierun-
ku umocnienia w  nim wartości autonomicznej jednostki ludzkiej.

Nas jednak w  tym przeglądzie podstawowych idei różnicują-
cych porównywane ze sobą kultury interesuje przede wszystkim to, 
jak wpływają one na różnice pojęcia religii. Jak nietrudno zauważyć, 
nie obecność idei, za pomocą których my kreujemy nasze wyobra-
żenia ży cia wewnętrznego, spychała na dalszy plan zainteresowanie 
problema mi życia duchowego jednostki jako przedmiotem życia re-
ligijnego. Po pierwsze, w pojęciu duszy w islamie w Azji Centralnej 
nie zawiera się idea przeciwstawności bytu duchowego i bytu ma-
terialnego przypomi nająca rozdział „duszy” i „ciała” w rozumieniu 
tych pojęć w  kulturze Zachodu. Istniejące tu pojęcie duszy chyba 
najtrafniej scharakteryzo walibyśmy, mówiąc, że jest ono wyobra-
żeniem „duchowego” aspektu żywotności człowieka. Jednak w kul-
turze, w której ze względu na brak pojęcia substancji żadne rzeczy 
i zjawiska nie mogą być precyzyjnie zakwalifikowane jako duchowe 
lub materialne, duchowość oznacza zgoła inne zjawiska niż kryją-
ce się pod tą nazwą w kulturze zacho dniej. Duchowość w tym zna-
czeniu tego pojęcia, jakie – w moim prze konaniu – jest znane isla-
mowi w Azji Centralnej, oznacza miejsce w hierarchicznym ładzie 
życia zbiorowego, wyznaczającym odległość, stopień oddalenia da-
nego nosiciela siły życiowej od jej źródła, jakim jest Bóg.

Po drugie, z tych samych powodów, pojęcie grzechu, który teolo-
gia charakteryzuje jako skalanie duszy uniemożliwiające jej uzyska-
nie zbawienia, w  świadomości przeciętnego muzułmanina wywo-
łuje przede wszystkim asocjacje z zagrożeniami stwarzanymi przez 
demo ny oznaczane zbiorową nazwą dżinów. Mimo że nie wszystkie 
z nich są zawsze wrogie człowiekowi – są bowiem i takie, które są go-
towe mu pomagać, np. pari czy momo, jednak nie ma duchów całko-
wicie nieszkodliwych. Właściwą formą obrony jest rytuał. W niektó-
rych sy tuacjach można się obronić, w porę przywołując imię Allaha, 
jednak najpew niejszym zabezpieczeniem siebie i  swoich bliskich 
przed cho robą lub nieszczęściem jest wejście na stałe w krąg świa-
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tła Bożego49. Przez grzech lub zaniedbanie rytuału człowiek pozba-
wiał się ochrony tego kręgu, otwierał dżinom dostęp do siebie, na-
rażał się na to, że spro wadzą na niego lub jego bliskich chorobę albo 
nawet śmierć.

Islamowi jest nieznany rytuał spowiedzi, który ma za przedmiot 
indywidualne życie duchowe. Rytuał spowiedzi, jeśli jest wykonywa-
ny w  kontaktach ze stałym spowiednikiem, może stać się bodź-
cem do obudzenia refleksji nad problemami konkretnej osobowo-
ści moralnej. W Azji Centralnej kontakt z osobą otoczoną nimbem 
świętości ma na celu uzyskanie jej błogosławieństwa lub, jeśli to 
jest niemożliwe, uzy skanie łaski dla siebie lub bliskich przez do-
tknięcie np. jej szat. Szuka się nie umocnienia w wierze, wyjaśnień 
treści dogmatu, by przezwy ciężyć zwątpienie, pomocy w  wybo-
rze dróg życiowych. Zabiegający o  takie błogosławieństwo chce za 
jego pośrednictwem uzyskać przede wszystkim jakieś dobra docze-
sne – uzdrowienie, potomstwo, odmianę losu, pomyślność w  da-
nym przedsięwzięciu życiowym. Nastawienia moralne są domeną 
kazań piątkowych. Nauczanie moralności jest prowa dzone również 
w meczetach w  formie zajęć dla młodzieży przypo minających na-
szą katechizację. Ilekroć jednak pytałem o programy tych zajęć, za-
wsze odpowiadano mi, że dzieci są uczone wyłącznie prawi dłowego 
wykonywania rytuałów, np. namazu. Opisując swój pobyt w Chiwie, 
Arminus Vàmbéry nie bez ironii wymieniał jako tematy je go roz-
mów z  miejscowymi ulemami takie kwestie: jak prawidłowo myć 
ręce, nogi, twarz, jak należy siedzieć, chodzić, leżeć, spać itd. Azję 

49 Demonologia Azji Centralnej zna wiele rodzajów duchów. Tworzą one pań-
stwo przypominające analogiczną organizację stworzoną przez człowieka 
i dzielą się na demony bezpośrednio podporządkowane szatanowi i wyznaw-
ców różnych religii: chrześcijaństwa, judaizmu, hinduizmu itd., choć spotkamy 
wśród nich także dobrych muzułmanów. Do stale wrogich człowiekowi nale-
żą żyjące w  nieczystości dżiny i  ich najbardziej obawiał się pobożny muzuł-
manin. W kwestiach demonologii najwięcej in formacji można znaleźć w pracy  
O. Suchariewej Piereżitki diemonołogii i  szamanstwa u  rawninnych tadżikow, 
w: Domusułmanskije wierowanija i obriady w Sriedniej Azii, red. G. P. Sniesa-
riew, W. N. Basiłow, Moskwa: Nauka, 1975, i w książce W. Ba siłowa Szaman-
stwo u narodow Sriedniej Azii i Kazachstana, Moskwa: Nauka, 1992, s. 229–231.
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Centralną Vàmbéry odwiedził w 1863 r.50 Jego relacja to moim zda-
niem dostateczny powód, by nie uważać sytuacji współczesnej za 
stan będący pewną przypadłością islamu powstałą w  następstwie 
prześla dowań tej religii w ZSRR.

Vàmbéry podróżował w  przebraniu derwisza z  Turcji, gdzie 
prze bywał od 1857 r. i prowadził badania naukowe. Jego uczoność 
zyska ła mu w Turcji tytuł efendiego, a doskonała znajomość islamu 
zapew niła bezpieczeństwo w podróży do Azji Centralnej. Jego rela-
cja jest cenna właśnie dlatego, że porównywał życie religijne w Turcji 
z  isla mem poznawanym w Azji Centralnej. Nie mógł więc nie za-
uważyć, że władcy Chiwy i Buchary zarówno swoją misję islamiza-
cji koczow ników, jak i troskę o życie religijne poddanych ograniczali 
do kontro li, czy przestrzegają oni paru zasad: wymogu pięciokrotnej 
modlitwy w ciągu dnia, poprzedzonej rytualnym oczyszczeniem cia-
ła, obowiąz ku przestrzegania postów, stosowania się do przepisów 
szariatu w spra wach majątkowych i uznania nadrzędności orzeczeń 
sędziów qazich nad orzeczeniami bijów w niektórych typach sporów. 
Vàmbéry zano tował np., że emir Buchary, miasta, które on w swojej 
relacji nazywa „Rzymem islamu”, wyznaczył w każdym mieście so-
bie poddanym spe cjalnego urzędnika, noszącego tytuł raisa, który 
chodząc po ulicach, sprawdzał znajomość wiary i odprawiał osoby 
naruszające przepisane przez religię rytuały na przymusową naukę 
w szkole na okres od 1 do 14 dni. Nie towarzyszyły temu jednak żad-
ne wysiłki, którym jako cel moglibyśmy przypisać dążenie do roz-
woju życia duchowego. Nikogo bowiem, jak twierdzi Vàmbéry, nie 
interesowało to, jak spędza czas w szkole osoba skazana na przymu-
sową naukę i czy obecni w mecze cie modlą się, a nie myślą np. o in-
teresach.

Swoje rozważania nad miejscowym islamem Vàmbéry zamy-
ka konkluzją: „W Bucharze ważna jest przede wszystkim zewnętrzna 
for ma”51. To była jego pierwsza podróż do Azji, a porównywał islam 
w Chiwie i Bucharze przede wszystkim z religiami, jakie poznał na 

50 Owocem tych podróży była książka Reise in Mittelasien opublikowana po raz 
pierwszy w 1864 r. Korzystam z tłumaczenia rosyjskiego, Putieszestwije po Sried-
niej Azii, Moskwa: „Wostocznaja litieratura” RAN, 2003.

51 Ibidem, s. 148.
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Węgrzech, skąd pochodził. Odwiedzał miejsca otoczone sławą głów-
nych centrów życia religijnego, dlatego nie próbował nawet ukryć za-
skoczenia wywołanego konfrontacją tego, co tu zastawał, z opiniami, 
jakie zasłyszał. Był natomiast całkowicie nieświadomy, że jest wpro-
wadzany w błąd przez przyswojone sobie w kulturze europejskiej po-
jęcie religii. Pojęcie to nie przystaje do islamu w Azji Centralnej, po-
nieważ to, co dla Europejczyka stanowi treść wiary, na Wschodzie 
jest tylko formą zaspokajającą potrzeby wykształconej mniejszości 
wier nych. Prawdziwą treścią religii jest nie dogmat wiary, lecz ry-
tuał. To nie znaczy, rzecz oczywista, że sława Buchary była całkiem 
niezasłu żona. Po dzień dzisiejszy jej meczety i  medresy zachwyca-
ją wspania łą architekturą. Ich fundatorami byli kolejni władcy, któ-
rzy chcieli uświetnić stolicę, a zarazem wypełnić jej przestrzeń łatwo 
czytelnymi dla każdego symbolami prawomocności swojej władzy. 
W  Bucharze mieszkali też zawsze liczni uczeni, prawnicy i  teolo-
gowie. To jednak nie ich działalność stanowiła o treści pojęcia isla-
mu jako religii. Wład cy dbali wyłącznie o zachowanie zewnętrznych 
form pobożności, a ich poddanych zupełnie nie interesowała strona 
teologiczna religii. Linię odgradzającą islam wysoki od ludowego jest 
dlatego tak trudno prze prowadzić, że jedyne projekty modernizacji 
islamu, o jakich wiemy, iż były proponowane przez ulemów w XVII– 
–XIX w., sprowadzały się do zmian rytuału. Znamy także główne źró-
dło autorytetu ulemów w życiu publicznym – był nim ich głos w spo-
rach o prawomocność określonych rytuałów.

Vàmbéry odnotowywał także inne cechy islamu, ważne dla 
zrozu mienia różnic pojęcia religii w  Europie i  Azji, mniej jednak 
poświę cając im uwagi. Dla ich zademonstrowania odwołamy się do 
innej już relacji, będącej unikatowym źródłem informacji o szkołach 
religijnych Buchary przełomu XIX i XX w. Jej autor, Sadriddin Ajni, 
był związany z ruchem dżadidów, toteż opisując ponad dziesięć lat 
nauki pobie ranej w różnych medresach Buchary, starał się udoku-
mentować przede wszystkim to, iż program studiów religijnych nie 
tylko nie dawał prze strzeni dociekaniom intelektualnym, ale wypeł-
niony był zajęciami w małym stopniu mogącymi zaspokajać ducho-
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we potrzeby człowieka wierzącego52. Opisując metody nauczania, 
polegające głównie na przy swajaniu wiedzy wyłącznie pamięciowo, 
konstatował też liczne fakty świadczące o tym, że szkoła była także 
miejscem, w którym uczono wzorów zachowania.

Przyprowadzając ucznia do szkoły, ojciec przekazywał pełnię 
swo jej nad nim władzy nauczycielowi („Możesz bić go tak długo, do-
póki go nie zabijesz; mięso jest twoje, ale kości należą do nas” – miał 
ja koby powiedzieć ojciec Ajniego podczas pierwszej wizyty w szkole). 
Ten z kolei oddawał go w ręce jakiegoś starszego ucznia, pod które-
go opieką pozostawał on do czasu opanowania danej części programu 
na uczania. I tak do końca nauki w szkole. W ten sposób przekazywa-
ny z  rąk do rąk uczeń poznawał podstawową zasadę kultury – sza-
cunek należny starszym, wykształconym ludziom. Szkoła elementar-
na – mekteba nie uczyła ani czytać, ani pisać. Uczeń przyswajał sobie 
pamię ciowo teksty religijne, których sensu nauczający mu nie wyja-
śniali. Koncentrowali się natomiast na przekazaniu sztuki ich recyta-
cji zgod nej z kanonem kulturowym. Za „rozumienie” bowiem uwa-
żano umie jętność prawidłowej recytacji we właściwym momencie53.

Medresy w Azji Centralnej kształciły wyłącznie przyszłych pra-
wników. Studenci zaznajamiali się z kanonicznymi tekstami prawa is-
lamskiego i zdobywali podstawy znajomości języka arabskiego. Inne 
dziedziny wiedzy, w tym niezwiązane z prawem aspekty islamu, były 
nieobecne w programach nauczania. Uczący się mieli pewną swobo-
dę w doborze nauczycieli i czasu potrzebnego do ukończenia nauki. 
Toteż niektórzy studiowali nawet przez parę dziesięcioleci. W meto-
dzie nauczania kładziono nacisk na właściwą interpretację tekstów ka-
nonicznych. Student poznawał jakiś tekst samodzielnie, ale wykładni 
jego treści uczył się już, słuchając wykładów i dyskutując z nauczycie-
lem, mudarrisem. Zadaniem tego ostatniego było przekazanie ucznio-
wi interpretacji zawartej w komentarzach i glosach do danego tekstu 

52 S. Ajni, Buchara (Wospominanija), t. 1–2, Duszanbe: Irfon 1981.
53 A. Khalib,  op. cit., s. 20. Wędrując po Azji Centralnej, miałem często moż liwość 

oglądać, np. przy mazarach, akt błogosławieństwa wykonywany przez nadzoru-
jącą dany obiekt kultu „świętą osobę” przez „odczytanie” odpowiedniego ustę-
pu z Koranu. Jest regułą, że ani „czytający”, ani odbiorca błogosławieństwa nie 
znają arabskiego.
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pisanych przez autorów centralnoazjatyckich; często były to autoryte-
ty lokalne z XVIII i XIX w. „Studenci dążyli – pisze Adeeb Khalib – 
do zdobycia umiejętności interpretacji tekstów związanych z tradycją 
islamską, taką, jak ją rozumiano w Azji Centralnej. »Islam« nie istniał 
w określonych tekstach pisanych, które mówią same za siebie; zawie rał 
się raczej w społecznych praktykach transmisji i interpretacji, z któ-
rych nie można go było wyabstrahować”54.

Innymi słowy, w  medresie student zdobywał nie umiejętność 
anali zy treści tekstów kanonicznych, lecz zaznajamiał się z zasada-
mi będący mi podstawą hierarchicznej organizacji społeczeństwa. 
Przekazywano mu te zasady, ucząc „właściwej” interpretacji tekstów. 
Stawał się beneficjen tem hierarchicznego ładu społecznego nie dzię-
ki swojej „uczoności”, lecz wyłącznie jako ogniwo społecznego prze-
kazu islamu. Nieliczni tylko absolwenci medres ubiegali się o  sta-
nowisko imama prowadzącego pracę pasterską wśród wiernych. 
Ogromna większość korzystała z przyjaźni i znajomości zawartych 
w  latach nauki, by po jej ukończeniu starać się o  urząd państwo-
wy lub miejsce na dworze jakiejś osobistości. Wykształ cenie otwie-
rało bowiem dostęp do stanowisk w państwie, w którym wła dza była 
sprawowana nie za pomocą instytucjonalnych środków dominacji, 
lecz opierała się na nieformalnych więziach osobistych. Stałe urzę-
dy nie istniały. Tytuły oraz stanowiska rozdawał władca jako sym-
bole statusu i autorytetu. Państwo nie było ośrodkiem solidarności 
spo łecznej. Tę bowiem generowały więzi przynależności lokalnej: 
wspólno towe, profesjonalne i genealogiczne. Jednostka funkcjono-
wała przede wszystkim jako członek określonej grupy sąsiedzkiej 
o strukturze hierar chicznej. Na wsi były to wspólnota wodna, czę-
sto złożona z rodzin bli sko spokrewnionych ze sobą, odpowiedzial-
na za sprawne działanie jakie goś odcinka kanałów nawadniających, 
i  wspólnota samorządowa, ełat, obejmująca wszystkich mieszkań-
ców danej osady. W mieście – wspólno ta samorządowa mieszkań-
ców danego kwartału, machalla55, i grupa mieszkańców terytorium 

54 Ibidem, s. 33.
55 Machalla jest zarazem instytucją religijną, pod pewnymi względami przypo-

minającą chrześcijańską parafię, utrzymuje bowiem własny meczet i prowadzą-
cego w nim modlitwy imama.
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sąsiadującego z jakimś świętym miejscem (naj częściej był to mazar). 
Z tamtymi strukturami krzyżowały się grupy klas wieku (różnie na-
zywane: zijafat, gap, gasztak, dżura itd. u  Uzbeków i  Tadżyków)56 
i cechy rzemieślnicze. Uczestnicy większości tych grup byli bardzo 
zróżnicowani pod względem zamożności, statusu i pozycji politycz-
nej. Obowiązkiem osób o wyższym statusie było po maganie swoim 
sąsiadom i bronienie ich. Wskutek tego wertykalna struk tura wła-
dzy państwowej była osłabiana przez liczne hierarchiczne struktury 
o charakterze poziomym. Występowały one bowiem w roli mediato-
rów pomiędzy jednostką a państwem.

Społeczeństwa Azji Centralnej nie znały rozdziału sfer sakralnej 
i  świeckiej. Nie oddzielano więc „islamu” od złożonej hierarchicz-
nej organizacji społeczeństwa; w  świadomości społecznej istnia-
ła ona ja ko jedynie prawomocna „tradycja islamu”. Dlatego ma nie-
wątpliwie rację Adeeb Khalib, kiedy twierdzi, że autorytet szariatu 
wynikał z au torytetu społecznego sędziów szariackich, qazich57. Ten 
zawdzięczali oni przede wszystkim swojej opinii ludzi pobożnych 
i wykształconych. Jednak autorytet sędziego wymagał także legity-
mizacji przez państwo, a państwo rządzone przez władców, którzy 
byli uznawani za następ ców Proroka, było spostrzegane jako wzór 
i ucieleśnienie zasad isla mu. Opinia o jakiejś osobie, że jest poboż-
na, wynikała niekoniecznie z oceny jej postawy i czynów, była nato-
miast jak gdyby atrybutem zaj mowanej przez nią pozycji w hierar-
chii władzy.

Również „islam” sufizmu nie istniał poza praktyką społecz-
ną je go przekazu. Murid był zobowiązany okazywać bezwzględne 
posłu szeństwo swemu iszanowi. W  licznych przypadkach podpo-

56 Takie stowarzyszenia były znane również koczownikom, np. u  Kirgizów na-
zywały się – dżoro (przyjaciel), u Turkmenów – keszdek, deñdesz (równy) itd. 
W  spo łeczeństwach rolników były powszechnym zjawiskiem na wsi, w  ma-
challach miejskich są znane tylko z  Kotliny Fergańskiej, co zaś się tyczy in-
nych regionów, to w literatu rze można spotkać pogląd, że tam ich odpowiedni-
kiem w mieście były organizacje zrzeszające rzemieślników. Do stowarzyszenia 
przyjmowano chłopców w wieku – w zależności od regionu – 10–17 lat. Nie ist-
niały powszechnie obowiązujące zasady podziału na klasy wieku, dlatego liczba 
stowarzyszeń była różna w różnych miejscach i wynosiła od 4 do 7.

57 A. Khalib, op. cit., s. 40.
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rządkowanie iszanowi było dziedziczone. Istniał zwyczaj, że muri-
dzi rekruto wali się z członków jakiegoś rodu, w którym utrzymywa-
ła się trady cja podporządkowania się określonemu rodowi iszanów, 
traktowana jako zobowiązanie dziedziczone z  pokolenia na poko-
lenie. Iszan pro wadził swoich muridów do zbawienia drogą prak-
tyk ascetycznych i wspólnego uczestnictwa w rytuałach. Był to bądź 
zikr wewnętrzny, praktykowany w bractwie nakszbandija, polegają-
cy na powtarzaniu w myśli jakiejś frazy, czasem wiersza, bądź zikr 
zewnętrzny, polegający na zbiorowej recytacji jakiejś rytmicznej fra-
zy będącej wyznaniem wiary czy tekstu litanii, czemu towarzyszy-
ły w tym samym rytmie wy konywane ruchy ciała będące rodzajem 
zbiorowego tańca. Celem tych rytuałów było przekazanie muridom, 
przez umożliwienie im przeżywa nia stanów ekstatycznych, czę-
ści tego światła, które posia dał sam iszan. Dzięki temu otrzymywali 
wiedzę, jaka była im potrzebna do zba wienia. Jednak iszan był rów-
nież przewodnikiem swoich muridów we wszystkim, co dotyczyło 
ich życia osobistego; przed podjęciem jakichś wyborów życiowych 
byli zobowiązani zasięgać jego zdania. Uważa no nadto, że światło 
jest źródłem siły potrzebnej do leczenia chorób ciała. Rytuały wy-
konywane w  obecności iszana były więc też środkiem utrzymania 
w zdrowiu jego muridów. Istnieją zresztą świadectwa, że niektórzy 
iszani sami byli szamanami i praktykowali leczenie.

Uzupełnijmy ten przegląd różnic religii jedną jeszcze cechą isla-
mu w  Azji Centralnej. Kontemplacja należała do propagowanych 
przez sufizm praktyk mistycznych. Była jednak uprawiana wyłącz-
nie jako rytuał zbiorowy w obecności i pod przewodnictwem isza-
na. Jak zau ważył Vàmbéry, również i w tym wypadku chodziło raczej 
o  formę. Oglądani przez niego uczestnicy zbiorowej kontemplacji 
często w  jej trakcie spali. Dodajmy, że w Azji Centralnej nieznana 
była instytucja samotnego ascety, pustelnika. To jeden więcej powód, 
by charaktery zować islam w Azji Centralnej jako religię nie przeżyć 
indywidual nych, lecz wspólnotowych rytuałów. Na pierwszy rzut 
oka wydaje się przeczyć takiej charakterystyce pogląd, że ilumina-
cja stanowi jedyne źródło wiedzy pewnej. Ale, zauważmy, iluminacja 
była wyrazem pew nego stanu psychiki, który umożliwiał nawiąza-
nie bezpośredniego kon taktu np. ze świętym bez udziału świadomo-
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ści. Dlatego doznanie iluminacji zdarzało się najczęściej we śnie58. 
Użyłem słowa „doznanie” zamiast „przeżycie”, by podkreślić właśnie 
różnicę zaangażowania podmiotu poznającego. W chrześcijaństwie 
celem praktyk mistycznych jest wykroczenie poza ograniczenia bytu 
indywidualnego, dążenie do osiągnięcia jedności z bytem transcen-
dentnym, Bogiem. Wymaga to stałego wysiłku świadomości, a prak-
tyki ascezy służą temu, by wyeli minować przeszkody na drodze do 
poznania Boga, stwarzane przez uwięzienie duszy w ciele.

Mamy obecnie już dość przesłanek, by odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego w Azji Centralnej nazwania przez naszego rozmówcę sie-
bie „muzułmaninem” nie należy interpretować ściśle jako określe-
nia przynależności konfesjonalnej mówiącego. Najczęściej bowiem 
wyraża po czucie związku nie z  religią, lecz z  jakąś wyodrębnioną 
na podstawach etniczno-kulturowych grupą wyznawców islamu. 
Pogląd taki uzasa dnia po pierwsze odkrycie, że w kulturze tego re-
gionu nie istniały żad ne idee umożliwiające pomyślenie „ja” jako au-
tonomicznego bytu, nie zależnego w  swym istnieniu od rodu, ple-
mienia czy grupy sąsiedzkiej i  wyposażonego w  „subiektywność”, 
stanowiącą „wewnętrzną” sferę przeżyć, które byłyby „własnym”, 
czysto „osobistym” doświadcze niem jednostki. I po drugie, że islam 
w Azji Centralnej istniał tylko ja ko pewien zespół praktyk społecz-
nych. W społeczeństwach rolniczych były one zorganizowane wokół 
meczetów, mazarów, instytucji władzy państwowej. W  społeczeń-
stwach koczowników centrami życia religij nego były mazary. Jak wi-
dzieliśmy, zarówno święci, jak i ich kult to – z nielicznymi wyjątkami – 
zjawiska czysto lokalne, pozbawione zna czenia poza ograniczonym 
geograficznie obszarem. Mimo zmian, ja kie stały się udziałem reli-
gii po rozpadzie ZSRR, nadal najbardziej uderzającą cechą islamu 
w Azji Centralnej jest całkowita nieobecność symboli religii akcep-
towanych przez wszystkie ludy tego regionu i wy rażających ich po-
czucie jedności w wierze.

58 Jeden z moich kolegów badaczy Azji Centralnej lubi cytować pewnego imama, 
który twierdził, że wartościowe poznanie uzyskuje się we śnie dopiero po 
północy.
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Islam w niepodległych państwach.  

Narodziny opozycji islamskiej

Te właśnie specyficzne cechy islamu w  Azji Centralnej były też 
po wodem niepowodzenia wojny wydanej tej religii przez wła-
dzę radziec ką. W  dokumentach partyjnych od 1926 r. islam jest 
charakteryzowa ny jako „instrument klasowego zniewolenia”, religia 
ze swej istoty antyradziecka, a od 1927 r. w miejsce wezwań do nasi-
lenia antyreligijnej agitacji i propagandy pojawia się hasło walki z is-
lamem, które mu przypisany zostaje status „klasowego wroga ludu 
pracującego”. Propaganda antyreligijna stała się niezmiennym ele-
mentem programów szkolnych, czemu od 1929 r. towarzyszył ab-
solutny zakaz nauczania islamu na każdym poziomie. Likwidacja 
szkolnictwa i  administracji is lamskiej ugodziła przede wszystkim 
w  islam wysoki. Natomiast islam ludowy wykazał znaczną odpor-
ność, czemu sprzyjały: trwanie rodowo-plemiennej struktury spo-
łecznej, trwałość więzi wspólnotowych wśród ludności dawniej 
rolniczej i  swoisty charakter życia politycznego w Azji Centralnej, 
wynikający z dominacji w nim, również w czasach radzieckich, sto-
sunków patron–klienci.

W Azji Centralnej nadal podstawą organizacji wielu dziedzin ży-
cia społecznego jest istnienie grup ludzi bliskich sobie ze względu na 
łączące ich więzi pokrewieństwa, przyjaźni lub koleżeństwa w szko-
le czy pracy. Przypominają one bardzo instytucję znaną w kulturze 
chiń skiej jako guanxi. Termin ten oznacza grupę ludzi związanych ze 
so bą na całe życie i pomagających sobie na zasadach wzajemności. 
Otóż obecność tych grup w nie mniejszym chyba stopniu niż struk-
tura rodowo-plemienna sprzyja temu, że stosunki patron–klienci 
są w  Azji Centralnej nadal podstawą organizacji życia polityczne-
go, istotną, choć maskowaną przez wprowadzane formy jego moder-
nizacji, np. sy stem wielopartyjny, jego strukturą. System klientalny 
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był także soju sznikiem islamu ludowego, ponieważ stwarzał osło-
nę przed represja mi ze strony państwa komunistycznego. Mimo za-
mknięcia meczetów i zakazu działalności machalli owe grupy funk-
cjonowały nadal, ma skowane przed władzami jako czajchana, klub, 
piekarnia czy okazyj ne zebranie towarzyskie. Machalle utrzymywały 
własnych imamów, tyle że ukrywano ich prawdziwe funkcje i otrzy-
mywali oni zapłatę ja ko wykonawcy któregoś ze świeckich zawodów. 
W licznych przypad kach odbywało się to za wiedzą aktywistów par-
tyjnych czy przedsta wicieli aparatu władzy, którzy jako mieszkań-
cy danego terytorium dzielili swoją lojalność pomiędzy państwo 
komunistyczne a wspólno tę, jakiej byli członkami. Od poparcia tej 
wspólnoty zależało wszak również ich bezpieczeństwo np. w okre-
sach czystek. W tych warun kach lokalnie było możliwe współistnie-
nie islamu jako systemu prak tyk wspólnotowych z władzą radziecką. 
Niekiedy były one na tyle ści śle ze sobą związane, że, jak w 1992 r. sły-
szałem w Kyzyl Ordzie, mieście na południu Kazachstanu, w ostat-
nich latach istnienia ZSRR osoby ubiegające się tu o wysokie stano-
wiska partyjne i  rządowe na szczeblu dzielnicy musiały otrzymać 
na to sankcję od lokalnych auto rytetów religijnych. W ten sposób 
również gdzieniegdzie przetrwały bractwa sufickie. W publikowa-
nych w  Rosji pracach naukowych poświęconych islamowi moż-
na znaleźć twierdzenie, że w Uzbekistanie i Tadżykistanie nie było 
rzadkim zjawiskiem łączenie wysokiego sta nowiska w aparacie par-
tyjnym lub rządowym z  funkcjami iszana, pełnionymi jednak wy-
łącznie w  miejscu pochodzenia podczas wizyt tu w  dni wolne od 
pracy urzędowej1.

Upadek imperium radzieckiego zapoczątkował w byłych repu-
blikach związkowych, w  Kirgistanie, Kazachstanie, Tadżykistanie, 
Turkmeni stanie i Uzbekistanie, burzliwe procesy powrotu do trady-
cji rodzimej. Pod pewnymi względami procesy te w azjatyckich spo-

1 Por. np. I. Jermakow, D. Mikulskij, Isłam w Rosii i Sriedniej Azii, „Ło tos” 1993, 
nr 1. W 2002 r. byłem w kirgiskiej części Kotliny Fergańskiej gościem pew nego 
Uzbeka, posiadacza imponującej biblioteki religijnej, podkreślającego swoje re-
ligijne wykształcenie i przywiązanie do islamu jakoby nieosłabłe w żadnym mo-
mencie jego całego życia. Jak mi to sam mój gospodarz wyznał, przez wiele lat 
był on sekre tarzem KC KPZR w Uzbekistanie od spraw ideologii.
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łeczeństwach obsza ru byłego ZSRR przebiegały inaczej niż z pozoru 
przypominające je procesy powrotu do kultury przodków w post-
kolonialnych państwach Afryki i Azji. Dzięki włączeniu ich do im-
perium radzieckiego republiki Azji Centralnej zostały uprzemysło-
wione. Mimo kładących się cięż kim brzemieniem na ich obecnym 
rozwoju gospodarczym następstwach tzw. regionalizacji gospodar-
czej w ZSRR, kraje te w momencie jego roz padu były zaliczane do 
krajów zindustrializowanych. Tymczasem w wypadku postkolonial-
nych krajów azjatyckich, np. Indii, Indonezji, Tajlandii, Malezji czy 
Birmy, o początku fazy industrializacji można za sadnie mówić do-
piero od momentu uzyskania niepodległości.

Inne istotne różnice wynikały z różnic kolonializmów. Po pierw-
sze, nie należy nie doceniać znaczenia takiego czynnika, jak istnie-
nie własnej państwowości, to prawda, że zniewolonej, ale niemniej 
umoż liwiającej dzięki istnieniu wyodrębnionych jako narodowe in-
stytucji państwowych względnie autonomiczny rozwój kultury naro-
dowej i kultur etnicznych. Po drugie, jakkolwiek oceny polityki tzw. 
korenizacji długo jeszcze będą wywoływać spory historyków, moim 
zdaniem nie ulega wątpliwości, iż właśnie korenizacji ogromne rze-
sze ludności tytularnej republik azjatyckich zawdzięczały możliwość 
awansu spo łecznego.

Celem korenizacji było wzmocnienie władzy radzieckiej przez 
wprowadzenie do jej aparatu przedstawicieli rdzennej ludności repu-
blik. W odróżnieniu jednak od np. polityki kadrowej w koloniach 
brytyjskich, gdzie na potrzeby wprowadzonych rządów indirect rule 
korzystano z usług przedstawicieli tradycyjnych elit lokalnych wy-
kształconych na uniwersytetach w Anglii, w ZSRR korenizacja reali-
zowana była w  warunkach przyśpieszonej industrializacji. Rozwój 
technologiczny i modernizacja życia społecznego wymagały powsta-
nia odpowiednio licznej warstwy ludzi wykształconych. W tym celu 
w republikach centralnoazjatyckich stworzono sieć szkół wyższych, 
do pracy w  których kierowano specjalistów z  europejskiej części 
ZSRR. Korenizacja zapewniała przedstawicielom rdzennej ludności 
pierw szeństwo w dostępie do szkolnictwa wyższego. W warunkach 
radziec kich powodowało to asymilację do obcej kultury szerokich 
mas lud ności azjatyckiej, podczas gdy w byłych koloniach europej-
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skich zostały zasymilowane tylko wąskie elity polityczne i nieliczni 
przed stawiciele klas średnich.

Ceną, jaką azjatycka ludność republik związkowych płaciła za 
awans społeczny, była rusyfikacja. Z tego właśnie powodu inteligen-
cja i  elity polityczne w  republikach Azji Centralnej po uzyskaniu 
nie podległości za najważniejszy czynnik odradzania tradycji uzna-
ły wprowadzenie z powrotem do obiegu w całym życiu społecznym 
ję zyków etnicznych, w  Związku Radzieckim bytujących na margi-
nesach życia publicznego, zepchniętych do sfery kontaktów z człon-
kami ro dziny lub sąsiadami. Obok języka ważnym kryterium tożsa-
mości et nicznej była tu zawsze religia. Te same elity wspierały więc 
także re nesans islamu.

W okresie pieriestrojki doszło do spontanicznego odradzania się 
form religijności ludowej, kultów rodowych i szamanizmu. Tym bar-
dziej więc islam musiał się wydawać poręcznym instrumentem, któ-
rym moż na było się posłużyć do odbudowy tożsamości zbiorowej. 
We wszyst kich znanych mi przypadkach potwierdzenie więzi wła-
snego społeczeń stwa z  islamem było w państwach Azji Centralnej 
formą nacjonalistycznej reakcji elit na długotrwałą dominację kul-
tury rosyjskiej.

Stosunkowo szybko jednak ujawniły się wewnątrz elit różnice 
sta nowisk, jakie formy religii najlepiej służą sprawie budowy naro-
du. Aparat władzy niepodległych państw w  początkach ich istnie-
nia po wstawał na bazie aparatu władzy radzieckiej. A więc złożony 
był z lu dzi, którzy nawet jeśli zachowali jakieś osobiste związki z is-
lamem, odrodzenie religii traktowali instrumentalnie, jako proces 
utrzymany w tych granicach pojęcia ummy, jakie odpowiadało za-
kresowi tożsa mości narodowej w ZSRR. Popierali więc islam ludo-
wy pod warun kiem zapewnienia sobie lojalności jego wyznawców.

Natomiast wśród przedstawicieli inteligencji narodowej pod 
wpły wem ateistycznej propagandy radzieckiej licznie reprezentowa-
ni byli zwolennicy „czystego” islamu, uwolnionego od naleciałości 
tradycji przedislamskich, identyfikowanych jako „przeżytki świado-
mości”. I oni dostrzegali atrakcyjność islamu jako narzędzia tworze-
nia świa domości narodowej. Zmiany ustrojowe rozbudziły w wielu 
przedsta wicielach tej grupy aspiracje do uczestnictwa w życiu poli-
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tycznym, których aparat państwa powstający w wyniku przekształ-
ceń aparatu władzy radzieckiej nie był w stanie zaspokoić. Dlatego 
przywiązanie do islamu przejawiali między innymi przez nadawa-
nie tej religii cha rakteru ideologii protestu społecznego. Ewolucja 
ich postaw zachodzi ła w  warunkach represyjnego państwa, które 
przedstawiając siebie jako państwo narodowe, dążyło w ten sposób 
do własnej legitymizacji. Toteż krytyczny stosunek do islamu ludo-
wego część z nich doprowa dził do zakwestionowania pojęcia ummy 
jako wspólnoty narodowej.

W  procesie ewolucji stosunków między państwem a  islamem 
wy odrębniam trzy fazy odpowiadające zmianom zachodzącym 
w samym islamie w Azji Centralnej. W tym rozdziale zostaną omó-
wione tylko dwie pierwsze, decydujące dla wykrystalizowania się 
polityki państwa wobec religii.

Okres pierwszy (1991–1992)

Żadna z byłych republik związkowych nie miała tradycji własnej pań-
stwowości sięgającej okresów wcześniejszych niż kreujące formal-
nie jej byt państwowy postanowienia władz Związku Radzieckiego. 
Wszystkie po rozpadzie ZSRR pozostały w granicach przyznanych 
im w aktach prawnych, które powoływały je do istnienia. Oznacza 
to między inny mi, że granice państw nie odpowiadają granicom et-
nicznym. Wyznaczo no je, mając na względzie potrzeby gospodarki 
radzieckiej, w której obo wiązywała zasada specjalizacji ekonomicz-
nej republik. Toteż wszystkie one są obecnie zamieszkane przez lud-
ność etnicznie zróżnicowaną.

Co więcej, jak podkreślaliśmy, ustrój komunistyczny nie zlikwi-
dował tradycyjnej w Azji Centralnej organizacji społeczeństwa: na-
dal więc w społeczeństwach byłych koczowników jest ona oparta na 
struktu rach rodowo-plemiennych, a w społeczeństwach byłych rol-
ników – wspólnotowych. Ich obecność odkrywaliśmy, obserwując 
po uzyska niu niepodległości liczne przejawy rywalizacji plemion, 
rodów i kla nów (grup ludności rolniczej opartych nie na więziach 
pokrewieństwa, lecz na lojalnościach regionalnych) o  odzyskanie 
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dawnej pozycji w  społeczeństwie, które do rewolucji było złożone 
z grup zajmujących ściśle określone miejsca w istniejącym porządku 
hierarchicznym. Isto tę tego porządku wyjaśnimy w  dalszym ciągu 
tej książki, tu zaś po przestaniemy tylko na wskazaniu jednego z jego 
następstw: żadne ze społeczeństw Azji Centralnej nie jest narodem 
w którymkolwiek ze znaczeń pojęcia narodu przyjętych w socjologii 
zachodniej. Ma to de cydujące znaczenie dla sposobu, w jaki elity po-
lityczne określają swoje zadanie. Starają się wyeliminować lojalno-
ści grupowe przez zdefi niowanie pojęć „dobro wspólne” czy „interes 
narodowy” jako intere su państwa.

Każdy prezydent republik centralnoazjatyckich jest jednocze-
śnie i twórcą, i propagatorem ideologii państwowej, w której akcen-
towane są związki interesu państwa z jego osobą. To zadanie utrud-
nia okolicz ność, że budując naród państwowy, musi z konieczności 
oprzeć się na lojalnych wobec siebie grupach plemiennych lub kla-
nowych, tym sa mym odcinając dostęp do rządów w państwie wszyst-
kim innym gru pom, które do nich aspirują. Właśnie ta okoliczność 
miała znaczenie dla ukształtowania się poglądów prezydentów na 
rolę islamu w pań stwie. Atrakcyjność islamu dla ich własnych celów 
wynika głównie z  faktu, że w świadomości rządzonych przez nich 
społeczeństw religia ta stanowi jedno z  podstawowych kryteriów 
tożsamości etnicznej. Udzielając bezpośrednio po uzyskaniu nie-
podległości poparcia odradza niu się islamu, traktowali to jako śro-
dek socjalizacji własnych społe czeństw, mający wzmocnić procesy 
identyfikacji obywatela z państwem.

Zgodnie z  postanowieniami ich konstytucji, wszystkie pań-
stwa Azji Centralnej są państwami świeckimi. Niemniej prezy-
denci Kirgistanu, Turkmenistanu i  Uzbekistanu odbyli pielgrzym-
ki do Mekki. Karimow w Uzbekistanie i Akajew w Kirgistanie złożyli 
przysięgę pre zydencką na Koran. Były to z pewnością gesty mają-
ce podnieść ich prestiż w krajach islamskich. Ale nie tylko, ponie-
waż adresowane do własnych społeczeństw, zostały użyte jako chwy-
ty socjotechniczne mające umocnić związki obywatela z państwem. 
Taką też rolę grało popieranie przez państwo budownictwa mecze-
tów i medres.
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Trudno jednak byłoby wskazać przykłady materialnej pomo-
cy państwa. Jego rola polegała głównie na stwarzaniu ram praw-
nych dla inicjatyw samych wiernych. Meczety były odbudowane 
lub budowa ne za środki zbierane przez wspólnoty wśród ich człon-
ków i z pienię dzy przekazywanych na ten cel przez przedsiębiorstwa 
państwowe lub prywatnych przedsiębiorców. Finansowego wsparcia 
muzułmanom w Azji Centralnej udzielają przede wszystkim funda-
cje (waqf) z kra jów arabskich, Turcji i państw azjatyckich, głównie 
z Pakistanu.

Znajduję przynajmniej dwa powody, by twierdzić, że zachodzące 
wtedy zmiany w życiu religijnym niezupełnie ściśle oddaje określa-
nie ich mianem „odradzania się” islamu, choć tak właśnie powszech-
nie są nazywane. Po pierwsze, nie wiemy, ile np. z otwartych w latach 
1989–1992 „nowych” meczetów w Uzbekistanie zostało faktycznie 
po budowanych od podstaw, ile zaś powstało po odzyskaniu na po-
trzeby religii z dawna istniejących tu świątyń (przed 1917 r. na te-
renie Uzbe kistanu działało ponad 10 tys. meczetów), zamienionych 
w czasach ra dzieckich np. w magazyny i odbudowanych przez wier-
nych. W moim przekonaniu w Uzbekistanie zmiany w życiu religij-
nym polegały głów nie na wychodzeniu islamu z  podziemi, dokąd 
zepchnęła religię wła dza radziecka. Wspólnoty odzyskiwały prawo 
do jawnego kontynuo wania tradycyjnego stylu życia, czego pozba-
wiono ich po rewolucji bolszewickiej. Ale religia powracała okale-
czona, bowiem islam został pozba wiony „islamu wysokiego”.

Po drugie, dzięki pomocy z  zagranicy w  wypadku Kazachów 
i  czę ści Kirgizów (dotyczy to północy terytorium ich rozsiedle-
nia) jesteśmy świadkami powstawania nowej jakości: jest nią poja-
wienie się w  ich życiu religijnym instytucji wcześniej nieobecnych 
w  religii koczowni ków. Jak widzieliśmy, centrum życia religijnego 
Kazachów był nie me czet, lecz mazar. Tymczasem najczęściej wska-
zywanym jako przejaw „odradzania się” islamu w Kazachstanie zja-
wiskiem jest liczba nowo wybudowanych meczetów. O ile w 1965 r. 
w Kazachstanie działało 25 meczetów2, to w 1997 r. było ich już po-

2 Od 1961 r. została wstrzymana budowa nowych meczetów. Budownictwo me-
czetów wznowiono dopiero w latach osiemdziesiątych; w 1989 r. w Kazachstanie 
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nad 5 tys.3 Większość dzia łających imamów to ludzie w  starszym 
wieku, którzy wykształcenie religijne uzyskiwali w domu w bezpo-
średnim kontakcie z nauczycie lem, najczęściej jakimś ukrywającym 
się przed władzami mułłą. O wielu z nich można by powiedzieć, że 
są półanalfabetami. Tym bardziej więc na podkreślenie zasługu-
je fakt, że po raz pierwszy Kazachowie uzyskali dostęp do literatu-
ry religijnej drukowanej w języku kazachskim (wydawanej w Turcji 
i Pakistanie). Pierwsze tłumaczenie Koranu na kazachski zostało wy-
dane w  1990 r. w  Arabii Saudyjskiej4, niedługo po nim ukazał się 
nowy przekład Koranu, tym razem wydany w  Ałmaty. Pojawiają 
się też gazety i czasopisma islamskie, jak np. wychodząca w latach 
1992–1997 gazeta „Iman” („Wiara”) wydawana w językach kazach-
skim, ujgurskim i  czeczeńskim, od 1997 r. przekształcona w  cza-
sopismo „Islam älemi” („Świat Islamu”). Nie bez znaczenia dla życia 
religijnego Kazachów jest stały napływ literatury islamskiej wydawa-
nej w  języku rosyjskim w  Rosji. Stale rosła liczba osób deklarują-
cych w badaniach, że są muzułmanami: w 1995 r. tak określiło siebie 
39,7% badanych (co oznaczało dwukrotny wzrost w stosunku do sta-
nu z koń ca lat osiemdziesiątych)5.

Nowym zjawiskiem jest także szkolnictwo religijne. Elementarne 
szkoły religijne, mekteby, nie istniały w społeczeństwach koczowni-

działało 59 zareje strowanych meczetów (S. Żusupow, Isłam w  Kazachstanie: 
Proszłoje, nastojaszczeje, buduszczeje wo wzaimootnoszenijach gosudarstwa i re-
ligii, w: A. Małaszenko, M. Olcott, Islam na postsowieckom prostranstwie. Ko-
rzystam z elektronicznej wersji książki, wydanej w edytorze Word, co nie po-
zwala mi wskazać strony w  cytowanym tekście). Nie mam, niestety, danych 
dotyczących liczby meczetów w Kazachstanie do rewolucji.

3 J. Trofimow, Sowriemiennaja rieligioznaja situacyja w  respublikie Kazachstan, 
„Centralnaja Azija i Kawkaz” 1997, nr 12. www.ca-c.org/journal/12_1997/st_08_ 
_trofimov.shtml.

4 W 1992 r. fundacja króla Arabii Saudyjskiej Fahda wysłała do Kazachstanu 300 tys. 
egzemplarzy Koranu wydanych w języku kazachskim. A. Sułtangalijewa, Ewo-
lucyja isłama w Kazachstanie, „Centralnaja Azija i Kawkaz” 1999, nr 4, s. 31.

5 J. Trofimow, op. cit. Liczba ta pokazuje procent muzułmanów wśród ogółu 
mieszkańców republiki. Jak twierdzi natomiast Aleksiej Małaszenko, w połowie 
lat dziewięćdziesiątych. 78,8% Kazachów uważało siebie za muzułmanów. Islam 
i politika w gosudarstwach Centralnoj Azii, „Centralnaja Azija i Kawkaz” 1999, 
nr 4, www.ca-c.org/ journal/cac05_1999/st_l l_malashenko.html.
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ków6. Dopiero przesiedlenie Kazachów do osiedli kołchozowych 
i miast stworzyło warunki, w których młodzież mogła pobierać na-
uki w szkołach otwieranych przy medresach lub prowadzonych jako 
uczel nie prywatne. Wraz z rozwojem budownictwa meczetów zakła-
dane są szkoły przygotowujące przyszłych imamów i powstają szkół-
ki nie dzielne. W Ałmaty został otwarty instytut islamski z progra-
mem dwu letniego nauczania, który w 1996 r. opuściło pierwszych 
300 absolwen tów. Poziom nauczania w  instytucjach edukacji reli-
gijnej jest jednak niski. Do rewolucji wśród Kazachów tylko bardzo 
nielicznym udawa ło się ukończyć studia religijne. Represje w ZSRR 
wyeliminowały i tę bardzo nieliczną jeszcze grupę. W szkołach reli-
gijnych uczy się języ ka arabskiego, czytania Koranu i podstaw wia-
ry. Mimo to znajomość arabskiego jest nadal słaba nawet wśród 
mułłów zajmujących wysokie stanowiska w hierarchii utworzonych 
z inicjatywy i pod nadzorem pań stwa struktur muftiatu. W 1990 r. 
w  Kazachstanie powstał Duchowy Zarząd Muzułmanów, muftiat, 
niezależny od nadal wtedy istniejącego w  Taszkencie Centralnego 
Zarządu Duchowego Muzułmanów Azji Środkowej i Kazachstanu. 
Inicjatorem były władze republiki, a  decy zja o  utworzeniu samo-
dzielnego muftiatu dla Kazachstanu była wynikiem rywalizacji 
z Uzbekistanem o pierwszeństwo w Azji Centralnej.

Nie ma bazy legislacyjnej regulującej działalność instytucji edu-
kacji religijnej i uzgodnionego systemu licencjonowania takich insty-
tucji7. Ten stan rzeczy wykorzystują przyjeżdżający do Kazachstanu 
emisariusze islamscy z zagranicy. Za środki z krajów arabskich i Tur-
cji otwierane są prywatne szkoły religijne8. Część młodzieży wyjeż-
dża też na studia religijne za granicę. Dokładna liczba nie jest zna-

6 Choć zdarzało się, że jakiś przedstawiciel starszyzny rodowej czy plemiennej 
najmował studenta medresy, by ten podczas wakacji zajmował się nauczaniem 
jego dzieci.

7 Central Asia: Islam and the State. 10 July 2003, ICG Asia Report No 59, Osh– 
–Brussels, s. 33.

8 Na przykład w  Szykmencie działają trzy duże uczelnie religijne: Uniwersytet 
Kazachsko-Kuwejcki (obecnie przemianowany na Południowo-Kazachstańską 
Akademię Pedagogiczną), Uniwersytet Kazachsko-Arabski, Południowo-Ka-
zachstański Uniwer sytet Pedagogiczny.
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na. Wiadomo jednak, że w 1996 r. 80 osób z Kazachstanu uczyło się 
w uni wersytecie Al-Azhar w Kairze, 100 w Turcji, 20 w Pakistanie9.

Podobne zjawiska charakteryzują proces odradzania się islamu 
w Kirgistanie. W tym jednak wypadku bardziej niż w Kazachstanie 
da wały znać o sobie różnice regionalne. Południe kraju zostało zi-
slamizowane już w  czasie podbojów arabskich, a  później wcho-
dziło w  skład państw, które – jak Chanat Chokandzki w  XVIII 
i XIX w. – starały się upowszechniać islam wśród zamieszkujących 
na ich terytorium kirgi skich koczowników. Południe różni się także 
od północy pod względem składu etnicznego ludności: tylko oko-
ło 3% obecnych mieszkańców to ludność pochodzenia słowiańskie-
go, dominują Kirgizi i Uzbecy10. Tu zawsze istniały też najważniej-
sze w  Kirgistanie centra kultu religijne go: mazary w  Oszu, Dżalal 
Abadzie, Uzgenie, Safid Bulencie i  Eski Naukacie należą do naj-
bardziej znanych w Centralnej Azji miejsc piel grzymek. Ogromna 
większość odbudowanych lub wybudowanych po 1991 r. meczetów 
w Kirgistanie powstała właśnie na południu – w 1999 r. liczbę dzia-
łających meczetów tylko w Oszu i okolicach szacowano na około po-
nad 100011. W samym Oszu w 1997 r. funkcjonowało 46 me czetów, 
ale wciąż daleko było do stanu istniejącego tu do rewolucji, kie dy to 
działały 154 meczety. Ogółem do 1997 r. na południu otwarto po-
nad 2000 meczetów.

Inna sytuacja istniała na północy. W stolicy kraju, Biszkeku, Kir-
gizi byli mniejszością – w 1997 r. 54% mieszkańców miasta stanowi li 
Rosjanie i Ukraińcy, wśród których było wielu wyznawców prawo-
sławia. W  obwodzie czujskim liczba prawosławnych dorównywała 
liczbie muzułmanów (Kirgizów, Kazachów, Tatarów, Uzbeków). Na-

9 A. Sułtangalijewa, op. cit., s. 30.
10 Według oficjalnych danych w 1999 r. Uzbecy stanowili ponad 30% ludności na 

południu (W. Ulejew, Kirgizja naporogie XXI wieka. Analiz etnokonfesjonal-
noj situacyi na jugie riespubliki, 1999, s. 4. Dokument został mi udostępnio-
ny na prawach rękopisu). Dane oficjalne uważa się za znacznie zaniżające 
stan rzeczywisty, co po twierdza porównanie wskaźników liczby urodzeń: 
wskaźnik urodzeń wśród Uzbeków wynosił w 1999 r. 3,2%, wśród Kirgi-
zów – 2,2–2,4%.

11 A. Małaszenko, op. cit.
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tomiast w innych regionach północy, gdzie Kirgizi stanowili więk-
szość mieszkańców – od 98% w  obwodzie naryńskim, 87% w  ob-
wodzie talaskim, do 77% w  obwodzie ysykkölskim – procesom 
odradzania się islamu, który przetrwał tu wyłącznie jako islam lu-
dowy, towarzyszy ła ekspansja różnych kościołów chrześcijańskich, 
przede wszystkim protestanckich12.

W  połowie lat dziewięćdziesiątych aż 95% Kirgizów uważa-
ło siebie za muzułma nów13. Jednak badania, na których podsta-
wie jest znana ta liczba, nie uwzględniały różnic form religijności, 
a pod tym względem muzułma nie w Kirgistanie są bardzo podzie-
leni. Większość kontynuuje wzory, jakie wykształcił islam ludowy 
w ZSRR. Nadal więc nie meczet, lecz mazar stanowi dla nich cen-
trum życia religijnego. Utrzymywaniu się tego stanu sprzyja mię-
dzy innymi niski poziom edukacji religijnej. Tak jak w Kazachstanie, 
również w  Kirgistanie dotkliwie daje znać o  sobie brak wykształ-
conego kleru. Ogromna większość aktywnych imamów to osoby 
w mocno już zaawansowanym wieku, z reguły pozbawione formal-
nego wykształcenia religijnego i z tych właśnie powodów naj częściej 
oderwane od współczesnego świata z jego problemami. Tej lu ki nie 
zdołały wypełnić otwierane szkoły religijne14. Tym bowiem bra-
kuje kadry nauczającej, księgozbiorów, a w programach nauczania – 
przedmiotów dostarczających wiedzy o  islamie we współczesnym 
świecie. Stosunkowo liczna grupa młodzieży – według niesprawdzo-
nych danych około 1000 osób – kształci się w uczelniach zagranicz-
nych, przede wszystkim w Pakistanie i Arabii Saudyjskiej.

12 A. Tabyszalijewa, Wzglad na rieligioznuju situacyju w Kyrgyzstanie, „Centralna-
ja Azija i Kawkaz” 1997, nr 12.

13 A. Małaszenko,  op. cit.
14 W  Biszkeku w  1992 r. został otwarty Instytut Islamski im. Chazreti Umara, 

na którym w 1997 r. studiowało 500 studentów. Ponadto od 1993 r. działa Wy-
dział Teo logii na Uniwersytecie Państwowym w Oszu, na którym co roku za-
czyna studia 60 studentów. Dzięki pomocy fundacji (waqf) tureckich studen-
ci przez pierwsze dwa la ta nauki kształcą się na  uniwersytecie w  Ankarze.  
Z. Marat, Kyrgyzstan: Krizis w otnoszenijach mieżdu gosudarstwom i duchowien-
stwom ugłublajetsja, „Centralnaja Azija i Kawkaz” 1997, nr 7, http://www.ca-c.
org/journal/07-1997/st_19_marat.shtml.
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Władze zapis konstytucyjny o  rozdziale religii i  państwa 
interpre tują jako zwolnienie państwa z obowiązku wspierania edu-
kacji religij nej. Dlatego poza instytucją szkoły religijnej nie istnie-
ją inne formy przekazu wiedzy o  islamie. Nie ma więc ani biblio-
tek, ani programów radiowych czy telewizyjnych propagujących 
wiedzę o  religii. Państwo natomiast stara się kontrolować naucza-
nie religii przez wprowadzenie obowiązku rejestracji szkół religij-
nych przez muftiat (Kirgistan w  1993 r. odrzucił zwierzchnictwo 
Centralnego Zarządu Duchowego Muzułmanów Azji Środkowej 
i Kazachstanu w Taszkencie i utwo rzył niezależny Centralny Zarząd 
Duchowy Muzułmanów Kirgistanu, muftiat). Jak mi jednak wiado-
mo, szkoły prywatne prowadzone przez cudzoziemców (najczęściej 
przez przyjezdnych Arabów) z reguły nie dopełniają tego obowiąz-
ku. Zdystansowanie się przez państwo wobec spraw edukacji religij-
nej sprawiło, że brakuje postanowień prawnych dotyczących uzna-
walności dyplomów wydawanych przez uczelnie re ligijne. Z  tego 
powodu absolwenci sponsorowanych przez waqfy tu reckie uczelni 
religijnych, którzy nie zostali zatrudnieni w meczetach, nie mogą też 
znaleźć pracy w instytucjach państwowych15. Można więc przypusz-
czać, że zasilą oni kadry organizacji islamskich działa jących bez do-
pełnienia obowiązku rejestracji przez muftiat.

Do uzyskania niepodległości Kirgizi byli jednym z najbardziej 
zru syfikowanych społeczeństw w radzieckiej Azji Centralnej. Język 
ro syjski jest nadal uważany za prestiżowy i  obecnie obserwujemy 
wy raźny odwrót od używania języka kirgiskiego nawet w  domu. 
Wysoki prestiż edukacji rosyjskojęzycznej jest w moim przekonaniu 
powodem, dla którego wśród wykształconych Kirgizów częściej niż 
wśród przed stawicieli innych społeczeństw tego regionu można spo-
tkać osoby, których poglądy na islam ukształtowała szkoła propagu-
jąca obraz is lamu ludowego powstały w systemie ateistycznej edu-
kacji radzieckiej. Różni ich często inne pojęcie odpowiedzialności 
człowieka przed Bo giem za swoje postępki i większe oczekiwania od 

15 Opublikowany w lipcu 2003 r. raport International Crisis Group podawał, że 
w tym roku 150 absolwentów pozostawało bez pracy (Central Asia: Islam and 
the State, s. 29).
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religii – że ta dostar czać będzie również odpowiedzi na problemy in-
dywidualnego życia duchowego.

Ożywienie życia religijnego na południu znalazło między in-
nymi wyraz w odrodzeniu się instytucji zijafatu, ale w zmienionej 
już po staci: obecnie instytucja ta przekształciła się w  rodzaj kółka 
dyskusyj nego, którego uczestnicy stale spotykają się ze sobą, by roz-
mawiać o religii. Jest to jeden z najbardziej rzucających się w oczy 
przejawów sytuacji, w  której zinstytucjonalizowana religia rozmi-
ja się z potrze bami wiernych. Niski poziom wykształcenia mułłów 
sprawia, że w  ogóle nie podejmują wyzwań intelektualnych, jakie 
stwarza obec ność w  Kirgistanie ugrupowań fundamentalistycz-
nych, takich np. jak Hizb ut-Tahrir. Wniosły one do życia religijnego 
w Kirgizji problemy, stanowiące zresztą przedmiot ożywionych de-
bat w innych krajach mu zułmańskich, takie jak zagadnienia stosun-
ków religii i państwa w is lamie czy demokracji. Rozczarowanie z po-
wodu takiego stanu często wyrażali moi rozmówcy, przedstawiciele 
inteligencji, podkreślając, że jest on główną przyczyną małego auto-
rytetu oficjalnego islamu w spo łeczeństwie kirgiskim.

Powinniśmy jednak w  tym miejscu zwrócić uwagę, że islam 
ofi cjalny nie pełni obecnie tych funkcji modernizacyjnych, jakie 
charak teryzowały jego działalność w czasach radzieckich. Wtedy do 
pracy w aparacie zinstytucjonalizowanej religii rekrutowano wyłącz-
nie absol wentów medres, które kontynuowały tradycje nauczania 
zreformowa nego przez dżadidów. Byli oni poddani ciśnieniu pro-
pagandy ateistycz nej, toteż ich ogromną większość stanowili zwo-
lennicy „czystego” islamu, uwolnionego od „przeżytków” wierzeń 
i kultów przedislamskich. Zmiany, jakie się dokonały od uzyskania 
niepodległości, polega ły między innymi na wyeliminowaniu z hie-
rarchii władz muftiatu wie lu osób skompromitowanych współpracą 
z władzą radziecką i zastępo waniu ich przez osoby cieszące się auto-
rytetem z powodu swojej „po bożności” lub też popierane za lojal-
ność przez władze państwowe16. W ich doborze kryterium stosunku 

16 Jak mnie informowano w 2003 r., w Tadżykistanie na ogółem 30 członków Rady 
Ulemów, pełniącej podobne funkcje w państwie, jak Centralne Zarządy Ducho-
we Muzułmanów w Kirgistanie i Kazachstanie, tylko 5 ma formalne wykształce-
nie religijne.
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do islamu ludowego nie odgrywało żadnej roli. A co więcej, zaczy-
nali działalność wtedy, kiedy islam mu siał rywalizować z ekspansją 
Kościołów chrześcijańskich. Już to jedno było wystarczającą przy-
czyną, by unikali działań mogących powodo wać odpływ wiernych.

Statystyki informujące o liczbie muzułmanów, otwartych mecze-
tów, pielgrzymów do Mekki, medres i osób uczących się w nich prze-
słaniały w gruncie rzeczy bardzo złożoną rzeczywistość, zawierają-
cą zapowiedź wszystkich tych konfliktów, jakich istnienie zaczęliśmy 
do strzegać dopiero po pojawieniu się silnych ruchów islamskich. 
Kon flikty te były założone już w  sprzecznościach, jakie powstały 
w histo rii centralnoazjatyckiego islamu w ZSRR. Jednak ujawniły się 
z całą siłą dopiero wtedy, gdy po islam jako ideologię protestu zaczę-
ły się gać grupy, których rozbudzone aspiracje do udziału w rządach 
pań stwem natrafiły na opór aparatu władzy państwowej, też chcące-
go wy korzystać religię do swoich celów.

W pierwszych latach niepodległości protest przeciw pozostawa-
niu nadal u władzy ludzi, którzy w ZSRR, jak wszyscy, z wyjątkiem 
Akajewa w  Kirgistanie, prezydenci nowo utworzonych republik, 
zajmowa li stanowiska pierwszych sekretarzy KC partii, przybie-
rał niekiedy po stać otwartego buntu przeciwko mianowanym przez 
nich osobisto ściom na stanowiska religijne. W  Kazachstanie na 
przełomie 1991 i 1992 r. grupy młodzieży dwukrotnie opanowywa-
ły meczet w Ałmacie, usiłując biciem i pogróżkami zmusić muftie-
go Ratpeka każy Sanbaj uly do ustąpienia z zajmowanego stanowi-
ska17. W odpowiedzi władze przeprowadziły rewizje w mieszkaniach 
członków partii Alasz.

Ale właśnie ta partia może służyć za przykład ilustrujący zmienia-
jącą się rolę islamu: bezpośrednio po uzyskaniu niepodległości jest 
on przede wszystkim ideologią walki z  pozostałościami ustroju 
radziec kiego. Alasz powstał w 1990 r. jako islamska partia demokra-
tyczna, która łączy „w swoim programie prawdy islamu i wartości 
zachodnie go społeczeństwa demokratycznego”. W wyborach prezy-

17 Według świadectwa samego muftiego napastnicy kilkakrotnie powtarzali: 
„W Kazachstanie jest dwu zdrajców: prezydent Nazarbajew i podstawiony przez 
nie go agent KGB, Sanbaj uly”. S. Zapaśnik, Kazachstan. Problemy wewnętrzne 
a kie runki polityki zagranicznej, s. 21.
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denckich 1991 r. partia poparła kandydaturę Hasena Kożachmetowa 
wysuniętą przez demokratyczną partię Żeltoksan. Ma to takie zna-
czenie, że w spo łeczeństwie Kazachów podzielonym na trzy związki 
plemienne, żuzy: Starszy, Średni i Młodszy (nazwy żuzów odpowia-
dają zależnościom hierarchicznym między nimi), Kożachmetow re-
prezentował interesy plemion zamieszkujących południe Kazachstanu. 
Spośród tych ple mion wywodzili się również członkowie i zwolen-
nicy Alaszu18. Po pierając kandydaturę Kożachmetowa, występowali 
przeciwko umacnianiu się naówczas u  władzy w  państwie przed-
stawicieli aparatu radzieckiego, z  którego wywodzi się prezydent 
kraju Nursultan Nazarbajew (do momentu powstania niepodle-
głego Kazachstanu był on pierwszym sekretarzem KC). W gruncie 
rzeczy jednak konflikt miał charakter plemienny i niemałą w nim 
rolę odgrywały stosunki prezy denta z  własnym żuzem (prezydent 
pochodzi ze Starszego Żuzu, jed nak z  rodu i  plemienia zajmują-
cych niskie miejsce w hierarchii wewnątrzżuzowej). W dramatycz-
nych manifestacjach w 1991 i 1992 r.  przeciwko prezydentowi Alasz 
brał udział zawsze razem z innymi par tiami i ugrupowaniami opozy-
cji demokratycznej. Opinia o Alaszu ja ko partii islamskiej utwierdzi-
ła się, gdy partia po raz pierwszy ogłosi ła swój program, występując  
19 V 1992 r. na konferencji prasowej w Moskwie razem z  Islamską 
Partią Odrodzenia. Niedługo po tym wy darzeniu, w połowie czerwca 
1992 r., miałem okazję parokrotnie spo tkać się z osobami z kierownic-
twa partii. Wyniosłem z tych spotkań przeświadczenie, iż członkami 
Alaszu byli przedstawiciele młodej in teligencji, przekonani, że islam 
jest jedynym skutecznym środkiem sa nacji moralnej społeczeństwa, 
a zarazem widzący w tej religii rezer wuar symboli, po które sięgając, 
można odrodzić naród.

Nie odbiegały od tego modelu opozycji islamskiej ruchy i organi-
zacje w  Uzbekistanie, choć tu powstawały na podstawach lojalno-
ści regionalnych, a nie plemiennych – z wyjątkiem może Islamskiej 
Par tii Odrodzenia (IPO), przynajmniej w początkach jej obecności 
w Uzbekistanie. Partia została powołana do życia na zjeździe przed-

18 Wśród etnografów kazachstańskich jest rozpowszechniony pogląd, że rekru-
towali się z Młodszego Żuzu.
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stawicieli wszystkich muzułmanów ZSRR w 1990 r. w Astrachaniu 
ja ko Wszechzwiązkowa Islamska Partia Odrodzenia. Z  analizy 
jej róż nych dokumentów programowych wynika, że stawiała so-
bie za cel odrodzenie moralne człowieka przez islam. Ale sam is-
lam miał także zostać przeobrażony przez powrót tej religii do jej 
źródeł, Koranu i sunny. Partia stawiała się w opozycji do oficjalne-
go islamu radziec kiego. Cała tradycja islamu w Rosji i ZSRR zosta-
ła odrzucona jako twór powstały w warunkach upadku kultury mu-
zułmańskiej, spowo dowanego przez kolonializm carski i bezbożne 
państwo radzieckie. Jest interesujące, że postulat oczyszczenia religii 
z tych składników, które przeniknęły do niej w czasach radzieckich, 
współwystępuje w progra mie IPO z  ideą islamu jako światopoglą-
du, a nie rytuału. Inną całko wicie nową ideą w postradzieckiej Azji 
Centralnej była idea ummy ja ko wspólnoty wszystkich wiernych. 
Toteż zakrawa na paradoks, że IPO nie udało się w Azji Centralnej 
stworzyć jednej regionalnej struktury; istniała tu wyłącznie jako nie-
zależne oddziały krajowe.

Przyczyną tego stanu były jakoby konflikty tadżycko-turec-
kie. Jak twierdzą np. źródła rosyjskie, kierownictwo tadżyckiej or-
ganizacji IPO nie chciało współdziałać w  ramach jednej regional-
nej struktury z Uzbekami19. Dlatego w Uzbekistanie partia powstała 
później niż w Tadży kistanie. Na stosunek władz Uzbekistanu do no-
wej partii wpłynęły wy darzenia związane z  powstaniem w  1989 r. 
w Taszkencie ruchu Islam i Demokracja. Wiemy o nim tylko tyle, 
że w  lutym 1989 r. zorganizował masowe wystąpienia przeciw-
ko ówczesnemu kierownictwu Centralne go Zarządu Duchowego 
Muzułmanów, w  wyniku których nowym muftim został wybrany 
Muhammad Sadyk. Władze państwowe nie wyra ziły zgody na reje-
strację Wszechzwiązkowej Islamskiej Partii Odro dzenia. Jej pierw-
sza konferencja regionalna w  styczniu 1991 r. została rozpędzona, 
a uczestnicy ukarani grzywnami. Mimo to partia zaistnia ła i zdoby-
ła szczególnie mocną pozycję w Kotlinie Fergańskiej, gdzie jej bazą 
był Namangan, jedno z  największych miast tego regionu. W  mar-
cu 1992 r. aresztowano członków kierownictwa IPO. Prześla dowania 

19  I. Jermakow, D. Mikulskij,  op. cit., s. 178.
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trwały i w połowie 1992 r. partia zeszła do podziemia. Po zniknię-
ciu jej przywódcy, Abdullaha Utajewa (najprawdopodobniej po-
rwanego i zabitego przez służby wywiadu uzbeckiego), IPO utraciła 
wi doczność społeczną, a  po wzmożeniu jej prześladowań od mo-
mentu uchwalenia w grudniu 1992 r. nowej konstytucji jej struktury 
przesta ły praktycznie istnieć20.

Dla rozwoju stosunków między państwem a islamem w Uzbeki-
stanie największe znaczenie miały jednak inne dramatycz-
ne wydarze nia w  Kotlinie Fergańskiej. Kotlina była od połowy lat 
osiemdziesią tych odwiedzana przez aktywistów islamskich z krajów 
arabskich, Pakistanu, Afganistanu. Od 1985 r. w Chokandzie działali 
Bracia Mu zułmanie21. W  sierpniu 1991 r. w  obwodzie namangań-
skim, a w następ nych miesiącach w obwodach andiżańskim i fergań-
skim, powstał ruch Islam Laszkarlari (Wojownicy Islamu), z które-
go wyłoniły się grupy Adalat (Sprawiedliwość) złożone z młodzieży, 
stawiające sobie za cel walkę z przestępczością i korupcją. Do końca 
1991 r. działało ponad 60 takich grup liczących od 15 do 200 człon-
ków22. Adalat był – moim zda niem – wytworem ideologii radziec-
kiej, skąd jego zwolennicy zaczerp nęli idee równości i  sprawiedli-
wości, ale pozostawał też pod wpływem ideologii IPO23. Stworzona 
przez Adalat tzw. islamska milicja tropiła złodziei kieszonkowych, 
naruszycieli porządku publicznego, spekulan tów, ale wymierzała też 
kary za łapownictwo milicjantom. Cele przezeń sobie postawione 
prowadziły tę organizację do nieuchronnej konfron tacji z władzami, 
tym bardziej że rosła w  siłę, popierana przez partie demokratycz-

20 W. Ponomariew, Isłam w sistiemie gosudarstwiennoj polityki Uzbekistana i Turk-
menistana: 1990–e gody, w: M. W. Jordan, R. G. Kuziejew, S. M. Czerwoannaja 
(red.), Isłam w Jewrazii. Sowriemiennyje eticzeskije i esteticzeskije koncepcyi sun-
nitskogo isłama, ich transformacyja w massowom soznanii i wyrażenije w iskus-
stwie musułmanskich narodow Rossii, Moskwa: „Progess-Tradicija” 2001, s. 345.

21 Informację o działalności tu Braci Muzułmanów przekazał mi Michał Łabenda.
22 A. Muminov, Traditional and Modern Religious Theological Schools in Cen tral 

Asia, w: Political Islam and Conflicts in Russia and Central Asia, Stockholm: 
Swedish Institute of International Affairs, Conference Paper 24, 1999, s. 110.

23 B. Babadżanow, Rieligiozno-oppozicyonnyje gruppy w Uzbiekistanie, w: Rieligio-
znyj ekstremizm w Centralnoj Azii. Problemy i pierspiektywy. Matieriały konfier-
encyi, OSCE, Duszanbe 2002, s. 51.
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ne, dla których Adalat był wartościowym sprzymierzeń cem w walce 
z reżimem Karimowa24. Momentem, od którego zaczyna się odwrót 
państwa od dotychczasowej polityki w stosunku do islamu, był incy-
dent z 9 XII 1991 r., kiedy to na wiecu w Namanganie Karimow usły-
szał od kierownictwa Adalatu żądania przekazania na cele społecz-
ne paru budynków administracyjnych, w  tym miejscowej siedziby 
by łej Partii Komunistycznej, legalizacji wydawnictw opozycyjnych, 
a  tak że zapowiedź przekształcenia Uzbekistanu w  państwo islam-
skie. Jak opowiadali mi świadkowie tego wydarzenia, Karimow nie 
potrafił ukryć przerażenia. Po jego powrocie do Taszkentu zapadły 
decyzje o re presjach wobec opozycji. Na początku 1992 r. wielu dzia-
łaczy Adalatu aresztowano, a część zbiegła za granicę, między inny-
mi do Tadżykista nu, dokąd uciekli też przywódcy organizacji, Tahir 
Joldaszew i  Dżuma Namangani. Tam z  uchodźców z  Uzbekistanu 
zorganizowali formację wojskową, która uczestniczyła w wojnie do-
mowej, walcząc w szeregach opozycji islamskiej.

Przypominają wzory znane nam z  Kazachstanu i  Uzbekistanu 
po czątki opozycji islamskiej w  Tadżykistanie, choć wydarzenia 
w tym kraju potoczyły się według innego zgoła scenariusza. W 1991 r. 
jedna z lokalnych struktur Islamskiej Partii Odrodzenia przekształ-
ciła się w  samodzielną Islamską Partię Odrodzenia Tadżykistanu 
(IPOT). Par tia powstała w sytuacji nasilania się walki klanów. O wła-
dzę walczy ły wówczas ze sobą dominujący w życiu politycznym ra-
dzieckiego Ta dżykistanu klan leninabadzki i  rywalizujący z  nim 
przez cały czas istnienia ZSRR klan kulabski. W gruncie rzeczy była 
to walka między dwoma ugrupowaniami komunistycznej nomen-
klatury. Przed 1991 r. kadry wojska i milicji były tworzone z przed-
stawicieli klanu kulabskiego, podczas gdy klan leninabadzki był re-
prezentowany głównie w apa racie partyjnym i państwowym.

Bazą poparcia społecznego IPOT były natomiast klany garm-
ski i badachszański z górskich rejonów kraju, gdzie nadal wypływo-
we by ły bractwa sufickie nakszbandija i kadirija, a w Badachszanie 

24 V. V. Naumkin, Militant Islam in Central Asia: The Case of the Islamic Move ment 
of Uzbekistan, Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies (University 
of California, Berkeley), Paper 2003_06’naum, s. 17.
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najbar dziej rozpowszechnioną religią był ismailizm. Po rozpadzie 
ZSRR ismailici i  klan garmski, z  których wywodziła się ogromna 
większość przedstawicieli powstających w  okresie pieriestrojki elit 
ekonomicz nych w  Tadżykistanie, chciały uzyskać odpowiadającą 
ich pozycji spo łecznej reprezentację w powstającym układzie poli-
tycznym w kraju25. W 1991 r. IPOT wzięła udział w wyborach pre-
zydenckich, a popiera ny przez nią kandydat uzyskał – według ofi-
cjalnych danych – 31% gło sów (zdaniem opozycji – 40%). Na tym 
etapie wokół IPOT zjedno czyły się wszystkie ugrupowania islam-
skie, w tym również pamirski ruch Lejli Badachszan, którego człon-
kami są ismailici.

Wydarzenia 1992 r.: nieudany zamach stanu – jak przedstawia-
ją to ich przeciwnicy (z innych jednak relacji mogłoby wynikać, że 
pre zydent Emamali Rachmanow – komunista z  Kulabu, wybrany 
w  paź dzierniku na prezydenta przez parlament – tak wyreżysero-
wał przebieg wydarzeń, by nadać rozprawie z opozycją pozory tłumie-
nia próby przewrotu zbrojnego), następnie wyparcie opozycji islamskiej 
w góry i przejęcie władzy w Duszanbe przez komunistów z Kulabu były 
początkiem wojny domowej, która trwała do 27 VI 1997 r. Już pod-
czas tej wojny w 1993 r. w Afganistanie powstał blok partii i ugru-
powań opo zycyjnych Zjednoczona Opozycja Tadżycka (ZOT). Jego 
filarem była IPOT, ale wchodziły doń, obok ugrupowań pamirskich 
Rastachez (Odrodzenie) i Lejli Badachszan (Skarby Badachszanu), 
również De mokratyczna Partia Tadżykistanu, w 1992 r. programo-
wo bliska rosyj skim partiom demokratycznym.

Mamy już dość przykładów, by próbować wskazać istotne cechy 
zjawiska, jakim jest pojawienie się islamu jako ideologii politycznej 
w państwach Azji Centralnej w latach 1990–1992.

Po pierwsze, wszystkie ruchy odwołujące się do islamu mają wte-
dy charakter regionalny. IPOT np. jest ruchem powstałym na pod-
stawie klanowej (konkretnie klanu garmskiego), a jego główną bazą 

25 S. Olimowa, Politiczeskij isłam i  konflikt w  Tadżikistanie, „Central Asia and 
the Caucasus” 1999, nr 4, http://www.ca-c.org/journal/05-1999/st_23_olimo-
va.html; M. Olimow, S. Olimowa, Politiczeskij isłam w sowriemiennom Tadżi-
kistanie, w: A. Małaszenko, M. Olcott, Isłam na postsowieckom prostranstwie.
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poparcia są społeczności lokalne regionów górskich Tadżykistanu 
(kla ny karategiński i pamirski).

Po drugie, wszystkie powstające wtedy ruchy próbują działać 
ściśle w ramach porządku prawnego określanego przez konstytucję 
państwa, wykorzystując środki walki politycznej właściwe ustrojom 
demokracji. IPOT np. starał się wprowadzić swoich przedstawicieli do 
władz państwa, m.in. startując w 1991 r. w wyborach prezydenckich, 
a i później, po powstaniu w 1997 r. Komisji Pojednania Narodowego 
i wprowadzeniu swoich przedstawicieli do struktur rządowych i admi-
nistracji państwowej (w obu tych strukturach ZOT przyznano 30% 
miejsc), wyraził zgodę na przeprowadzenie wyborów prezydenc-
kich i  parlamentarnych jako prawomocnych mechanizmów po-
działu władzy. Charakteryzowana później przez przeciwników 
jako partia fundamentalistyczna, IPOT w rzeczywistości nie dąży-
ła do utworzenia w Tadżykistanie państwa wyznaniowego. Jej przy-
wódcy stanowczo zaprzecza li temu, by ich celem było przekształce-
nie Tadżykistanu w republikę islamską. IPOT była partią skupiającą 
młodą muzułmańską inteligen cję, która stawiając sobie za cel odro-
dzenie narodowe, widziała w isla mie skuteczne narzędzie budowa-
nia tożsamości zbiorowej.

Po trzecie, z  tych właśnie powodów była możliwa współpra-
ca opozycji islamskiej z partiami demokratycznymi. Jak widzieliśmy, 
IPOT stała się ośrodkiem wszystkich sił demokratycznych w  kraju, 
uznających jej przewodnictwo w walce ze znienawidzoną jako post-
komunistyczna władzą centralną. Przedstawicielom tych sił nie prze-
szkadzało odwoływanie się przez IPOT do islamu, ponieważ same ak-
ceptowały wybór tej konfesji jako kryterium tożsamości narodowej.

Odrodzenie islamskie było we wszystkich omawianych tu przy-
padkach ściśle związane z wysiłkami mającymi na celu budowę naro-
dów. Już choćby z tego tylko powodu jest bezpodstawne charaktery-
zowanie Alaszu czy IPOT jako ruchów fundamentalistycznych. 
Różniła je od takich ruchów koncepcja ummy, zawężona do własnej 
grupy etnicznej. Pojęcie ummy jako narodu jest bowiem sprzeczne 
z uniwersalistycznym przesłaniem islamu i dlatego nacjonalizm jest 
piętnowany przez fundamentalizm. Ale różniło je przede wszyst-
kim in ne podejście do islamu. Omawiane teraz opozycyjne ruchy 
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islamskie czerpały z religii ideały potrzebne do odbudowy solidar-
ności społecz nej; miała ona być przewodnikiem moralności w pro-
cesie wychodze nia z komunizmu, a nie dostarczać wzorów instytu-
cji politycznych. Po takie wzory sięgano do doświadczenia państw 
demokratycznych, co było równoznaczne z  akceptacją cywilizacji 
Zachodu. „Czysty” islam jawił się w tych projektach jako najlepszy 
sprzymierzeniec demokra cji, ponieważ umożliwia stworzenie społe-
czeństwa rządzącego się prawdziwymi zasadami równości i sprawie-
dliwości, których nie po znała kultura zachodnia.

Okres drugi (1993–1998)

Żaden z  prezydentów republik centralnoazjatyckich nie zamie-
rzał ogra niczyć swojej władzy ustępstwami wobec żądań opozycji. 
Dotyczyło to także tych ugrupowań i partii opozycyjnych, które swo-
je postulaty legitymizowały przez odwołanie się do islamu. W tym 
jednak wypad ku jakąś rolę odgrywały również postawy w stosunku 
do religii. Nie zmieniły się poglądy elit rządzących na użyteczność 
islamu jako in strumentu umacniania państwa. Nawet w Uzbekistanie – 
a więc kraju, gdzie islam jest najbardziej prześladowany – święta is-
lamskie Kurban Bajram i Oraza Bajram są obchodzone jako święta 
państwowe. Nadal państwa tego regionu starają się ograniczać dzia-
łalność innych religii, głównie denominacji amerykańskich i  azja-
tyckich Kościołów protestanckich, aby zapobiec niebezpieczeństwu, 
że ich rosnące wpływy mogłyby osłabić rolę islamu jako środka kon-
solidacji narodowej. Ale w sposobie, w jaki przedstawiciele tych wła-
śnie elit zareagowali na pojawienie się opozycji uprawomocniającej 
swoje żądania w  stosunku do polityki przez nadanie im charakte-
ru postulatów religijnych, przejawi ły się przede wszystkim postawy 
wobec religii ukształtowane przez ateistyczne wychowanie w ZSRR.

Pozbawiło ich ono zdolności zrozumienia roli religii w powstawa-
niu ruchów opozycyjnych. Przyjmowali bowiem obraz islamu jako 
re zerwuaru tradycjonalizmu, który czeka, by osłabienie państwa 
pozwo liło mu wyjść z  cienia. Propaganda radziecka przedstawiała 
islam jako siłę współtworzoną przez żądny władzy kler i  fanatycz-
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ne masy zaco fanych wyznawców, i  jednych, i drugich wrogich idei 
świeckiego pań stwa. W takiej wizji religii nie było miejsca dla po-
glądu, że może ona być też czynnikiem modernizacji społeczeń-
stwa. Z  tych właśnie po wodów przywódcy państw Azji Centralnej 
z góry wykluczali możli wość dialogu z opozycją powstałą na ideolo-
gicznej podstawie islamu. Co więcej, dostrzegli w niej zagrożenie 
nieporównanie większe niż ze strony innych ugrupowań demokra-
tycznych, ponieważ zakładali, że opozycja islamska może liczyć na 
większe poparcie ze strony społe czeństwa.

Ich odpowiedzią było nasilenie kontroli państwa nad islamem. 
W  1993 r. władze w  Uzbekistanie wy musiły wyjątkowo brutalny-
mi środkami zmianę na stanowisku muftiego Centralnego Zarządu 
Ducho wego Muzułmanów Azji Środkowej i  Kazachstanu26. Nowy 
mufti, Abduraszid Bahmanow, był osobistością pozbawioną auto-
rytetu wśród wiernych, ale osławioną swoją lojalnością wobec pań-
stwa. W  tymże samym roku identyczną operację wymiany oso-
by muftiego przeprowadzono w  Głównym Zarządzie Duchowym 
Muzułmanów Kazachstanu. Wtedy też zaczęły nadchodzić pierw-
sze doniesienia z Uzbekistanu o aresztowaniach nieposłusznych du-
chownych, a nawet o zamykaniu meczetów i medres. Budownictwo 
medres – których liczba w Uzbeki stanie do 1993 r. zbliżyła się do 
około 5000 – zostało gwałtownie za hamowane, a w wielu przypad-
kach już rozpoczęte budowy nie zosta ły ukończone.

Z  przeglądu zmian zachodzących w  polityce państw Azji 
Central nej w stosunkach z religią wyłączam Turkmenistan. Sytuacja 
jest tu o  tyle nietypowa, że od uzyskania niepodległości pań-
stwo było bezpo średnio zaangażowane w  proces odradzania isla-

26 Jak sugerowały źródła uzbekistańskie, przyczyną usunięcia Muhammada Sad-
dyka było jego poparcie dla idei stworzenia panislamskiego Turkiestanu, gło-
szonej ja koby przez Chodżakbara Turadżanzada, jednego z  liderów IPOT. 
Wedle źródeł rosyj skich jednak rzeczywistym powodem było przyjęcie przez 
muftiego przekazanych w  darze przez Arabię Saudyjską przekładów Koranu. 
Już w  1992 r. rząd Uzbekistanu przeszkadzał w  przekazywaniu przez waqfy 
z Arabii Saudyjskiej środków na budowę meczetów; w tym samym też roku de-
portowano z Arabii Saudyjskiej 70 misjonarzy prowadzących działalność w Ko-
tlinie Fergańskiej.
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mu. Z inicjatywy pre zydenta Nijazowa za środki państwowe budo-
wane były imponujące rozmiarami meczety. W 2003 r. działało tu 
312 meczetów, podczas gdy w Turkmenistanie radzieckim zaledwie 
cztery27. Wprowadzona w 1991 r. Ustawa o wolności sumienia i or-
ganizacjach religijnych wprowadziła wymóg rejestracji każdej dzia-
łalności religijnej w  Ministerstwie Spra wiedliwości. Uzupełnienie 
do tej ustawy, wprowadzone w  1995 r., uzależniało przyznanie ja-
kiejś grupie religijnej statusu legalnego od wy kazania przez nią, że 
ma nie mniej niż 500 członków w danej miejsco wości. Uchwalona 
w 1992 r. konstytucja zakazywała działalności wszel kich partii, or-
ganizacji i ugrupowań niebędących przybudówkami jedynej legal-
nie działającej tu Partii Demokratycznej (dawnej Komu nistycznej 
Partii Turkmenistanu). W 1994 r. przy prezydencie powsta ła Rada 
(Gengesz) ds. Religii, sprawująca kontrolę nad nominacjami ima-
mów i mułłów, nadzorująca treści ich kazań i nauczania.

We wszystkich sprawach dotyczących relacji państwa i  islamu 
pio nierem zmian w Azji Centralnej był zawsze Uzbekistan. Przyjęta 
w grudniu 1992 r. przez parlament nowa konstytucja Uzbekistanu 
ogra niczała działalność na terytorium republiki organizacji religij-
nych. Za chowywała postanowienia wprowadzonej w 1991 r. Ustawy 
o wolno ści sumienia i organizacjach religijnych, ustanawiającej obo-
wiązek rejestracji grup religijnych i kontrolę państwa nad ich ma-
jątkiem, uzu pełniając je jednak postanowieniami zakazującymi 
działalności grup religijnych propagujących wrogość religijną oraz 
tworzenia na religijnych podstawach ugrupowań militarnych i par-
tii politycznych. Przy jęcie nowej ustawy zasadniczej umożliwiło roz-
prawienie się z Adalatem, ale także likwidację w Kotlinie Fergańskiej 
paru organizacji o charakterze charytatywnym28.

Aby dopełnić obowiązku rejestracji w Ministerstwie Sprawiedli-
wości, grupa religijna musi uzyskać aprobatę Komitetu ds. Religii 
pod legającego bezpośrednio gabinetowi ministrów. W rzeczywisto-
ści stanowisko Komitetu zależy od opinii organów bezpieczeństwa. 

27 Central Asia: Isłam and the State, s. 34.
28 J. Abdułłajew, Isłam i „isłamskij faktor” w sowriemiennom Uzbekistanie, „Cen-

tralnaja Azija i Kawkaz” 1997, nr 7, http://www.ca-c.org/journal/12-1997/st_12_ 
_abdullaev.shtml.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



92 ROZDZIAŁ 2

Kryteria rejestracji są bardzo skomplikowane i arbitralne, a w pro-
cesie rejestra cji mają głos również różne szczeble administracji lo-
kalnej29. Do obo wiązków muftiatu należy, po pierwsze, nominacja 
imamów, na którą każdorazowo jest wymagana zgoda lokalnych 
organów władzy państwo wej. Kryterium jest postawa polityczna 
kandydata, a  nie jego wiedza re ligijna. Po drugie, muftiat kontro-
luje religię za pomocą wydawanych fatw (tj. dekretów religijnych), 
publicznych oświadczeń, a także narzu cania treści i cenzury kazań 
piątkowych (chutba) oraz treści nauczania religijnego.

Prześladowania religii wzmogły się zwłaszcza wiosną 1994 r., 
kie dy rząd Uzbekistanu wszczął represje wobec całej opozycji poli-
tycznej. Jednak nie były prowadzone na wielką skalę, skoro jeszcze 
w 1998 r. działały tysiące niezarejestrowanych meczetów30, a w punk-
tach sprze daży literatury religijnej przed meczetami można było ku-
pić wydaw nictwa fundamentalistów; między innymi w 1996 r. były 
tam sprzedawane publikacje Hizb ut-Tahrir31. Zaostrzenie represji 
prowadzące do stanu, który najlepiej charakteryzują wypowiedzi za-
słyszane w 1999 r. od mieszkańców Kotliny Fergańskiej i Chorezmu – 
że islam jest obecnie bardziej tu prześladowany niż w czasach stali-
nowskich, nastąpiło w wy niku wielu wydarzeń rozgrywających się 
poza granicami Uzbekistanu.

Do września 1992 r. w  żadnych znanych mi analizach rozwo-
ju sy tuacji w tym regionie Azji nie mówiło się jeszcze o zagrożeniu 
przez islam. Wydarzenia w  Tadżykistanie, gdzie wyparcie opozy-
cji islam skiej i przywrócenie do władzy w stolicy kraju, Duszanbe, 
komunistów nastąpiły dzięki pomocy Moskwy i  sąsiadującego 
z  Tadżykistanem Uzbekistanu, zwróciły uwagę obserwatorów za-
chodnich na sytuację religijną w  tym ostatnim. Ale i  wtedy jesz-
cze w  rosyjskich mediach i  na Zachodzie uważano by za pozba-
wione podstaw prognozy, że rzą dzący w Uzbekistanie reżim Islama 
Karimowa może kiedykolwiek spotkać się z poważnym zagrożeniem 
ze strony islamu.

29 Central Asia: Islam and the State, s. 6.
30 Ibidem.
31 Informacja pochodzi od Witalija Ponomariewa.
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To jednak nie wydawało się już takie oczywiste od września 1996 r., 
kiedy to talibowie zdobyli Kabul. Niewiele wiadomo o stosunku rzą-
du Karimowa do talibów przed tą datą. Na podstawie pewnych prze-
słanek możemy jednak przypuszczać, że do połowy 1996 r. udzielał im 
nawet – w ograniczonej skali – pomocy wojskowej32. Sytuacja zmie-
niła się radykalnie dopiero po upadku popieranego przez Taszkent 
generała Abdurraszida Dostuma, a  następnie zajęciu przez talibów  
27 V 1997 r. Mazar-i Szarif, stolicy sześciu północnych prowincji Afga-
nistanu rządzonych przez Dostuma. Dostum, afgański Uzbek, był jed-
ną z najważniejszych osobistości w walczącej z talibami koalicji. Je go 
upadek oznaczał załamanie się nadziei Taszkentu na powstanie uza-
leżnionego gospodarczo i  militarnie od Uzbekistanu kadłubowego 
państwa, które odgrywałoby rolę bufora odgradzającego Uzbekistan 
od Afganistanu talibów. Po zajęciu Mazar-i Szarif talibowie znaleźli się 
faktycznie na granicach Uzbekistanu. Taki rozwój wydarzeń wywołał 
panikę we władzach w Taszkencie.

To właśnie w związku z tymi wydarzeniami zrodziło się przekona-
nie o  zagrożeniu republik centralnoazjatyckich przez fundamen-
talizm islamski. Do czasu zajęcia przez talibów Kabulu całkowicie 
wyklucza no taką możliwość. Po pierwsze dlatego, że od czasu re-
wolucji w Ira nie utrwaliło się przekonanie, iż fundamentalizm jest 
zjawiskiem zwią zanym wyłącznie z szyizmem w islamie, natomiast 
muzułmanie Azji Centralnej są w ogromnej większości sunnitami. 
Po drugie, islam wy dawał się za słabo zakorzeniony wśród społe-
czeństw krajów Central nej Azji, zindustrializowanych i w znacznej 
mierze zeuropeizowanych.

Po zdobyciu Kabulu talibowie ogłosili Afganistan państwem 
is lamskim i  wprowadzili szariat, prawo religijne. Wydali też zakazy 
oglądania telewizji, gry w piłkę nożną, szachy; wprowadzili prawny 
zakaz bawienia się latawcami przez dzieci. Kobietom zabronili poja-
wiać się w miejscach publicznych bez zasłon twarzy, czadorów, i pra-
cować w pomieszczeniach, w których są narażone na kontakty z męż-
czyznami niebędącymi członkami ich rodzin. Dziewczętom zabronili 

32 S. Zapaśnik, Wojna w Afganistanie a interesy Rosji w Azji Środkowej, OSW, Ana-
lizy nr 16, Warszawa 1988, s. 37–38.
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chodzić do szkół. Ogłosili, że wszyscy mężczyźni powinni nosić 
brody. Zagrozi li zwolnieniem z pracy urzędników, którzy pięć razy 
dziennie nie odpra wiają nakazywanych przez religię modłów. Te ich 
posunięcia spowodo wały, że w korespondencjach medialnych infor-
mujących o poczynaniach talibów po zajęciu Kabulu po raz pierw-
szy zaczęto ich określać jako fundamentalistów.

W świetle rozwoju wydarzeń w Afganistanie obie te przesłan-
ki, za pomocą których formułowano wnioski dotyczące szans po-
wstania państw islamskich w  Azji Centralnej, okazywały się błęd-
ne. Talibowie są bowiem sunnitami prześladującymi wyznawców 
szyizmu. Talibo wie nie tylko podbili z łatwością cały Afganistan, ale 
dokonali tego z poparciem ludności, w tym również ludności miast 
w znacznym stop niu zeuropeizowanych, jak np. Kabul. Te właśnie 
okoliczności spowo dowały, że w świadomości przedstawicieli elit po-
litycznych w postradzieckiej Azji Centralnej zaistniał fundamenta-
lizm islamski po pierwsze jako pojęcie ważne dla klasyfikacji zjawisk 
w islamie we wła snych krajach, po drugie jako zagrożenie zewnętrz-
ne. Obawiano się bowiem – jak się dziś zdaje, bezpodstawnie – eks-
pansji islamu talibów na całym obszarze Azji Centralnej.

W  każdym razie Moskwa traktowała to zagrożenie jako real-
ne. W październiku 1996 r. rozpoczęła dostawy broni dla Dostuma 
(do tego czasu wspierała dostawami broni wyłącznie Ahmada Szaha 
Masuda, najbardziej lojalnego sojusznika prezydenta Burhanuddina 
Rabbaniego). Wobec nasilających się pogłosek powtarzanych przez 
media ro syjskie o kontaktach przywódców IPOT z talibami33 i po-
parciu Islamabadu dla idei sojuszu opozycji tadżyckiej z  taliba-
mi, Kreml zaczął wywierać naciski na rząd prezydenta Rabbaniego 
i prezydenta Uzbe kistanu Islama Karimowa w celu doprowadzenia 
do zakończenia woj ny domowej w  Tadżykistanie. W  wyniku tych 
działań pod koniec gru dnia 1996 r. w Moskwie prezydent Emamali 

33 Pogłoski te uwiarygodnił przypadek, jakim było przymusowe lądowanie w po-
czątkach grudnia 1996 r. w  Kandaharze samolotu ONZ wiozącego przywód-
cę opozy cji tadżyckiej, Saida Abdullę Nuriego. Doszło do spotkania Nuriego 
z  przedstawicielami rządu talibów, po którym minister informacji tego rzą-
du, mułła Muttaki, zade klarował poparcie talibów dla opozycji islamskiej 
w Tadżykistanie.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



95ISL AM W NIEPODLEGŁYCH PAŃST WACH.  NARODZINY OPOZYCJI  ISL AMSKIEJ 

Rachmanow i Said Abdulla Nuri podpisali porozumienie określające 
warunki zakończe nia konfliktu. Traktat pokojowy kładący kres woj-
nie w Tadżykistanie został podpisany 27 VI 1997 r. Na mocy jego po-
stanowień IPOT zosta ła zalegalizowana i otrzymała 30% miejsc we 
wszystkich strukturach władzy państwowej.

Z  paru powodów Karimow nie mógł uważać takiego wyniku 
woj ny w Tadżykistanie za korzystny z punktu widzenia prowadzonej 
przez siebie polityki. Na pierwszym miejscu wymieńmy skompliko-
wane pro blemy występujące w stosunkach między rządem „komu-
nistycznym” w  Duszanbe a  rządem Karimowa. Opozycja islamska 
w Tadżykistanie korzystała z poparcia Ahmada Szaha Masuda, zaj-
mującego stanowi sko ministra obrony w rządzie Afganistanu kiero-
wanym przez prezy denta Burhanuddina Rabbaniego. Rabbani, tak jak 
i Masud, był Ta dżykiem. Ich poparcie dla opozycji w Tadżykistanie 
było zawsze ograniczone i nigdy nie przekroczyło ram lojalności kla-
nowej, co pod kreślali, zabiegając o utrzymanie dobrych stosunków 
z rządem w Du szanbe. Jednak bazy opozycji tadżyckiej znajdowa-
ły się na terytoriach kontrolowanych przez Masuda i tu przechodzili 
szkolenie wojskowe bojownicy islamscy. Dawało to powód do oskar-
żeń rządu w Kabulu, że prowadzi politykę podporządkowaną intere-
som grupy etnicznej, z której pochodzą prezydent i minister obrony.

Przyczyną wrogiego nastawienia Karimowa do rządu w Kabulu, 
przejawiającego się między innymi w  formie udzielania przez 
Uzbeki stan na ogromną skalę pomocy gospodarczej i  wojskowej 
Dostumowi, była popularność wśród afgańskich Tadżyków idei 
Wielkiego Tadżyki stanu, państwa, które miałoby powstać z  po-
łączenia zamieszkanych przez Tadżyków terytoriów Afganistanu 
i  obecnego Tadżykistanu. Je go obawy były całkowicie bezpod-
stawne, ponieważ i  Rabbani, i  Masud zawsze odmawiali popar-
cia tej idei. Ale była ona po rozpadzie ZSRR niezmiernie popular-
na wśród Tadżyków w Tadżykistanie. I  to właśnie by ło powodem, 
że w 1992 r. Taszkent wsparł działania Rosji w Tadżykistanie i po-
mógł odzyskać władzę w  Duszanbe prezydentowi Emamaliemu 
Rachmanowowi. W  Uzbekistanie na południu i  w  cen trum kraju, 
w Bucharze i Samarkandzie mieszka wielu Tadżyków. Ilu? Tego nie 
wiemy, ponieważ statystyki narodowościowe nigdy nie były tu wia-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



96 ROZDZIAŁ 2

rygodne, a w niepodległym Uzbekistanie są wręcz fałszowa ne. W ra-
zie powstania Wielkiego Tadżykistanu duża część terytorium obec-
nego Uzbekistanu, w  tym najważniejsze centra kultury, stałaby się 
przedmiotem roszczeń terytorialnych tego państwa.

Jest dobrze przez publicystów rosyjskich udokumentowanym 
fak tem, że od 1993 r. Karimow podejrzewał również Rachmanowa 
o po pieranie idei Wielkiego Tadżykistanu. W rzeczy samej stosunek 
tego ostatniego do rządu Rabbaniego nigdy nie był jednoznaczny, 
co wyni kało z jego obaw przed następstwami zwycięstwa rywalizu-
jącego z Ka bulem o władzę w Afganistanie Abdurraszida Dostuma. 
Rachmanow miał podstawy, by obawiać się, że w opanowanym przez 
Dostuma Afganistanie faktycznie będzie rządził Taszkent. W ten spo-
sób wszy stkie linie komunikacyjne łączące Tadżykistan ze światem 
zewnętrz nym znalazłyby się pod kontrolą Uzbekistanu i ten mógłby 
dyktować swoją politykę Duszanbe. Rachmanow starał się więc nie 
narazić Kabulowi, aby jednak zmobilizować społeczeństwo do wal-
ki z  opozycją islamską, podległy mu aparat propagandowy oskar-
żał jej zwolenników o wahhabizm. Wzywał do walki z wahhabita-
mi, ponieważ tylko wi zja zagrożenia islamskiego, i to pochodzącego 
z zewnątrz, mogła zjed noczyć wokół Rachmonowa jego niedawnych 
przeciwników, klany leninabadzkie. Oskarżenia te podchwycił apa-
rat władzy Karimowa. Były mu one użyteczne, ponieważ w  szere-
gach opozycji tadżyckiej walczy li uchodźcy z Adolatu. Oskarżenie 
ich o wahhabizm uprawomocniało metody, jakimi rząd Uzbekistanu 
walczył z  opozycją islamską. A  co więcej, w  świetle takich oskar-
żeń uzyskiwał ważne np. w stosunkach z Moskwą usprawiedliwienie 
udzielania pomocy Dostumowi. Bazy opozycji tadżyckiej znajdowa-
ły się na terytoriach kontrolowanych przez Masuda i tu przechodzili 
przeszkolenie wojskowe bojownicy is lamscy z Uzbekistanu.

Tak oto wojna domowa w  Tadżykistanie zapoczątkowała 
zadziwia jącą karierę pewnego bytu, który jest bardziej faktem stwo-
rzonym w ce lach propagandowych niż realnym zjawiskiem w isla-
mie w Azji Cen tralnej. Podczas tej wojny bowiem po raz pierwszy 
zaczęto mówić o pojawieniu się wśród bojowników muzułmańskich 
wahhabitów i  wpływie ich fundamentalizmu na ideologię opozy-
cji islamskiej. Później rosyjskie i centralnoazjatyckie służby bezpie-
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czeństwa coraz częściej donosiły o ich obecności w innych krajach 
i  nawet w  innych regionach (np. na Kaukazie, w  Czeczenii czy 
Dagestanie)34. Trudno wy kluczyć, że Karimow i jego otoczenie ten 
mit propagandowy przyjmo wali za realność. W  każdym razie, by 
powstrzymać „islamizację” Ta dżykistanu, Taszkent udzielał popar-
cia przeciwnikom Rachmanowa z  klanu leninabadzkiego. Między 
innymi w 1998 r. po nieudanym po wstaniu w Chodżencie na tery-
torium Uzbekistanu ukrywał się wraz z grupą swoich zwolenników 
jego dowódca, pułkownik Mahmud Chudajberdyjew. Wahhabitów 
szkolonych jakoby w Afganistanie i Tadżyki stanie Karimow oskar-
żał o  sprawstwo zamachu na milicjanta w  Kotlinie Fergańskiej 
w  1997 r.35 i  o  dążenie do obalenia porządku konstytucyj nego 
w  Uzbekistanie z  zamiarem wprowadzenia tu państwa islamskie-
go. Po zamachach bombowych w Taszkencie w marcu 1998 r. Kari-
mow po raz pierwszy publicznie przyznał, że istnieje zagrożenie od 
wewnątrz integralności Uzbekistanu. Przy okazji ujawnił, że idea is-
lamizacji Uzbekistanu ma zwolenników również wśród hakimów, 
kie rowników lokalnej administracji państwowej36. W maju 1998 r. 
pre zydenci Rosji, Uzbekistanu i Tadżykistanu powołali do życia so-
jusz, tzw. trójkę, której celem miało być zwalczanie wahhabizmu.

Wśród powodów, dla których temu właśnie odłamowi konfesyj-
nemu, historycznie związanemu z  Arabią Saudyjską, przypisa-
no sta tus ruchu zagrażającego stabilności politycznej państw Azji 
Central nej i  zamieszkałych przez muzułmanów republik Rosji, na 
pierwszym miejscu należałoby wymienić pewne okoliczności zwią-
zane z  wojną w  Afganistanie. W  ogromnej większości członka-
mi ruchu talibów by li afgańscy uczniowie medres w  Pogranicznej 

34 Por. np. S. Szermatowa, Tak nazywajemyje wahhabity, w: Czecznija i Rossija: ob-
szczestwa i gossudarstwa, red. D. J. Furman, Moskwa 1999.

35 W  mediach na Zachodzie łączono wtedy ten zamach z  innymi zabójstwa-
mi przedstawicieli władz w  Kotlinie Fergańskiej i  wysuwano przypuszczenie, 
że były dziełem mafii narkotykowej (np. B. Pannier, Uzbekistan: Wahhabis – 
Fundamenta lists of the Fergana Valley, RFE/RL 23 XII 1997). Dziś już wiadomo, 
że sprawcą za machu był człowiek umysłowo chory i że zabójstwo milicjanta nie 
miało żadnego związku z działalnością fundamentalistów.

36 I. Taszmatow, Isłam objawił wojnu isłamistam, „Kommiersant Daily” 7 V 1998.
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Prowincji Północno-Zachodniej i Beludżystanie w Pakistanie, pro-
wadzonych przez Dżamiat-i Ulema Islami, partię fundamentalistów 
reprezentujących szkołę Deobandi w sunnizmie. Deobandi zwalcza 
szyizm. Jako pierwsi, bo już w 1940 r., przedstawiciele tej szkoły wy-
dali fatwę, ogłaszając wszyst kich wyznawców szyizmu kafirami (nie-
wiernymi). Od momentu zwy cięstwa rewolucji islamskiej w Iranie 
Arabia Saudyjska i emiraty arab skie, by przeciwdziałać rozszerzaniu 
się wpływów Iranu na tym obszarze, wspierały finansowo wszyst-
kie ruchy w  Pakistanie i  Azji Centralnej odwołujące się do szkoły 
Deobandi. Z pomocy tej korzy stali między innymi talibowie.

Drugim powodem – ściśle jednak związanym z tamtym – był brak 
elementarnej wiedzy o samym zjawisku fundamentalizmu islamskie-
go. Jak widzieliśmy, wśród muzułmanów należących do wykształconej 
w ZSRR inteligencji wielu deklarowało się jako zwolennicy „czyste-
go” islamu. Po upadku ZSRR przedstawiciele tej właśnie grupy w Azji 
Centralnej domagali się reformy islamu. Występowali przeciwko kul-
towi świętych, krytykowali nadmiernie kosztowne obrzędy (śluby, ob-
rzezania), na które zgodnie z  tradycją są zapraszane setki gości itd. 
W ogromnej większości nie byli oni salafitami w ścisłym znaczeniu te-
go słowa37, nie domagali się bowiem powrotu do wzorów życia religij-
nego cechującego pierwsze trzy generacje muzułmanów od czasów 
Pro roka. Ideę reform czerpali z ateistycznej propagandy radzieckiej. 
W sytuacji jednak dokonujących się zmian w islamie oficjalnym każ-
da krytyka islamu ludowego automatycznie prowadziła do zderzenia 
z tym pierwszym. Przypomnijmy, że zwolenników modernizacji reli-
gii wśród kleru często zastępowano wtedy osobami, które wykształce-
nie religijne zdobywały w domu, w bezpośrednim kontakcie z ukry-
wającym się mułłą lub iszanem i tym samym były silnie przywiązane 
do form religijności właściwych islamowi ludowemu.

37 Wędrując po Azji Centralnej, można usłyszeć o  istnieniu tu grup salafitów 
w pierwszych latach niepodległości. Stały się jednak obiektem prześladowań ze 
stro ny władz i dziś trudno jest czegokolwiek pewnego na ich temat się dowie-
dzieć. Nie mniej zdarzało mi się spotkać ludzi, których ze względu na głoszo-
ne poglądy uważam za salafitów. Ci jednak nie angażowali się politycznie, co 
utrudnia jednoznaczne ich zakwalifikowanie jako salafitów.
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Dla władz pojawienie się tej grupy było sygnałem przenikania do 
Azji Centralnej ideologii wahhabizmu z Afganistanu, Arabii Saudyj-
skiej i Pakistanu. Dziś nawet trudno byłoby w to uwierzyć, ale poczy-
nając od połowy lat dziewięćdziesiątych, propaganda i media zaczę-
ły nazywać wszystkie nowe zjawiska w  islamie w  Azji Centralnej 
wahhabizmem. Do tego worka byli wrzucani zarówno domagają-
cy się zmian form religijności inteligenci, jak i członkowie dawne-
go Adalatu, IPOT, Tadżycy walczący pod dowództwem Masuda, ta-
libowie, fundamentalistyczne partie i  ugrupowania pakistańskie, 
i wreszcie au tentyczni wahhabici z Arabii Saudyjskiej.

Talibowie, rzecz jasna, nie są wahhabitami. A zupełnie już bez-
podstawne były oskarżenia, że wahhabici mogliby się znajdować 
wśród zwolenników Ahmada Szaha Masuda. Burhanuddin Rabbani 
na długo wcześniej, jeszcze nim został prezydentem Afganistanu, 
utrzymywał bliskie kontakty z Teheranem i był do końca swojej pre-
zydentury przez Iran popierany. Broni wojsku Masuda dostarczał wła-
śnie Iran dzięki pomocy Moskwy, która udostępniła korytarze przerzu-
tu tej broni przez terytorium Tadżykistanu. Masud zresztą był znany 
jako zdecydowany przeciwnik tych wszystkich partii i instytucji rzą-
dowych w Pakistanie, które mogłyby stać się kanałem przepływu idei 
i misjonarzy wahhabizmu do Afganistanu i stąd do Azji Centralnej.

Nie przeczę, że misjonarze wahhabizmu docierają do krajów 
Azji Centralnej i że wahhabizm ma tu nawet wyznawców. O obecno-
ści wahhabizmu w Rosji wiadomo było już w XIX w. Jednak pozna-
ni przeze mnie współcześni wahhabici, żyjący w izolowanych skupi-
skach w Azji Centralnej, stronią od polityki między innymi dlatego, 
że chcą uniknąć konfliktu z władzami, bo jedynie władze mogą za-
pewnić im bezpieczeństwo. Nikt, kto poznał islam ludowy, nie uwie-
rzy, że wah habici mogliby uzyskać w Azji Centralnej na tyle szero-
kie poparcie, by kiedykolwiek stanowić tu rzeczywiste zagrożenie.

Tak jednak szeroko rozumiane pojęcie wahhabizmu było świado-
mie używanym przez rosyjskie służby specjalne narzędziem naci-
sku na rządy republik Azji Centralnej. Nagłaśniając propagandowo 
poja wienie się w Azji Centralnej licznych agentur państw islamskich 
z re gionu Zatoki Perskiej, Moskwa oczekiwała, że skłoni w ten spo-
sób przywódców tych republik do zacieśnienia stosunków z Rosją. 
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To się prawie udało. Mit zagrożenia inspirowanego z zewnątrz uwia-
rygodnił się dzięki zwycięstwu talibów w Afganistanie, którzy – je-
żeli wierzyć doniesieniom dziennikarzy pakistańskich i rosyjskich – część 
docho dów z  produkcji narkotyków (Afganistan był pod rząda-
mi talibów i nadal jest największym na świecie producentem opia-
tów) przeznaczali na pomoc dla ugrupowań islamskich walczących 
w różnych regionach Azji. Mit wahhabizmu uzupełniono z czasem 
mitami o przenikaniu do Azji Centralnej innych organizacji funda-
mentalistów islamskich, ba, nawet bezpośrednio związanych z oso-
bą Osamy bin Ladina.

By przeciwdziałać rosnącemu zagrożeniu, rząd Karimowa za-
ostrzył postanowienia ustawy zasadniczej z  1992 r. ograniczające 
działalność religijną w Uzbekistanie, wprowadzając w 1997 r. ustawę 
„O partiach politycznych”. Jakby tego nie było dość, 1 V 1998 r. parla-
ment Uzbeki stanu przyjął nową redakcję ustawy o wolności sumie-
nia, w której zna lazły się postanowienia znacznie zaostrzające kary 
za prowadzenie działalności religijnej bez jej zarejestrowania, zaka-
zujące prywatnej nauki religii, nakładające obowiązek poddawania 
cenzurze wszelkiej importowanej do Uzbekistanu literatury religij-
nej, zabraniające prowa dzenia działalności misjonarskiej i noszenia 
muzułmańskiego stroju oraz innych atrybutów przynależności kon-
fesjonalnej w miejscach pu blicznych.

Na podstawie ustawy z 1998 r. władze zamknęły tysiące niezare-
jestrowanych meczetów (z ponad 5000 meczetów działających przed 
wprowadzeniem tej ustawy obecnie jest czynnych niewiele ponad 
1800)38. Represje dotknęły także edukację religijną. W Uzbekistanie 
działają dwie wyższe szkoły religijne: Taszkencki Instytut Islamski 
im. Imama al-Buchari i  Taszkencki Uniwersytet Islamski, a także  
10 medres, oferujących dwuletnie programy nauczania. Jest więc 
szkół religijnych stanowczo za mało proporcjonalnie do istnieją-
cych potrzeb. Tymczasem na mocy wprowadzonych w maju 1999 r. 
uzupełnień do ustawy z  1998 r. zakaz prywatnego nauczania reli-
gii rozciągnięty został także na meczety, gdzie było tradycją wspól-
ne czytanie i objaśnianie Koranu po namazie południowym lub po 

38 Central Asia: Islam and the State, s. 6.
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modlitwach piątkowych. Wskutek tych posunięć nauczanie religii 
jest obecnie – tak jak w czasach radzieckich – prowa dzone nielegal-
nie w domach jako tzw. hudżra, co tym bardziej ułatwia przenika-
nie do jego treści ideologii różnych ugrupowań fundamentali stów. 
Wcześniej, bo latem 1997 r., Karimow nakazał powrót z Turcji po nad 
2000 studiującym tam obywatelom Uzbekistanu.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych ustaw zaczęła się fala 
are sztowań działaczy islamskich, której szczyt przypada na lata 
1999–2000. W  tym też mniej więcej czasie na Zachód docierały 
z Uzbekistanu doniesienia o przygotowywaniu przez siły bezpieczeń-
stwa programu „Fundamentaliści” w  celach walki „z  ekstremista-
mi w obronie konstytucyjnego ustroju republiki”39. W każdym ra-
zie kon troli władz bezpieczeństwa został poddany całokształt życia 
obywate li. Między innymi w machallach został wprowadzony urząd 
pasbana; najczęściej są nimi emerytowani pracownicy służb bezpie-
czeństwa lub milicji, pobierający stałą pensję od państwa, których 
zadaniem jest do noszenie o każdym przejawie podejrzanej działal-
ności mieszkańców. Działalność służb nie ograniczała się tylko do 
terytorium państwa. W 1997 r. po raz pierwszy dowiedzieliśmy się 
o porwaniach obywa teli państw sąsiednich, wywożonych następnie 
do Uzbekistanu, gdzie często przepadali bez śladu. Porwane osoby 
niekoniecznie miały bez pośrednie związki z  jakimiś wydarzenia-
mi w samym Uzbekista nie; chodziło raczej o eliminowanie aktywi-
stów religijnych, których działalność mogłaby stać się przykładem 
dla muzułmanów w Uzbe kistanie40.

Mniej restrykcyjne, jednak znacznie ograniczające swobodę 
reli gii działania podjęły także inne państwa tego regionu. W  celu 
umocnienia kontroli nad islamem władze Tadżykistanu powołały do 
życia Centrum Islamskie kierowane przez całkowicie podporządko-
waną pań stwu Radę Ulemów (Szura-i Ulama). Pełni ona identyczne 
funkcje jak muftiaty w innych postradzieckich republikach, jednak 
jej pozycja wo bec państwa jest w porównaniu z  tamtymi znacznie 

39 S. Zapaśnik, Wojna w Afganistanie, s. 45.
40 Por. np. artykuł Worries about Islam w brytyjskim „The Economist” (2 II 1998), 

informujący o porwaniach około 20 obywateli Kirgistanu przez służby uzbeki-
stańskie „w ostatnich sześciu miesiącach” (s. 70).
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słabsza z racji we wnętrznych podziałów. W 1998 r. parlament przy-
jął ustawę o  partiach politycznych. Jest ona bardziej liberalna niż 
analogiczna ustawa w Uzbekistanie, dopuszcza bowiem działalność 
partii religijnych, je żeli nie podważają podstaw demokratycznego 
i  świeckiego państwa. Umożliwiła więc legalizację IPOT, ale w  in-
nych postanowieniach zo stała tak sformułowana, że faktycznie za-
brania tworzenia jakichkol wiek partii lub organizacji militarnych na 
podstawach religijnych.

Napływ misjonarzy z zagranicy i uchodźców uciekających przed 
prześladowaniami religijnymi z  sąsiedniego Uzbekistanu skłoni-
ły wła dze państwowe Kirgistanu w 1995 r. do wniesienia zmian do 
wprowadzonej w  1991 r. ustawy o  wolności wyznania i  organiza-
cjach religij nych. Zamysł się nie powiódł z powodu sprzeciwu parla-
mentu. Powołana natomiast do istnienia w marcu 1996 r. Państwowa 
Komi sja ds. Religii nadzoruje wykonanie rozporządzeń z mocą usta-
wy wy danych przez prezydenta Askara Akajewa w listopadzie 1996 r. 
Na mo cy tych postanowień możliwy stał się zakaz działalności par-
tii powstałych na podstawach religijnych, jeżeli stanowią zagrożenie 
„dla bezpieczeństwa państwa i  społeczeństwa, stabilności społecz-
nej, zgo dy między poszczególnymi narodowościami i wyznaniami, 
a także dla porządku społecznego, zdrowia i morale ludności”. Inne 
rozporządze nie prezydenta nakłada na organizacje religijne obowią-
zek rejestracji. Jednak, jak informowały różne źródła w 2004 r., w tym 
władze bez pieczeństwa, nie był on, zwłaszcza na południu, po-
wszechnie prze strzegany.

Do końca lat dziewięćdziesiątych Kazachstan był z  pewnością 
naj bardziej liberalnym krajem Azji Centralnej, jeżeli chodzi o poli-
tykę państwa w stosunku do religii. Ale i tu rząd przedsięwziął środki 
ma jące zapobiegać wywrotowej działalności organizacji religijnych. 
Siły bezpieczeństwa dyskretnie kontrolują działalność kleru, prowa-
dzą mo nitoring kazań w meczetach i  sprawdzają, czy są one zare-
jestrowane. Nadal jednak Główny Zarząd Duchowy Muzułmanów 
Kazachstanu, do którego obowiązków należy naznaczanie ima-
mów i  dawanie wytycz nych do kazań piątkowych, nie ma władzy 
nad wszystkimi meczeta mi. Z 473 meczetów na południu w 2003 r. 
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aż 114 nie podporządko wywało się jego postanowieniom41. Sytuacja 
nie uległa zmianie, mimo napływu doniesień o rosnącej aktywno-
ści wahhabitów w  całej Azji Centralnej. Zaniepokojony tymi do-
niesieniami prezydent Nazarbajew powołał w  1999 r. przy Radzie 
Bezpieczeństwa Państwa komitet do walki z ekstremizmem religij-
nym. Jednak do końca 2001 r. komitet nie podjął żadnych działań, 
które mogłyby świadczyć o zmianie polityki państwa wobec islamu.

41 Central Asia: Islam and the State, s. 32.© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



rozdział 3
Nowa opozycja islamska

W połowie 1998 r. zaszło parę wydarzeń, które były pierwszymi sy-
gnałami zmiany charakteru opozycji odwołującej się do islamu ja-
ko ideologii. Zmiany na tyle radykalnej, że analitycy rosyjscy nadają 
tym nowym zjawiskom miano drugiej generacji radykalizmu islam-
skiego w Azji Centralnej1. To przesada. Porównanie zachodzących 
wtedy zmian z następstwem generacji jest mylące, ponieważ mamy 
raczej do czynienia z ewolucją postaw w obrębie jednego pokolenia. 
Część bowiem działaczy opozycji islamskiej, którzy przed rozpoczę-
ciem represji żywili złudzenia, że może ona jako ruch demokratycz-
ny uzyskać dostęp do rządów w państwie, zmieniła teraz swoje po-
glądy na bardziej realistyczne. W żadnym państwie Azji Centralnej 
nie było warunków, by mogła działać opozycja islamska posługu jąca 
się wyłącznie środkami walki politycznej właściwymi dla państw de-
mokratycznych.

Na przykład w  Tadżykistanie część działaczy opozycji islam-
skiej uznała układ pokojowy za porażkę ruchów demokratycznych. 
To dało powód do powstania nowych ugrupowań, które z istniejącej 
sytuacji wyprowadziły wniosek, że zwycięstwo w walce z „komuni-
stami” jest możliwe tylko pod warunkiem ścisłego stosowania się do 
zasad isla mu określających miejsce religii w polityce. W 1998 r. na-
deszły do niesienia o powstaniu w Garmie partii Takfir, zwalczającej 
władze IPOT za „ugodowość wobec rządu i zdradę wartości islam-

1 Porównanie zmian opozycji islamskiej w  Azji Centralnej do zmian generacji 
upowszechnił Dmitrij Karmanow w opublikowanym w numerze 6. czasopisma 
„Centralnaja Azija i Kawkaz” z 2004 r. artykule Radikalnyje isłamskije organiza-
cyi Centralnoj Azii. Termin się przyjął, o czym przekonuje np. przegląd stanowisk 
ekspertów rosyjskich w  sprawie wydarzeń w  Kirgistanie, przedstawiony przez 
Agencję UPI w ar tykule Eye on Eurasia: Third generation Islamists z 28 III 2005, 
http://www.spacewar.com/upi/2005/WWN-UPI-20050328-13245400-bc- 
-eyeoneurasia.html.
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skich”2. Jej liderem jest Mulla Amirchan, postać całkowicie nowa na 
tadżyckiej scenie politycznej.

Mniej więcej w  tym samym czasie w  różnych doniesieniach 
z  Uzbe kistanu była wymieniana partia Hezbollah (Partia Allaha). 
Jej obecność w Uzbekistanie jest zjawiskiem dlatego interesującym, 
że partia jest związana z  szyizmem, gdy tymczasem Uzbekowie są 
sunnitami. Z  tego powodu nie miała szans stać się ruchem maso-
wym3. Ale jej pojawienie się przestraszyło władze na tyle, że de-
monizując najwyraźniej jej znaczenie, oskarżyły ją o sprawstwo za-
machów bombowych w Taszkencie w lutym 1999 r. O działalności 
Hezbollahu w  północnym Tadżykistanie słyszałem od przedstawi-
cieli władz obwodu sogdyjskiego w czasie mo jego tam pobytu w 2003 r. 
Komórki tej partii miałyby jakoby pojawić się w  Ora-Töbe, gdzie 
mieszka bardzo nieliczna mniejszość szyicka4.

Symbolem zmian stało się jednak powstanie latem 1998 r. Islam-
skiego Ruchu Uzbekistanu (IRU) oraz rosnące wpływy Hizb ut-Tah-
rir (Islamskiej Partii Wolności). Po raz pierwszy o tej ostatniej za-
czyna być głośno zimą na przełomie 1999 i 2000 r., kiedy to oficjalne 
źródła tadżyckie i  rosyjskie donoszą o nasilaniu się jej aktywności 
w Kotlinie Fergańskiej.

Nowe jakości, jakie obie partie wnoszą, to zmiana stosunku do 
demokracji i inne niż tradycyjne dla islamu w Azji Centralnej rozu-
mienie pojęcia ummy. Zarówno bowiem IRU, jak i Hizb ut-Tahrir sta-
wiają sobie za cel ustanowienie kalifatu. Dążą więc nie do przekształ-
cenia istniejących państw w państwa islamskie np. przez częściowe 
dostosowanie ich prawodawstwa do szariatu. Przeciwnie, wyklucza-
ją jakikolwiek kompromis z  zastanym ładem prawnym i  politycz-
nym. Po wstanie kalifatu ma być aktem zmiany rewolucyjnej, rady-
kalnej, a więc wykluczającej stadia pośrednie i jednorazowe.

Tym samym więc obie partie odrzucają nie tylko ustrój demokra-
tyczny, ale także możliwość wykorzystania instytucji demokratyczne-

2 S. Olimowa, Politiczeskij isłam i konflikt w Tadżikistanie.
3 W końcu 1999 r. ze źródeł, które uważam za wiarygodne, dowiedziałem się, że 

liczba członków partii dochodziła wtedy do 300 osób.
4 Ani mnie, ani moim kolegom nigdy nie udało się potwierdzić tej informacji 

z in nego źródła.
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go państwa do urzeczywistnienia zmiany ustroju. Przypadek IRU jest 
godny uwagi dlatego, że założycielami partii byli dawni przywód-
cy Adalatu, którzy w okresie aktywności tej organizacji w Kotlinie 
Fergańskiej dążyli do sojuszu z partiami demokratycznymi. Można 
tę zmia nę poglądów na demokrację tłumaczyć ich późniejszymi lo-
sami osobi stymi: Tahir Joldaszew i Dżuma Namangani w 1992 r. wy-
emigrowali do Tadżykistanu, gdzie wzięli udział w wojnie domowej 
po stronie opo zycji islamskiej jako dowódcy „batalionu namangań-
skiego”. Po klę skach opozycji w końcu 1992 r. przenieśli swoje bazy 
do Afganistanu i  tam korzystali m.in. ze wsparcia fundamentali-
stycznej partii pakistań skiej Dżamiat-i Ulema Islami, a później także 
z poparcia talibów. Gdy jednak weźmie się pod uwagę rosnącą popu-
larność Hizb ut-Tahrir oraz zakres jej wpływów, staje się oczywiste, 
że również i przypadek IRU należałoby potraktować jako przejaw re-
orientacji poglądów dokonują cej się w świadomości zbiorowej w ca-
łej Azji Centralnej.

Odwiedzając ten region w drugiej połowie lat dziewięćdziesią-
tych, miałem możność zaobserwować, jak powszechne było już wte-
dy roz czarowanie demokracją. Powodem tego stanu było zawłasz-
czenie przez wszystkie istniejące tu reżimy autorytarne atrybutów 
państwa demokra tycznego. Pod tym względem nawet Uzbekistan 
nie stanowił wyjątku. Istniały tu wszak wybieralność prezydenta 
i parlamentu, trójpodział władzy, system wielopartyjny. Za tą fasadą 
ukrywała się natomiast jed na z najbardziej brutalnych dyktatur, gdy 
chodzi o zakres kontroli spo łeczeństwa przez państwo, porównywal-
na tylko z Koreą Północną.

Dyplomacja amerykańska uważała politykę wewnętrzną Karimo- 
wa za przeszkodę dla swoich projektów zacieśnienia współpracy z Tasz- 
kentem. Dlatego przed planowaną wizytą prezydenta w Waszyngto-
nie w lipcu 1996 r., by wybawić z zakłopotania gospodarzy, ogłosił on 
zamiar otwarcia w Uzbekistanie Narodowego Centrum Praw Czło-
wieka5. Centrum zaczęło działalność w Taszkencie w końcu 1996 r. 

5 Zbiegiem okoliczności tydzień wcześniej w stolicy Turkmenistanu, Aszchaba-
dzie, został otwarty Instytut Demokracji i Praw Człowieka. Turkmenbaszy bo-
wiem także wybierał się z wizytą oficjalną do Waszyngtonu.
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Jego kierownictwo Karimow powierzył Akmalowi Saidowi, o  któ-
rym w  Uzbekistanie można było wtedy usłyszeć, że jest głównym 
ideolo giem reżimu. Gest Karimowa administracja waszyngtoń-
ska przyjęła za oznakę dobrej woli i nagrodziła prezydenta włącze-
niem Uzbekistanu do amerykańskiego projektu militarnej obrony 
Azji Centralnej przed zagrożeniem ze strony Afganistanu. W 1997 r. 
w Uzbekistanie odby ły się manewry Centrazbat-97, w których oprócz 
żołnierzy z Kazach stanu, Kirgistanu i Uzbekistanu uczestniczyło 500 
żołnierzy z USA. Po 11 IX 2001 r. znaczenie strategiczne Uzbekistanu 
wzrosło jeszcze bardziej i  Stany zaczęły korzystać z  bazy lotniczej 
w Chanababie, wykorzysty wanej początkowo do działań wojennych 
w Afganistanie, a później także w Iraku. Za tę przysługę Uzbekistan 
otrzymał tylko w 2003 r. 500 milionów USD bezzwrotnej pomocy 
od rządu amerykańskiego6. Dopiero po konferencji Europejskiego 
Banku Rekonstrukcji i Rozwo ju (EBRD), która odbyła się w maju 
2003 r. w Taszkencie i na której poprawa w zakresie przestrzegania 
praw człowieka została przedsta wiona jako warunek dalszego euro-
pejskiego wsparcia dla rządu Uzbe kistanu, Waszyngton zmniejszył 
w 2004 r. wielkość pomocy dla reżi mu Karimowa. Na krótko jednak, 
bo już w dorocznym sprawozdaniu Departamentu Stanu o prawach 
człowieka ze stycznia 2005 r., zostało odnotowane, że w tej dziedzi-
nie w Uzbekistanie nastąpiła poprawa7.

To nie mogło nie wpływać na ocenę intencji Zachodu przez 
społe czeństwa Azji Centralnej. Ich stosunek do demokracji kształ-
towało oso biste doświadczenie życia w tak właśnie oficjalnie się na-
zywającym ustroju we własnym kraju. W  2000 r. po raz pierwszy 
zauważyłem, jak często Kirgizi nazywają pałkę policyjną „demokra-

6 Z  tego 79 milionów Uzbekistan przeznaczył na rozwój służb bezpieczeństwa 
(US money funding Uzbeki torture chambers, „Guardian” 27 V 2003, s. 5).

7 Po wydarzeniach w Andiżanie w maju 2005 r. z ostrą krytyką rządu Uzbeki-
stanu wystąpiło paru senatorów, natomiast Departament Stanu zdobył się tylko 
na nie zmiernie łagodne słowa krytyki. Dobrym stosunkom z USA położył kres 
wreszcie sam Karimow, który z obawy przed powtórzeniem się w Uzbekistanie 
scenariusza „rewo lucji” kirgiskiej zaczął prześladować przedstawicielstwa fun-
dacji amerykańskich dzia łających na terenie Uzbekistanu, a w sierpniu 2005 r. 
zażądał, by Amerykanie opuści li bazę w Chanababie.
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tyzatorem”8. Poparcie USA dla autorytarnych reżimów wywoływało 
oskarżenia całego bez wyjątków Zachodu o dwulicowość. Ale przede 
wszystkim skutecznie podważało wiarę w  demokrację jako ustrój 
wolny od prześladowań re ligii, samowoli władzy, represji i korupcji.

Zmiana pojęcia ummy wynikała z ewolucji postaw w stosunku 
do islamu ludowego. Powstałe po rozpadzie ZSRR niepodległe re-
publiki zaistniały jako państwa narodowe, ale faktycznie nie istnia-
ły narody, którym zawdzięczały swoje nazwy. Toteż w każdej z nich 
podstawo wym zadaniem elit politycznych stawało się przekształ-
cenie swojego społeczeństwa w naród. Islam odgrywał ważną rolę 
w tych projektach. W każdej z republik państwo zachowało odzie-
dziczone po ZSRR in stytucje islamu oficjalnego, podporządkowując 
je sobie. W ten sposób zwiększało kontrolę nad islamem ludowym, 
a  jednocześnie uzyskiwa ło ważne narzędzie stymulowania zmian 
świadomości społecznej. Chodziło o przekształcenie islamu z kry-
terium tożsamości etnicznej w instrument identyfikacji z państwem 
i narodem państwowym. Prze ciwnicy reżimu nie mogli nie zauwa-
żyć, że tradycyjne dla islamu lu dowego pojęcie ummy jest wykorzy-
stywane do legitymizacji represyjnego państwa. Dostrzeżenie ide-
ologicznych funkcji pojęcia ummy w polityce państwa narodowego 
nastąpiło w  sytuacji, gdy samo istnie nie opozycji islamskiej coraz 
bardziej zależało od wsparcia finanso wego muzułmanów z zagrani-
cy. Zmiana pojęcia ummy wyrażała więc zmianę podejścia do islamu 
i zawłaszczanie go jako ideologii prote stu, jak też była przejawem za-
cieśniających się związków z ruchami islamskimi w innych krajach.

Islamski Ruch Uzbekistanu

Latem 1998 r. przebywający w  Afganistanie Tahir Joldaszew i  Dżu-
ma Namangani proklamowali powstanie Islamskiego Ruchu Uz-

8 Kirgizja, nazywana przez polityków amerykańskich „oazą demokracji w Azji” 
(a jej prezydent Askar Akajew był nawet nazywany „Jeffersonem Azji Central-
nej”), była największym odbiorcą pomocy amerykańskiej w Azji Centralnej. Od 
1992 do 2000 r. liczące 4,5 miliona mieszkańców państwo otrzymało w ramach 
pomocy rzą du USA 746 milionów USD.
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bekistanu. W  wywiadzie, jakiego udzielił dla „Voice of America” 
w październi ku 2000 r., Joldaszew określił jako cel ruchu obalenie 
reżimu Karimowa i  ustanowienie w  Uzbekistanie państwa religij-
nego. Kilka miesię cy później miało miejsce wydarzenie, dzięki któ-
remu po raz pierwszy IRU zaistniał dla światowej opinii publicz-
nej jako organizacja terrorystyczna. Dnia 16 II 1999 r. w centrum 
Taszkentu przed wejściem do siedziby Ra dy Ministrów eksplodowa-
ło sześć samochodów-pułapek. Władze oskarżały o sprawstwo całą 
opozycję polityczną, by w końcu przypi sać zamachy IRU. Sprawstwo 
zamachów nigdy nie zostało wyjaśnio ne. Dało natomiast powód 
do licznych spekulacji i  najbardziej obecnie rozpowszechniona 
w Uzbekistanie jest pogłoska, że były one prowo kacją zrealizowaną 
przez same władze państwowe. W każdym razie zamachy dały rzą-
dowi Karimowa powód do wszczęcia prześladowań na skalę niepo-
równywalną z wcześniejszymi zbrodniami reżimu.

Karimow zaczął także wywierać naciski na Tadżykistan, żąda-
jąc od jego władz, by te zaprzestały udzielania schronienia członkom 
IRU. Zbie gły się one w czasie z negocjacjami prowadzonymi przez 
Zjednoczoną Opozycję Tadżycką z  rządem Rachmanowa w  spra-
wie wprowadzenia w  życie porozumienia pokojowego. Naciski 
Uzbekistanu spowodowały, że IRU stał się przeszkodą w stosunkach 
między Rachmanowem a ZOT i zagrożeniem dla stabilności rządu 
koalicyjnego.

W tych okolicznościach przywódcy IRU podjęli decyzję o prze-
niesieniu baz z  Tadżykistanu do uzbekistańskiej części Kotliny 
Fergańskiej. Następstwem tego była seria dramatycznych wyda-
rzeń, o których mamy niestety tylko sprzeczne informacje9, a któ-

9 We wrześniu 1999 r. byłem w Kirgistanie i miałem możliwość na miejscu zapo-
znać się z opisem wydarzeń w relacjach dyplomatów, polityków i aktywistów 
organi zacji pozarządowych, a także paru wojskowych kirgiskich, którzy twier-
dzili, że bezpośrednio w nich uczestniczyli. Zachowany w mojej pamięci ob-
raz tych wydarzeń jest bardzo daleki od ich opisu, jaki przedstawił Ahmed 
Rashid w książce Dżihad – na rodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, War-
szawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2003. W następnych latach aż do 
2003 r. rokrocznie odwiedzałem południe Kirgistanu i spędzając tu nawet po 
parę miesięcy, mogłem kontynuować swoje dociekania doty czące niektórych 
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re są znane jako pierwszy kryzys batkeński. Po dziś dzień nie zostało 
wyjaśnio ne na przykład to, czy te wydarzenia były częścią planu re-
alizowanego przez IRU, czy też doszło do nich przypadkiem, w na-
stępstwie reak cji lokalnych władz rejonu batkeńskiego (położonego 
na południu Kirgistanu) na przemieszczanie się przez jego teryto-
rium grup Uzbeków walczących w  Tadżykistanie po stronie ZOT, 
którzy po podpisaniu porozumienia pokojowego nie chcieli prze-
nieść się do Afganistanu. Nie jest również znana liczba uczestni-
czących w nich bojowników IRU. Najprawdopodobniej w kulmina-
cyjnej fazie walk było ich nie więcej niż 200, ale w  doniesieniach 
oficjalnych podawano liczby znacznie większe, nawet 1200.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że donosząc o udziale w wal-
kach obok Uzbeków także Tadżyków, Arabów, Afgańczyków i  in-
nych cudzoziemców, władze państwowe Kirgistanu starały się przez 
wyolbrzymienie skali zagrożenia – tym samym bowiem stawało się 
częścią kampanii prowadzonej przeciw Kirgistanowi przez między-
narodowy ter roryzm islamski – ukryć wielkość swojej porażki: li-
cząca około 12 tys. żołnierzy10 armia kirgiska nie była w stanie prze-
szkodzić przemie szczaniu się po terytorium państwa znacznie mniej 
licznemu przeciw nikowi. Te doniesienia wpisywały się doskona-
le w  inne, przygotowy wane najpewniej przez wywiady zaintereso-
wanych państw (przy szczególnym wkładzie służb rosyjskich), chęt-
nie następnie powtarzane przez goniących za sensacją dziennikarzy 
o  międzynarodowych powią zaniach IRU. Przypisywano rucho-
wi organizacyjne związki między in nymi z Braćmi Muzułmanami, 
Hezbollahem, saudyjskim Światowym Odrodzeniem Islamskim, 
Osamą bin Ladinem, Chattabem, czeczeńskim dowódcą wojsko-
wym, w którego obozach mieliby się jakoby szkolić bojownicy IRU, 
wreszcie z rządami państw muzułmańskich11.

szczegółów tamtych wydarzeń, np. losów sum wypłaconych przez rząd Japonii 
tytułem okupu za zatrzymanych geologów.

10 Armia kirgiska liczyła wtedy 9200 żołnierzy. Ale w walkach uczestniczył tak że 
trzytysięczny korpus straży granicznej.

11 H. Wołowska, K. Strachota, Fundamentalizm islamski w Azji Centralnej, War-
szawa: OSW, 2000, s. 27.
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Również jako część prowadzonej kampanii propagandowej 
nale ży traktować doniesienia, że celem ówczesnych działań IRU 
miałoby być rozciągnięcie kontroli nad trasami przerzutu narkoty-
ków z Afga nistanu. Aby uwiarygodnić te doniesienia, wojska kirgi-
skie podawały komunikaty o narkotykach i dowodach ich używania 
znajdowanych w „zdobywanych” (a w rzeczywistości zajmowanych 
po ich opuszcze niu przez bojowników) obozach IRU. Służyło to nie 
tylko moralnej dyskredytacji IRU w oczach opinii międzynarodowej. 
Motyw narko tyków znakomicie wpisywał się w wizję wydarzeń bat-
keńskich jako jednego z frontów otwieranych przeciwko Zachodowi 
przez między narodowy terroryzm islamski. Okazał się zresztą nie-
bywale chwytli wy, skoro o działaniach IRU jako związanych z han-
dlem narkotykami jeszcze i dziś można przeczytać w pracach nauko-
wych poświęconych zjawisku terroryzmu islamskiego.

Innym moralnie dyskredytującym zabiegiem była interpretacja 
faktu wzięcia przez IRU jako zakładników czterech geologów japoń-
skich. Stało się tak, o ile wiem, przypadkiem, natomiast po wejściu 
w posiadanie zakładników przywódcy IRU chcieli ich wykorzystać 
w  przetargach z  rządem Uzbekistanu. Zakładnicy mieli być uwol-
nieni w  zamian za zwolnienie z  więzień w  Uzbekistanie wszyst-
kich skaza nych za poglądy polityczne12. Ostatecznie geologowie zostali 
uwolnie ni już po tym, gdy rząd japoński wypłacił okup, którego 
wielkość jest wciąż przedmiotem spekulacji. Jedno jest pewne: me-
dia kirgiskie, ro syjskie i innych państw Azji Centralnej przedstawia-
ły to wydarzenie tak, jak gdyby jedynym motywem zachowań IRU 
w sprawie zakładników była chęć uzyskania za nich jak najwyższe-
go okupu. Przyjeżdża jąc tu w następnych latach, dowiadywałem się 
od bezpośrednich ucze stników wydarzeń, że to nie IRU wysunął żą-
danie okupu i że po jego wypłaceniu nie otrzymał żadnych z tego ty-
tułu pieniędzy13.

12 W lipcu 1999 r. irańskie Radio Maszhad przedstawiło deklarację IRU ogłasza-
jącą dżihad przeciw reżimowi Karimowa i zawierającą żądanie uwolnienia 50 
tys. więź niów politycznych przetrzymywanych w Uzbekistanie.

13 Moi rozmówcy twierdzili, że inicjatywa pobrania okupu za geologów wyszła 
od (nieidentyfikowanych przede mną) przedstawicieli rządu kirgiskiego, którzy 
przy właszczyli sobie wypłacone przez Japonię pieniądze. Już po napisaniu tego 
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Tak zwany drugi kryzys batkeński w 2000 r. utrwalił obraz IRU 
jako organizacji terrorystycznej i stanowiącej potencjalne zagrożenie 
dla wszystkich państw Azji Centralnej. Tym razem jesteśmy pewni, 
że działania wojenne w sierpniu w Kirgistanie i Uzbekistanie zosta-
ły pod jęte w ramach dobrze w szczegółach przygotowanego planu. 
Dowód ca IRU Dżuma Namangani oczekiwał, że pojawienie się od-
działów IRU w  Uzbekistanie spowoduje powstanie ludności prze-
ciwko reżimo wi Karimowa.

Bazy wypadowe IRU znajdowały się już wtedy w  okolicach 
Mazar-i Szarif w Afganistanie. Przeniesienie baz z Tawildary w Tadży-
ki stanie do Afganistanu nastąpiło wskutek nalegań wywodzących się 
z  szeregów IPOT członków koalicyjnego rządu tadżyckiego i  sta-
nowi ło realizację jednego z  warunków porozumienia pokojowego. 
Odbyło się to w  porozumieniu z  talibami, którzy udzielili też zgo-
dy na otwar cie obozu szkoleniowego i prowadzenie naboru ochot-
ników. Dla IRU był to sojusz z  konieczności, a  nie wybór partne-
ra na wyłącznej pod stawie pokrewieństwa wyznawanych ideologii. 
Przypomnijmy, że w  maju 1998 r. z  inicjatywy Karimowa doszło 
do zawiązania sojuszu tak zwanej trójki – Rosji, Uzbekistanu 
i  Tadżykistanu, którego celem miało być zwalczanie wahhabizmu 
w Azji Centralnej i na Kaukazie. A pod kategorię wahhabizmu pod-
padało właśnie IRU. Tymczasem Ahmad Szah Masud, kontrolujący 
dolinę Panczszir, na której terytorium znajdowały się w przeszłości 
bazy IPOT, po zajęciu Mazar-i Szarif przez talibów został całkowi-
cie uzależniony od pomocy rosyjskiej. Do stawy broni przewożonej 
samolotami irańskimi rozładowywane były na lotnisku w okolicach 
Kulabu w Tadżykistanie. Udzielając IRU schronienia na kontrolowa-
nym przez siebie terytorium, antagonizował by tym samym przeciw-
ko sobie Rosję i Tadżykistan.

Sytuację zręcznie wykorzystała Moskwa. Ułatwiła IRU podję-
cie decyzji o przeniesieniu baz do Afganistanu, dostarczając (mia-

rozdziału książki wydawany w Japonii w języku angielskim dziennik „The Japan 
Times” 10 IV 2005 opublikował artykuł Japan paid $3 million in ,99 Kyrgyz ho-
stage crisis, które go autor twierdzi, że śledztwo przeprowadzone przez rząd ja-
poński wykazało, iż okup za zakładników, przekazany pracownikom admini-
stracji rządu Kirgistanu, został przy właszczony przez pośredników.
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ło to po raz pierwszy miejsce zimą) helikopterów transportowych. 
Wywiad rosyjski stał się także głównym źródłem informacji o kon-
taktach IRU z Osamą bin Ladinem. Z wypowiedzi oficjalnych oso-
bistości rosyj skich można było się dowiedzieć wtedy o finansowa-
niu IRU przez Osamę bin Ladina14. Tym doniesieniom dawali wiarę 
żądni sensacji dziennikarze, np. cytowany tu już Ahmed Rashid. 
Sława Osamy bin Ladina była już wówczas dobrze ugruntowana 
po zamachach bombowych na ambasady USA w Kenii i Tanzanii. 
Dziennikarze i opinia pu bliczna przyjmowali więc za oczywistość, 
że określany przez Depar tament Stanu USA jako „jeden z  najbar-
dziej obecnie znaczących spon sorów działalności ekstremistów is-
lamskich w  świecie”15 wykorzystuje nawiązane kontakty z  IRU do 
przygotowania kolejnych ataków prze ciwko placówkom amerykań-
skim w Azji Centralnej.

Wiarygodności tym doniesieniom dodawała zła sława IRU jako 
pośrednika w  handlu narkotykami. Przekazujący o  tym informa-
cje dziennikarze i eksperci sami otrzymywali je od osób związanych 
ze służbami bezpieczeństwa państw centralnoazjatyckich. Chodziło 
o zdyskredytowanie IRU w oczach światowej opinii publicznej, ale – 
czego nie możemy wykluczyć – również o ukrycie działań własnych. 
W lutym 1998 r. Departament Stanu USA oskarżył rząd Uzbekistanu 
o niepodejmowanie skutecznych działań celem zamknięcia tras prze-
mytu narkotyków z Afganistanu przechodzących przez terytorium 
Uzbekistanu. Wrzawa propagandowa, w której samo istnienie takich 
tras przedstawiane było jako związane wyłącznie z IRU, odwracała 
uwagę od rzeczywistych sprawców i beneficjentów tego procederu16. 
Doskonale służyła natomiast interesom Moskwy. Kontrolujący han-

14 Miał on zdaniem generała Borysa Mylnikowa, szefa Centrum Antyterrory-
stycznego WNP, przekazać jakoby IRU na początku 2000 r. 26 milionów dola-
rów, co w świetle danych ujawnionych przez wywiad Arabii Saudyjskiej o wiel-
kości majątku Osamy jest całkowicie niewiarygodne.

15 S. Zapaśnik, Wojna w Afganistanie a interesy Rosji w Azji Środkowej, s. 12.
16 W Rosji można było wtedy w rozmowach prywatnych usłyszeć, że w przemy cie 

narkotyków z Afganistanu pomagali rosyjscy dowódcy wojskowi stacjonujący 
w Tadżykistanie. Narkotyki były jakoby samolotami wojskowymi przewożone 
na lot niska wojskowe w Rosji europejskiej.
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del narkotykami wytwarzanymi w  Afganistanie, wspierany finan-
sowo przez Osamę bin Ladina i  (bliżej niezidentyfikowaną) „siat-
kę sponso rów i  dostawców broni rozciągającą się od ugrupowań 
islamskich w Afganistanie i Pakistanie po sponsorów w państwach 
Zatoki Perskiej i Arabii Saudyjskiej”17, IRU wyrastał na potęgę zdol-
ną zdestabilizo wać sytuację w całej Azji Centralnej. Dostarczając do-
niesień, które zwielokrotniały skalę zagrożenia, Rosja przedstawiała 
jednocześnie siebie jako sojusznika. A była wtedy – dodajmy – bar-
dziej wiarygod na niż Stany Zjednoczone, skompromitowane dwu-
znacznością stano wiska zajmowanego do 1997 r. wobec talibów, 
a w krajach Azji Cen tralnej wręcz oskarżane o wspomaganie talibów.

W  tym kontekście warto przypomnieć pewien incydent, któ-
ry do starczył Departamentowi Stanu pretekstu do wciągnięcia IRU 
na listę organizacji terrorystycznych. Podczas sierpniowych działań 
w 2000 r. w okolicach Batkenu grupa bojowników IRU ujęła czte-
rech alpinistów amerykańskich. Udało im się uciec jakoby po za-
biciu pilnujących ich strażników. Stosunkowo szybko wyjaśniło się, 
że przekazana przez nich mediom relacja o tym wydarzeniu nie za-
sługuje na wiarę. Mimo to 15 września administracja waszyngtoń-
ska wpisała IRU na listę orga nizacji terrorystycznych ze względu na 
związki ruchu z Osamą bin Ladinem, handel narkotykami, porwa-
nia ludzi dla okupu. Jest raczej nie wątpliwe, że był to przyjazny gest 
w stosunku do reżimu Karimowa, obliczony na poprawę wiarygod-
ności Stanów Zjednoczonych jako partnera, w gruncie rzeczy jed-
nak uwiarygodniający doniesienia ze źródeł rosyjskich, produko-
wane w celu stworzenia propagandowej au ry ułatwiającej Moskwie 
utrzymywanie wpływów w Azji Centralnej.

Wydarzenia z  2000 r. wykazały natomiast, że IRU dysponu-
je znacznym potencjałem militarnym. Dwóm oddziałom IRU uda-
ło się przeniknąć w głąb Uzbekistanu. Jeden z nich był rozlokowany 
w ufor tyfikowanej bazie w obwodzie surchardaryjskim. Drugi do-
tarł na od ległość zaledwie 130 km od Taszkentu. Oba zostały rozbite 
w za ciekłych walkach, w których bojownicy IRU zadali wojskom uz-
bekistańskim ciężkie straty. Te dwa wydarzenia nasunęły przypusz-

17 A. Rashid, op. cit., s. 205.
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czenia, że być może IRU przygotowała w poprzednich latach na te-
renie Uzbe kistanu bazy, o czym mogłoby świadczyć istnienie bazy 
w obwodzie surchardaryjskim, które chciała wykorzystać do prze-
prowadzenia ko lejnych ataków. Niezależnie od tego, jaką trasą prze-
chodzili bojowni cy IRU, by dotrzeć w pobliże Taszkentu, jest raczej 
mało prawdopo dobne, aby tak daleko mogła przeniknąć większa 
grupa ludzi niosących broń i  zostać niezauważona. Nasuwało to 
domysł, że oddział został uzbrojony dopiero w  pobliżu Taszkentu 
w  broń przechowywaną w  ja kichś skrytkach18. Ponadto obserwa-
torom tych wydarzeń nasuwał się nieodparcie wniosek, iż IRU ko-
rzysta ze znacznego poparcia społecz nego. Bez współpracy lud-
ności przeprowadzenie obu tych akcji tak głęboko na terytorium 
Uzbekistanu byłoby niemożliwe. Popierającym być może całkowi-
cie obce są cele IRU. Nienawidzą natomiast reżimu Karimowa i dla-
tego gotowi są wspierać każdy ruch islamski dążący do jego obale-
nia. Mimo porażki planów IRU kampania 2000 r. zade monstrowała, 
że jest on siłą zdolną w bardziej sprzyjających okolicz nościach usta-
nowić w Uzbekistanie rządy kalifatu i stąd prowadzić ekspansję na 
terytoria republik sąsiednich.

Być może zamierzał tego dokonać w  sojuszu z  talibami, choć 
wie my stanowczo za mało, by sądzić, jak bliski był im ideologicznie. 
Łą czył ich zapewne sojusz wojskowy – o obecności oddziałów IRU 
w si łach talibów oblegających Talakan późnym latem 2000 r. dono-
sił wywiad Masuda. Zarówno ta, jak i  następne kampanie talibów 
przeciw Masudowi, w których uczestniczyły oddziały IRU, ujawni-
ły, że w sze regach ruchu walczą nie tylko Uzbecy, lecz także ochot-
nicy z Kirgistanu, Tadżykistanu, Kazachstanu, Czeczeni z Kaukazu 
i Ujgurzy z Xinjiangu. Zaczęło to być uważane za na tyle poważny 
sygnał planów IRU szerzenia dżihadu w całej Azji Centralnej, że sta-
ło się nawet powodem pogłosek o zmianie nazwy ruchu na Islamską 
Partię Turkiestanu.

Po zaatakowaniu przez wojska USA Afganistanu w  listopadzie 
2001 r. z nadchodzących doniesień wynikało, że IRU poniósł cięż-

18 V. Bushkov, Islamic Movement of Uzbekistan: Questions and Answers, http:// 
//greatgame.no.sapo.pt/acopiniao/islamic_movement_of_uzbekistan.htm
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kie straty w następstwie bombardowań. Informowały one również, 
że IRU brał bezpośredni udział w  walkach i  że już w  czasie dzia-
łań wojen nych Namangani został mianowany przez talibów do-
wódcą frontu pół nocnego. Ale i  w  tych sprawach brak pewności. 
Wiadomo tylko, że IRU nie został rozbity podczas działań wojen-
nych w 2001 r., co po twierdzało dowództwo amerykańskie19. Generał 
Dostum, który wrócił do Mazar-i Szarif po opanowaniu północnego 
Afganistanu przez siły koalicyjne, przekazał wiadomość20, potwier-
dzoną następnie przez do wództwo amerykańskie, o śmierci Dżumy 
Namanganiego. Te doniesienia jednak były później wielokrotnie 
kwestionowane. Tak napraw dę to nie wiemy, czy Namangani rze-
czywiście zginął. Nie wiemy tak że, dokąd IRU przeniósł swoje bazy 
po upadku talibów i z kim później walczył. W lipcu następnego roku 
dochodziły doniesienia o obecności IRU w Badaszchanie w pobliżu 
granicy z Tadżykistanem i o przeni kaniu grup uzbrojonych bojow-
ników IRU do Garmu21. Z  innych na tomiast informacji wynika-
ło, że oddziały IRU schroniły się na terenie Prowincji Północno-
Zachodniej w  Pakistanie, gdzie toczyły walki z  re gularnymi 
wojskami tego państwa22.

Pewne okoliczności wydawały się potwierdzać obecność IRU 
w  południowym Waziristanie. Kiedy w  listopadzie 2003 r. woj-
sko pa kistańskie rozpoczęło ofensywę w  Prowincji Północno- 
-Zachodniej przeciwko ukrywającym się tu oddziałom Al-Kaidy, 

19 Przyznał to generał Tommy Franks podczas wizyty w Taszkencie w lutym 2002 r., 
zapewniając jednocześnie swoich gospodarzy, że IRU straciło efektywność 
po śmierci Namanganiego. G. Bukharbaeva, US Fails to Curb IMU Threat,  
„IWPR’S Reporting Central Asia” 2002, nr 103.

20 Dostum twierdził, że Namangani zginął w Kunduzie. Natomiast z  informacji 
przekazywanych prasie pakistańskiej przez talibów wynikało, że w Kabulu. Por. 
np. S. Anwer, Namangani killed in Kabul, „Frontier” 20 XI 2001.

21 Por. np. M. Bensmann, IMU in Retreat, „IWPR’S Reporting Central Asia” 2002, 
nr 130, cz. I. Tym doniesieniom przeczyły przekazane przez prasę kirgiską in-
formacje o  wspólnej operacji wojsk Tadżykistanu i  CIA w  Górnym Badasz-
chanie, pod czas której nie znaleziono dowodów obecności tu oddziałów IRU 
(„Słowo Kyrgyzstana” 25 VI 2003). Przeczyły im też wypowiedzi oficjalnych 
osobistości tadżyckich.

22 A. Jamal, IMU Fighters are in Pakistan: Eyewitnesses, „Eurasia Insight” 16 VII 2002; 
Uzbeks killed Pak troops, „The Nation” 25 VII 2002.
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w komunikatach wojskowych powtarzały się doniesienia o zabitych 
Uzbekach i o wal kach toczonych z grupą bojowników złożoną z 500 
Czeczenów i  Uzbeków. W  marcu armia pakistańska doniosła, że 
w walkach w Wazirista nie został zraniony Tahir Joldaszew. Tym sa-
mym więc potwierdziła, że walczy z oddziałami IRU, co dało powód 
Uzbekistanowi do wystą pienia do rządu Pakistanu z żądaniem eks-
tradycji wszystkich ukrywa jących się w Waziristanie członków IRU23. 
Łatwo zrozumieć zaniepo kojenie reżimu Karimowa. Nadchodzące 
z Pakistanu wiadomości o aktywności militarnej IRU mogły zakty-
wizować jej zwolenników w  samym Uzbekistanie, tym bardziej że 
w nawiązaniu do wydarzeń w Waziristanie w reportażu opubliko-
wanym 1 III 2004 r. przez wydawa ną w Moskwie „Niezawisimą ga-
zietę”, powołującym się „na źródła arabskie”, znalazła się informa-
cja o działalności IRU w Kabulu, Tur cji, Iranie i Pakistanie. Według 
przytoczonych przez ten dziennik ze znań byłego bojownika IRU 
ruch był wspierany przez antyzachodnie elementy w wywiadzie pa-
kistańskim. Przeprowadzana na żądanie USA ta operacja przeciwko 
bojownikom Al-Kaidy w południowym Waziristanie zakończyła się 
niepowodzeniem24. Natomiast w jej toku wyja śniło się, że walczący 
z wojskiem pakistańskim Uzbecy są członkami nieznanej wcześniej 
organizacji Dżundullah (Siły Allaha).

Być może Dżundullah jest ruchem wyłonionym po rozpadzie 
z  IRU. Możliwa jest jednak inna interpretacja jego powstania. Jak 
twierdzą służby pakistańskie, w atakach terrorystycznych przepro-
wadzonych przez Dżundullah w pierwszej połowie 2004 r. w Karaczi 
i  Quetcie rów nież uczestniczyli Uzbecy, przeszkoleni uprzednio 
w Waziristanie25. Ta ostatnia informacja (potwierdzona w później-

23 Militants be extradited: Uzbekistan, „Dawn” 24 III 2004.
24 S. S. Shahzad, Pakistan to play a pivotal role, „Asia Times” 1 IV 2004. Dzia łania 

wojsk pakistańskich w Waziristanie zostały parę miesięcy później wznowione 
i prowadzone są odtąd nieprzerwanie. Przez cały ten czas w komunikatach woj-
ska pow tarzały się doniesienia o zabitych w walkach Uzbekach.

25 Pakistan Reportedly Smashes „Terrorist Network”, „BBC Monitoring Newsfile”  
6 IV 2004; A. Zia, Pakistan arrests Al Qaeda suspect, eight militants, Reuters,  
14 VI 2004; S. Masood, Terror suspects are arrested in Karachi, „International Her-
ald Tribune” 14 VI 2004, http://www.iht.com/bin/print.php?file=524813.html;  
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szych doniesieniach, z których wiadomo, że terroryści byli szkole-
ni przez dwa miesiące 2003 r., październik i listopad26) raczej wyklu-
cza możliwość, by do Waziristanu trafili oni jako członkowie IRU. 
Pozostawia jednak bez od powiedzi pytanie, czy ich instruktorzy wy-
wodzili się z jego szeregów27.

O IRU w Uzbekistanie mogliśmy usłyszeć w 2004 r., kiedy to po 
zamachach terrorystycznych w marcu w Taszkencie i Bucharze oraz 
w  lipcu przeciwko ambasadom USA i  Izraela, a  także Generalnej 
Pro kuraturze w Taszkencie, o ich sprawstwo rząd oskarżał początko-
wo Islamski Ruch Uzbekistanu i Hizb ut-Tahrir. Odpowiedzialność 
za za machy przypisywały IRU również pewne źródła zachodnie. 
Na przykład izraelska agencja wywiadowcza Debka utrzymywa-
ła, że dokona ne one zostały na rozkaz Joldaszewa, który po uciecz-
ce z Waziristanu wrócił w początku 2004 r. do Taszkentu28. Władze 
jednak wycofały się szybko z oskarżeń IRU, przypisując sprawstwo 
zamachów lipco wych wyłącznie Hizb ut-Tahrir. Obserwatorzy za-
chodni odnośnie do tych ostatnich zamachów wskazywali bądź 
przyznającą się do ich au torstwa bliżej nieznaną organizację 
Islamska Grupa Dżihadu, bądź skłonni byli ich sprawstwo przypi-
sywać samej władzy, domniemywa jąc, że zamachy mogły być próbą 
wywarcia presji na rząd USA po tym, gdy ten ograniczył pomoc dla 
Uzbekistanu w formie sankcji za naru szenia praw człowieka przez 
reżim Karimowa29.

S. Hussain, Two terrorists among three killed in gunbattle, http://www.gulf-news.
com/Articles/ World2.asp?ArticleID=123962.

26 Leading al-Qaeda man, 12 others held, „The News International” 14 VI 2004, 
http://www.jang.com.pk/thenews/jun2004–daily/14–06–2004/main/main3.htm.

27 Z niepotwierdzonych doniesień, nadchodzących z uzbekistańskiej części Ko-
tliny Fergańskiej, wynikałoby, że w IRU doszło do rozłamu; część jego kadry 
przy stąpiła do Dżundullah, której szeregi stale powiększają się dzięki napływo-
wi uzbec kich ochotników z Afganistanu i Uzbekistanu.

28 DEBKA-Net-Weekly Updated by DEBKAfile, July 31, 2004, 10:42 PM 
(GMT+02.00).

29 Karimow Believes Hizb-ut-Tahrir behind Most Recent Tashkent Bombings, „Eur-
asia Insight” 11 VIII 2004, http://www.eurasianet.org/departments/insight/ar-
tic-les/eav080204. shtml.
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Miarą naszej niewiedzy o IRU jest prawie całkowity brak infor-
macji o  ideologii ruchu. Wszystko, co wiemy z pewnością, znamy 
z nielicznych tylko wystąpień jego przywódców. Stąd wiadomo na 
przykład, że IRU ogłosiła dżihad przeciw reżimowi Karimowa i że 
za mierza po jego obaleniu ustanowić rządy kalifatu. Innym źródłem 
in formacji są materiały zebrane przez Bachtijara Babadżanowa. 
Opubli kował on w  2002 r. treści niektórych broszur i  audioka-
set, używanych jakoby w celach szkoleniowych przez IRU w latach 
1999–200030. Sta ły się one podstawą artykułu opublikowanego przez 
Marthę Brill Olcott i Bachtijara Babadżanowa w marcu 2003 r. w cza-
sopiśmie „Fo reign Policy”31. Posłużył się nimi również cytowany tu 
już Witalij Naumkin32. Przejawił on jednak ostrożność, uprzedzając, 
że prawdzi wymi autorami opublikowanych przez Babadżanowa tek-
stów mogą być służby uzbekistańskie. Uznałem, że skoro nie jestem 
w stanie tych wątpliwości rozwiać, nie będę korzystał z materiałów 
Babadżanowa.

Hizb ut-Tahrir

Założona w Palestynie w 1953 r. partia Hizb ut-Tahrir, a właściwie 
Hizb ut-Tahrir al-Islami, bo tak brzmi pełna jej nazwa, czyli Partia 
Is lamskiego Wyzwolenia, nie byłaby zapewne znana opinii pu-
blicznej Zachodu, gdyby nie rozgłos uzyskany dzięki jej działalno-
ści w Azji Centralnej33. Zakazana w wielu krajach muzułmańskich, 
w żadnym nie stała się znaczącą siłą polityczną. Nawet tam, gdzie – jak 
w Indonezji – działa legalnie (od upadku Suharto w 1998 r.) i udało 

30 B. Babadżanow, Tieologiczeskoje obosnowanije i etapy dżihada w doku mentach 
isłamskogo dwiżenija Uzbekistana, „Kazachstan-Spiektr” 2002, nr 3, s. 15–21.

31 M. B. Olcott, B. Babajanov, The Terrorist Notebooks, „Foreign Policy” March– 
–April 2003.

32 V. V. Naumkin, Militant Islam in Central Asia...
33 Szczegółowo i rzetelnie o dziejach i zasięgu geograficznym wpływów Hizb ut-

-Tahrir informuje artykuł M. Łabendy, Hizb ut-Tahrir, czyli Partia Wyzwolenia, 
w: Islam a terroryzm, red. A. Parzymies, Warszawa: Wyd. Akademickie Dialog, 
2003. Praca ta jest godna polecenia ze względu na znakomite kompetencje jej 
autora w sprawach islamu w Azji Centralnej.
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jej się zwer bować wielu członków34, jej aktywność przesłania obec-
ność innych partii, z którymi musi rywalizować, bardziej niż ona wi-
docznych na scenie politycznej.

Jak twierdzą niektórzy jej działacze, ideologia Hizb ut-Tahrir 
już w latach osiemdziesiątych znajdowała wpływowych wyznawców 
w Azji Centralnej. Jednak faktyczny początek działalności tam partii 
przypada na rok 1990 – wtedy to powstają pierwsze komórki Hizb 
ut-Tahrir w  Uzbekistanie, których założycielami byli emisariusze 
arab scy. Mimo że z czasem partia zdobędzie rozgłos głównie dzięki 
swo jej aktywności w Kotlinie Fergańskiej (uważanej nawet przez nie-
których autorów prac o Hizb ut-Tahrir za geograficzne centrum jej 
działalności), w uzbeckiej części kotliny zakorzenia się stosunkowo 
późno. Pierwsze organizacje Hizb ut-Tahrir powstały w Chokandzie 
w 1998 r., w następnym roku w Andiżanie. Wcześniej, bo już w 1995 r., 
partia zaistniała w kirgiskiej części kotliny. W 1998 r. Hizb ut-Tah-
rir zaczyna działalność w południowym Kazachstanie, a w 1999 r. 
w Ałmacie35. Prawdopodobnie w tym samym czasie przenika do ob-
wodu sogdyjskiego w Tadżykistanie; o jej tam obecności zaczęto mó-
wić jed nak dopiero od połowy 2002 r., kiedy to aktywność partii na 
tym te renie wywołała zaniepokojenie władz państwowych.

Lata 1999–2001 były okresem jej szczególnie dynamicznego 
roz woju we wszystkich krajach tego regionu. Był on na tyle burz-
liwy, że od przypadkowych rozmówców w  Uzbekistanie można 
było wtedy często usłyszeć porównanie tempa rozprzestrzeniania 
się Hizb ut-Tahrir z rozwojem epidemii. Po pierwsze, rozszerzył się 

34 Zdaniem rzecznika prasowego Hizb ut-Tahrir w Indonezji Muhammada Isma-
ila Yusanto w początkach 2003 r. partia liczyła 100 tys. członków (S. Dhume, 
Radi cal Appeal. Nonviolent Hizbut Tahrir is using anti-war sentiment to pro-
mote an Isla mic superstate, „Far Eastern Economic Review” 3 IV 2003). Liczbę 
tę trudno byłoby zweryfikować; nie ulega jednak wątpliwości, że w organizowa-
nych przez partię w kil ku miastach Indonezji w 2003 r. demonstracjach prze-
ciwko wojnie w Iraku uczestni czyły tysiące osób.

35 Daty powstawania pierwszych komórek partii w poszczególnych krajach Azji 
Centralnej podaję na podstawie informacji przekazanej mi w rozmowie pry-
watnej przez Witalija Ponomariewa, dyrektora centralnoazjatyckiego progra-
mu moskiewskie go Memoriału, moim zdaniem autora najbardziej kompetent-
nych publikacji o działal ności Hizb ut-Tahrir w Azji Centralnej.
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zasięg geograficz ny działalności partii. W tym okresie wiarygodne 
źródła po raz pierw szy informowały o  aktywności Hizb ut-Tahrir 
na północy Kirgistanu: w Biszkeku, obwodach talaskim i ysykköl-
skim36. W styczniu i marcu 2004 nadchodziły doniesienia o aresz-
towaniach członków Hizb ut-Tahrir w południowym Tadżykistanie. 
Komentujący te wydarzenia przedstawiciel Institute for War and 
Peace Reporting, Turko Dikajew, cytował wypowiedź kierującego 
działaniami sił bezpieczeństwa w re jonie Kulabu, Narzulla Waliewa, 
którego zdaniem w samym Kulabie i sąsiednich rolniczych rejonach 
Tadżykistanu Hizb ut-Tahrir stworzył rozległą sieć konspiracyjną37.

Obecność partii w innych miejscach Azji Centralnej mogliśmy 
stwierdzić tylko na podstawie komunikatów prasowych o aresztowa-
niach lub procesach sądowych zakończonych wyrokami skazujący-
mi jej członków. W  styczniu 2004 r. agencja Interfax-Kazachstan 
donio sła o  aresztowaniu czterech działaczy Hizb ut-Tahrir rozda-
jących ulotki w  Pawłodarze w  północnym Kazachstanie. W  dniu  
1 lipca zapadł wyrok skazujący dwu z nich na dwa lata więzienia „za 
podżeganie do nienawiści społecznej, etnicznej, klanowej, rasowej 
lub religijnej”38. Inne źródła informowały we wrześniu tegoż roku 
o aresztowaniach członków Hizb ut-Tahrir w Akmoli39. W ten rów-
nież sposób po are sztowaniu ponad stu członków partii w Moskwie 
w czerwcu 2004 r. do wiedzieliśmy się o jej istnieniu w Rosji. Zdaniem 
rzecznika prasowe go Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), Siergieja 

36 Dnia 30 IV 2003 r. w gazecie „Wieczernyj Biszkek” ukazał się artykuł ostrzega-
jący przed działalnością Hizb ut-Tahrir na północy kraju. Autor artykułu uznał 
rozszerze nie zakresu terytorialnego aktywności partii za formę dywersji, mają-
cej odwrócić uwa gę opinii publicznej od jej działalności na południu.

37 T. Dikaev, Tajikistan: Radical Group Uncovered in South. Dozens of Mem bers of 
Banned Hizb-ut-Tahrir Arrested in Government’s Heartland, „IWPR’S Report-
ing Central Asia” 2004, nr 271.

38 Islamic radicals sentenced in Kazakhstan, „Interfax-Kazakhstan” 1 VII 2004. 
W  Kazachstanie prawo nie zakazywało wówczas działalności Hizb ut-Tahrir. 
W tej sytuacji prokurator i sąd sięgnęli po artykuł kodeksu karnego, który zaka-
zuje wymienionych w cytowanym tekście rodzajów działalności.

39 „Kazakhstan Daily Digest” 16 IX 2004 – 11:01:59 EDT. Już po napisaniu te go 
tekstu 8 października 2004 r. agencja Interfax podała o  skazaniu dwu człon-
ków Hizb ut-Tahrir przez sąd w Karagandzie na tych podstawach prawnych, jak 
w przypadku postanowienia sądu w Pawłodarze.
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Ignaczenki, aresztowani to zaledwie wierzchołek góry lodowej, po-
nieważ sieć ko mórek Hizb ut-Tahrir obejmuje wszystkie regiony 
Rosji40. Z  kolei nad chodzące doniesienia o  procesach w  graniczą-
cej z Azją Centralną pro wincji Chin Xinjiangu wykazują, że również 
i tam Hizb ut-Tahrir staje się popularna wśród muzułmanów.

Po drugie, partia zdołała w tym okresie przeniknąć do zróżnico-
wanych etnicznie środowisk. Jeszcze w 2000 r. wydawało się, że jedy-
ną grupą etniczną, w której Hizb ut-Tahrir zdobywa popularność, są 
Uzbecy. Prawdą jest, że do tego czasu nie zdarzyło się, aby np. wśród 
skazanych członków partii byli przedstawiciele innej narodowo ści. 
Uzbecy byli też jedyną grupą etniczną w południowym Kirgistanie, 
na południu Kazachstanu (w Szykmencie i Turkiestanie) czy w obwo-
dzie sogdyjskim w  Tadżykistanie, która była faktycznym odbiorcą 
ulo tek wydawanych przez partię w trzech językach: uzbeckim i ro-
syjskim oraz, w  zależności od składu etnicznego ludności danego 
regionu, kazachskim, kirgiskim lub tadżyckim. Tak wąski etnicz-
nie krąg odbior ców propagandy Hizb ut-Tahrir stał się powodem, 
że kierownictwa niektórych regionalnych oddziałów partii nosiły się 
nawet w 2001 r. z zamiarem zaprzestania publikacji ulotek w innych 
językach niż uzbecki41.

Jednak już rok później niekwestionowalnym faktem było ist-
nienie organizacji Hizb ut-Tahrir wśród Kirgizów na północy, 
Kazachów w Kentaw w południowym Kazachstanie czy Tadżyków 
w  obwodzie sogdyjskim: Czkałowsku, paru kiszłakach w  rejonie 
Isfary. Były to pierwsze zwiastuny ekspansji partii poza dotychcza-
sowy obszar etnicz ny jej wpływów. Nie zostało to jednak od razu za-
uważone. Zresztą w świadomości wszystkich piszących na jej temat 
Hizb ut-Tahrir jest nadal partią uzbecką. I  zapewne nie bez racji. 
Uzbecy dominują wśród jej członków, a o skali obecności przedsta-
wicieli innych grup etnicz nych w szeregach partii jak na razie nie-
podobna niczego pewnego się dowiedzieć, we wszystkich bowiem 
krajach Azji Centralnej Hizb ut-Tahrir działa w ścisłej konspiracji. 

40 J.-Ch. Peuch, Russia: Security Forces Dismantle Alleged Moscow-Based Cell of 
Hizb ut-Tahrir, RFE/RL 9 VI 2003.

41 Dowiedziałem się o tym z rozmowy z przedstawicielem kierownictwa rejono-
wego partii w Kotlinie Fergańskiej we wrześniu 2001 r.
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Jedynymi więc dostępnymi dla ob serwatora spoza wąskiego kierow-
nictwa partii śladami jej obecności mogą być tylko komunikaty 
o aresztowaniach i wyrokach sądowych. A na takowe trzeba odcze-
kać, aż wzrastająca liczba członków partii na danym terenie wy-
woła zaniepokojenie władz lokalnych i te zdecy dują się na wszczę-
cie represji.

Po 2001 r. nadchodziły doniesienia o  zmniejszaniu się liczby 
Uzbeków wstępujących do partii, jak też o zmianie taktyki działań 
Hizb ut-Tahrir, która wobec nasilających się represji w Uzbekistanie 
zaprze stała przeprowadzania kampanii rozprowadzania ulotek na 
równie wiel ką skalę, jak w poprzednich latach. Nie ulega mimo to 
wątpliwości, że wciąż jest dostatecznie silna, by słusznie była uwa-
żana za zagrożenie dla reżimu Karimowa. Właśnie dlatego później-
sze sukcesy partii w kra jach o  innym składzie etnicznym ludności 
skłaniają do postawienia py tania o powody, dlaczego tak długo Hizb 
ut-Tahrir ograniczała swoją działalność do terytorium Uzbekistanu. 
Nic nie jest wiadomo o wcze śniejszych próbach rozszerzenia dzia-
łalności partii w Azji Centralnej poza jego granicami. Trudno na-
tomiast wyobrazić sobie, by istniały ja kieś inne jeszcze tego stanu 
przyczyny niż wybór taktyki. Stawia to nas wobec intrygującego py-
tania o miejsce Uzbekistanu w strategii Hizb ut-Tahrir. Zanim jed-
nak spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, powin niśmy zapoznać 
się z jej celami i metodami działalności.

Ideologia Hizb ut-Tahrir: Cele partii określa umieszczona 
na ofi cjalnej stronie internetowej Hizb ut-Tahrir42 deklaracja progra-
mowa, cytowana tu za wersją angielską tekstu:

– „Jej [partii] celem jest odrodzenie islamskiego stylu życia 
i prze kazanie muzułmańskiej da‘wa43 całemu światu. Oznacza to po-
wrót wszystkich muzułmanów na drogę życia zgodnego z islamem 
w  Dar-ul-islam44 i  społeczeństwie islamskim, w  którym wszystkie 
sprawy re gulowane są przez postanowienia szariatu, a  poglądy na 

42 Adres internetowy: www.hizb-ut-tahrir.org. Strona istniała do połowy 2005 r.
43 Da‘wa – „przesłanie, zaproszenie” (tu i dalej korzystam z tłumaczenia termi nów 

arabskich w tekście Michała Łabendy).
44 Dar al-islam – „obszar zamieszkany przez muzułmanów – tzw. Dom Pokoju”.
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życie określa ne przez pojęcia halal i  haram45 i ugruntowane przez 
istnienie islam skiego państwa, jakim jest kalifat. Takim państwem jest 
państwo, w którym muzułmanie wybierają kalifa i składają mu baj‘a46 
na po słuszeństwo i wierność, pod warunkiem, że będzie on rządził 
zgodnie z nakazami Księgi Allaha i Sunny Wysłannika Allaha i że bę-
dzie roz przestrzeniał islam w całym świecie drogą da‘wa i dżihadu.

– Partia dąży do prawdziwego odrodzenia ummy47 za pomo-
cą oświeconej myśli. Dąży do przywrócenia jej [ummie] dawnej 
wielko ści i chwały, by wydarła inicjatywę z rąk innych państw i na-
rodów i by powróciła na należne jej miejsce najpotężniejszego pań-
stwa w świe cie, jakim była już w przeszłości, kiedy rządziła światem 
na podsta wie praw islamu.

– Partia dąży także do przywrócenia ludzkości pod przewodnic-
two islamu i  chce kierować ummą w walce z  kufr48, jego systema-
mi [polityki oraz prawa – S. Z.] i myślą, by islam znowu objął w so-
bie ca ły świat”.

Z przytoczonego fragmentu niedwuznacznie wynika, że celem 
Hizb ut-Tahrir jest przekształcenie ummy w „prawdziwie” muzuł-
mańskie społeczeństwo przez wprowadzenie szariatu. Ma to być za-
bieg radykal ny, bo wykluczający stadia pośrednie, transformację ro-
zumianą jako proces reform. Słowem, wykluczający w każdej postaci 
kompromis, przyzwolenie na ograniczone w  czasie współistnienie 
islamu z ideami, instytucjami i postawami przeniesionymi do społe-
czeństw muzułmań skich z Zachodu. Dokonać się to ma przez usta-
nowienie kalifatu, co, jak wynika z istoty projektowanej zmiany, bę-
dzie również aktem jed norazowym i pełnym, to jest wykluczającym 
jakiekolwiek odstępstwa.

Hizb ut-Tahrir odrzuca idee konstytucjonalizmu i  demokra-
cji libe ralnej. Głoszona przez partię koncepcja islamskiego państwa 
nie zo stawia miejsca dla jakichkolwiek elementów ładu prawnego, 
stanowią cego podstawę istnienia instytucji państwa demokratyczne-
go na Zachodzie. Podkreślmy, że chodzi o idee i instytucje demokra-

45 Halal – „rzecz dozwolona”; haram – „rzecz zakazana”.
46 Baj‘a – „przysięga”.
47 Umma – „społeczeństwo muzułmańskie”.
48 Kufr – „niemuzułmańskie religie”.
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cji za chodniej. Kalif jest bowiem wybierany – jego elekcji dokonuje 
Madżlis al-Umma, zgromadzenie wyłaniane w wyborach powszech-
nych. W innych jednak kwestiach ważnych dla zrozumienia koncep-
cji pro jektowanego państwa islamskiego publikacje Hizb ut-Tahrir 
nie wypo wiadają się jednoznacznie. Z jednej strony założyciel par-
tii i twórca jej ideologii, Takiuddin an Nabhani (1909–1977), sądził, 
że postulat wyzwolenia ummy spod wpływu idei i światopoglądów 
przejętych od kufr nie wyklucza istnienia innych partii pod wa-
runkiem, że powstały na podstawach islamu; wszystkim im będzie 
przysługiwało prawo kon trolowania zgodności działań władzy kali-
fa z postanowieniami szaria tu. Tego zdania są również autorzy nie-
których dokumentów partyj nych, np. szkicu konstytucji islamskiego 
państwa49. Z drugiej jednak strony zwalczane w publikacjach Hizb 
ut-Tahrir współczesne państwa islamskie (np. Iran) krytykowane są 
między innymi za to, że wprowa dzając instytucje parlamentu i wy-
borów parlamentarnych na wzór za chodni, rozbijają w  ten sposób 
jedność ummy.

Hizb ut-Tahrir zwalcza przede wszystkim światopoglądy, któ-
rych obecność w społeczeństwie muzułmańskim jest dziedzictwem 
kolonializmu lub które uważane są przez partię za narzędzie impe-
rializmu dą żącego do hegemonicznego panowania nad światem isla-
mu. Z koniecz ności więc obiektem prowadzonej walki ideologicznej 
są światopoglą dy Zachodu, traktowane zawsze en bloc, jak gdyby sta-
nowiły jeden zwarty system światopoglądowy. Głównym przedmio-
tem ataków propa gandowych są idee zachodniego indywidualizmu, 
walki klas, darwinizmu społecznego, narodu i nacjonalizmu, uważa-
ne za szczególnie niebezpieczne, ponieważ stanowią największe za-
grożenie dla jedności ummy.

Wśród materiałów używanych do szkolenia kandydatów do 
partii znajdują się broszury i filmy wideo atakujące podstawy wia-
ry chrze ścijańskiej. Zwalczana jest w  nich koncepcja boskości 

49 Cytowanego w dokumencie Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb 
ut-Tahrir opracowanym przez International Crisis Group i z datą 30 VI 2003, 
umie szczonym jako ICG Asia Report nr 58 na stronie internetowej organiza-
cji (adres stro ny: http://www.crisisweb.org/home/index.cfm). W wersji pdf tego 
dokumentu na s. 4.
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Chrystusa50. Jednak w kontaktach z członkami Hizb ut-Tahrir moż-
na się upewnić, że cechuje ich postawa tolerancji wobec chrześcijan 
jako przedstawi cieli religii monoteistycznej wyrosłej na wspólnym 
pniu religii abrahamicznych. A wspomniany już szkic konstytucji is-
lamskiego państwa postanawia, że zamieszkujący w nim wyznawcy 
innych religii będą ko rzystali z prawa do życia zgodnie z własną wia-
rą i obyczajami51.

W  tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje stosunek 
Hizb ut-Tahrir do Żydów. W ulotkach i wewnętrznych materiałach 
partyj nych przy nazwisku Karimowa pojawia się nieodmiennie epi-
tet „Żyd”52 w znaczeniu konfesyjnym tego terminu. Nie jest to jed-
nak, moim zdaniem, wyrazem stosunku do judaizmu. Wprawdzie, 
podobnie jak chrześcijaństwu, propaganda partyjna zarzuca juda-
izmowi, że zatracił swój pierwotny charakter religii monoteistycznej 
wskutek zmian późniejszych, jakie wprowadzono do nauk Mojżesza, 
niemniej jest on uważany za jedną z  trzech religii „ludów Księgi” 
i  choćby już z  tego tylko powodu tolerowany przez muzułmanów. 
Piętnowanie ja kiegoś polityka jako Żyda, będące główną przyczy-

50 W  2002 r. wśród innych materiałów szkoleniowych rozprowadzanych przez 
Hizb ut-Tahrir oglądałem film wideo wyprodukowany w Szwecji, który był za-
pisem publicznej debaty dotyczącej problemu boskości Chrystusa prowadzonej 
przez szwedzkiego kaznodzieję ewangelickiego z przyjezdnym arabskim mułłą.

51 Radical Islam in Central Asia..., s. 5.
52 W tekstach rosyjskojęzycznych: „judej”, co ma podkreślać, że jest on wrogiem 

islamu. W  tekstach angielskojęzycznych Karimow i  przedstawiany tam jako 
naślado wany przez niego wzór polityka Atatürk charakteryzowani są jako Ży-
dzi na tej pod stawie, że obaj jakoby mieli matki Żydówki (patrz Aneks). Faktem 
jest jednak, że po skazaniu w 2002 r. przez sąd duński Fadi Abdelatifa, rzecznika 
partii w Danii, za sze rzenie nienawiści rasowej, poczynając od połowy 2003 r., 
ze stron internetowych Hizb ut-Tahrir usunięte zostają wszelkie materiały, które 
mogłyby mieć wymowę antyse micką, a kierownictwo partii na Zachodzie wielo-
krotnie składa deklaracje w rodzaju: „Hizb ut-Tahrir [...] rejects outright allega-
tions that it is anti-Semitic. [...] We reject decisively the charge of anti-Semitism 
because Islam is a message directed to all humankind”. Autor czy też autorzy 
hasła Hizb ut-Tahrir w angielskojęzycznej wersji in ternetowej encyklopedii Wi-
kipedia zebrali wypowiedzi członków kierownictwa partii odpierające zarzut 
antysemityzmu i przedstawiające zawarte wcześniej w jej tekstach wystąpienia 
oskarżane o antysemityzm jako antysyjonistyczne (por. http://en.wikipedia.org/ 
/wiki/Hizb_ut-Tahrir#Anti-Semitism.2G_Anti-Zionism.2C_or_Anti-Israel).
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ną, dla której partia oskarżana jest o szerzenie antysemityzmu, ma 
podkreślać jego szcze gólną rolę w walce prowadzonej przez impe-
rializm zachodni z  isla mem. Hizb ut-Tahrir powstała w Palestynie 
i do początku lat dziewięć dziesiątych działała wyłącznie w krajach 
Bliskiego Wschodu. To określiło jej stanowisko wobec Izraela i sto-
sunku do miejsca tego pań stwa w  polityce zagranicznej Stanów 
Zjednoczonych. Takie stanowi sko partii może liczyć na pełne zro-
zumienie muzułmanów w Azji Cen tralnej, których poglądy na po-
litykę USA w  znacznej mierze determinuje współczucie dla losu 
Palestyńczyków.

Postulat tolerancji wobec wyznawców innych religii jest też istot-
nym elementem składowym mitu czterech pierwszych kalifów, do 
którego odwołuje się Hizb ut-Tahrir. Mit ten jest bardzo popularny 
w wielu społeczeństwach muzułmańskich, również w całej Azji Cen-
tralnej. W wyobrażeniach muzułmanów za rządów czterech pierw-
szych kalifów panowały sprawiedliwość w podziale dóbr i braterska 
miłość w relacjach między wiernymi. Jest bardzo prawdopodobne, 
że autorzy tekstów programowych Hizb ut-Tahrir sami należą do 
bezkry tycznych wyznawców tego mitu. W każdym razie wydaje się, 
że jest on ideą przewodnią przedstawianej w tych tekstach krytyki 
kapitali zmu, co ze względu na brak w nich wyraźnie zarysowanego 
modelu gospodarki, który odpowiadałby ideałom islamu, nasuwało 
analizują cym te teksty podejrzenie, że proponuje on islamizowaną 
wersję mo delu gospodarki socjalistycznej53.

Omawiając stosunek Hizb ut-Tahrir do ideologii Zachodu, nie 
moż na pominąć kwestii praw człowieka. Potępienie indywiduali-
zmu jest równoznaczne odrzuceniu przez partię tej ich interpretacji, 
jaka jest je dynie możliwa do przyjęcia w kulturze zachodniej, tj. jako 
praw jed nostki ludzkiej. Poza kręgiem tej kultury koncepcja praw 
człowieka jest akceptowana, ale pojmowane są one tam jako prawa 
grup społecz nych. Nic nie wskazuje na to, by Hizb ut-Tahrir przyj-
mował prawa człowieka w interpretacji odbiegającej od normy kul-
turowej. Nato miast pewne działania partii potwierdzają, że docenia 
ona znaczenie tych praw dla idealnego porządku społecznego.

53 Na przykład tak odczytali ten model autorzy Radical Islam in Central Asia..., s. 5.
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Jak twierdzi Uran Botobekow, w maju 2000 r. niezależni dzienni-
karze z Dżalal Abadu i Oszu otrzymali od przedstawiciela kierownic-
twa Hizb ut-Tahrir w  Kirgistanie propozycję stałej współpracy 
w  celu obiektywnego informowania opinii publicznej przez me-
dia o działalno ści partii na podstawie przekazywanych im materia-
łów przez nią wy dawanych54. Trudno jednak tę propozycję odczy-
tać inaczej niż tylko ja ko gest propagandowy, tym bardziej że już 
wcześniej Hizb ut-Tahrir nawiązała współpracę z  jedną z działają-
cych w Kirgistanie organizacji pozarządowych zajmujących się obro-
ną praw człowieka. Do jej siedzi by przynoszone są wszystkie ulot-
ki wydawane przez partię, dokumen towane są wszystkie przypadki 
represjonowania członków organizacji i  przyprowadzane są osoby 
represjonowane, by złożyć tu zeznanie, dla celów dokumentacji re-
jestrowane na filmie wideo. Działania takie ma ją, rzecz jasna, dostar-
czać dowodów, że wydawnictwa propagandowe partii nie zawierają 
żadnych treści ekstremistycznych lub skierowanych przeciwko inne-
mu wyznaniu. Ale stanowią też trudne do zakwestiono wania świa-
dectwo, że Hizb ut-Tahrir akceptuje prawa człowieka, choć niewąt-
pliwie pojmuje je inaczej niż zachodni sponsorzy owej organi zacji 
pozarządowej w Kirgistanie, z którą partia współpracuje.

Program Hizb ut-Tahrir przewiduje, że wprowadzenie kalifatu 
wy maga działalności prowadzonej w trzech etapach55:

1. Etap pierwszy: działalność wychowawcza mająca na celu przy-
gotowanie pojedynczych ludzi, którzy wierzą w ideę i akceptują me-
tody działania partii i którzy stworzą komórkę partyjną.

2. Etap drugi: współpraca z ummą, aby przyjęła islam i stała się 
jego nosicielem, aby islam stał się treścią jej życia podporządkowane-
go w pełni jego zaleceniom.

3. Etap trzeci: ustanowienie rządu, który w pełni wprowadzi pra-
wa islamu do życia społecznego i będzie je rozprzestrzeniał w całym 
świecie.

54 U. Botobekow, Wniedrienije idiej partii Hizb at-Tahrir al-islami na jugie Kirgizji, 
w: A. Małaszenko, M. Olcott, Isłam na postsowieckom prostranstwie. Korzystam 
z elektronicznej wersji książki, wydanej w edytorze Word, co nie pozwa la mi 
wskazać strony w tekście Botobekowa, na której przedstawiono to wydarzenie.

55 Cytuję za angielskojęzyczną wersją oficjalnej strony internetowej partii.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



130 ROZDZIAŁ 3

Kluczem do zrozumienia zadań partii w  pierwszym i  drugim 
eta pie jest dla nas działalność Hizb ut-Tahrir w  Azji Centralnej. 
Kandyda ci do partii przechodzą obowiązkowe szkolenie przez okres 
około dwu lat – bo tyle czasu56 trwają zajęcia edukacyjne. W  tym 
czasie studiują oni materiały, mające zmienić ich sposób myślenia, 
uwolnić je od wpły wów idei i  światopoglądów obcych islamowi. 
Nie jest to edukacja w tym znaczeniu, jakie słowo to ma obecnie na 
Zachodzie. Chodzi o kształtowanie umysłów, ale w stopniu możli-
wym tylko pod warun kiem zmiany uczuć i postaw w relacjach z in-
nymi członkami ummy.

Dopiero po takim przygotowaniu i  złożeniu przysięgi adept 
jest uważany za zasługującego na przyjęcie go na członka partii. 
Treść przy sięgi jest godna naszej uwagi, ponieważ rzuca dodatko-
we światło na charakter edukacji, jaką przechodzi kandydat do par-
tii: „W imię Boga Miłościwego, Miłosiernego. Przysięgam bronić is-
lamu i dochować mu wierności, przyjmując idee, myśli i zasady Hizb 
ut-Tahrir w mowie i w czynie, w jej prawomyślnym kierownictwie 
i w wierze; przysięgam wypełniać także te postanowienia, które mi 
się nie podobają, ponieważ jestem jej członkiem; przysięgam po-
święcić wszystkie swoje siły dla urzeczywistnienia jej idei. Niech mi 
Bóg będzie świadkiem”57.

Na etapie drugim, określanym jako stadium wnoszenia da‘wa do 
zbiorowości, zadaniem partii jest powtórzenie działań wychowaw-
czych pierwszego etapu, tylko że w stosunku do całego społeczeń-
stwa. W dokumentach edukacyjno-propagandowych Hizb ut-Tah-
rir współczesne społeczeństwa muzułmańskie są charakteryzowane 
jako zepsu te wskutek poddania oddziaływaniu światopoglądów kufr 
i zniewole niu przez systemy prawa i polityki sprzeczne z  islamem. 
Dlatego pra ca uświadamiająca partii ma przede wszystkim na celu 
zmianę postaw społeczeństwa, wyeliminowanie tych myśli i uczuć, 
które powodują, że akceptuje ono istniejący porządek.

56 Wiadomo jest o przypadkach, że trwały dłużej – do dwu i pół roku. Okres dwu-
letni nie jest jednak koniecznie wymagany. Wyjątkowo dopuszcza się szkolenie 
krót sze, nawet ograniczone do pół roku zajęć.

57 Cyt. za: M. Łabenda, op. cit., s. 183–184.
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Z dokumentów partyjnych nie wynika, w jaki sposób Hizb ut-
-Tahrir zamierza dokonać przejścia do etapu trzeciego. Do tej kwe-
stii wróci my jeszcze w dalszym ciągu tego rozdziału. Tu natomiast 
musimy zająć się sprawą środków, jakie partia uważa za dozwolo-
ne w walce z nieprzy jaznymi reżimami politycznymi. Problem jest 
o tyle skomplikowany, że, jak już wiemy, kalif będzie rozprzestrze-
niał islam „w całym świecie dro gą da’wa i dżihadu”. Termin „dżihad” 
jest w publikacjach Hizb ut-Tahrir używany w różnych znaczeniach, 
najczęściej w najbardziej podstawo wym we współczesnym islamie: 
walki ze złem tkwiącym w  człowieku. Jednak w  kontekście przy-
toczonego tu fragmentu powinien on być tłu maczony jako „świę-
ta wojna”58. Nie miałoby to zapewne większego zna czenia, gdyby nie 
sytuacja polityczna w Azji Centralnej. Przez rządy państw tego re-
gionu, na których obszarze Hizb ut-Tahrir jest aktywna, partia jest 
oskarżana o prowadzenie działalności terrorystycznej.

We wszystkich publikacjach Hizb ut-Tahrir podkreśla się, że dą-
ży do ustanowienia kalifatu, wyrzekając się stosowania przemocy. Ma 
to się dokonać wyłącznie z użyciem środków pokojowych – drogą 
uświadamiania społeczeństwa, nawróceń. Działalność partii w Azji 
Centralnej ma przede wszystkim charakter edukacyjno-propagan-
dowy. Organizacje zajmujące się obroną praw człowieka w krajach 
tego re gionu nie potwierdziły dotąd zasadności żadnego z  oskar-
żeń władz państwowych w  stosunku do członków Hizb ut-Tahrir 
o  przygotowa nie lub udział w  aktach terrorystycznych59. Również 
członkowie partii w rozmowach deklarują potępienie przemocy jako 
środka walki. I  choć niekiedy nie skrywają swojej sympatii do ce-
lów innych walczą cych w Azji Centralnej organizacji islamskich, np. 
Islamskiego Ruchu Uzbekistanu, nigdy nie zapominają podkreślić, 
że nie akceptują walki zbrojnej jako środka do ustanowienia kalifa-

58 Tak tłumaczyli ten termin członkowie Hizb ut-Tahrir, których prosiłem o in-
terpretację prawa kalifa do prowadzenia dżihadu.

59 Twierdzi tak np. raport Human Rights Watch z  2004 r. „Creating Enemies 
of the State. Religious Persecution in Uzbekistan”, s. 51. Dysponuję innymi 
dokumenta mi opracowanymi przez różne organizacje zajmujące się sprawami 
przestrzegania praw człowieka w krajach Azji Centralnej, kwestionującymi za-
sadność tych zarzutów w konkretnych przypadkach.
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tu60. Jedyną drogą prowa dzącą do tego celu powinno być – ich zda-
niem – zwycięstwo w wal ce toczącej się w sercach ludzi.

Na pierwszy rzut oka przyzwolenie, by w walce o upowszechnie-
nie islamu w  świecie kalif korzystał z  prawa do ogłaszania dżiha-
du, wydawać się może wyłącznie wyrazem realizmu polityczne-
go. Skoro jest regułą we współczesnym świecie, iż wiele konfliktów 
międzypań stwowych przeradza się w wojny, kalif nie może raz na 
zawsze wy rzec się stosowania siły, bo to byłoby ze szkodą dla spra-
wy, której słu ży. Istnieje jednak pewien szczególny powód, dla które-
go takie wyjaśnienie stanowiska partii w tej kwestii trzeba uważać za 
niewystarczające. Zakaz stosowania przemocy w walce nie jest bo-
wiem bez warunkowy. Nie jest więc ufundowany ani na przekonaniu 
o absolut nej wartości życia ludzkiego, ani na uznaniu jakiegoś kata-
logu praw osoby ludzkiej za niezbywalne. Podstawą jego istnienia 
jest wyłącznie decyzja kierownictwa partii o wyborze taktyki w dro-
dze do celu, ja kim jest ustanowienie władzy kalifa.

Publikacje Hizb ut-Tahrir uzasadniają zakaz używania przemo-
cy w walce prowadzonej przez partię w Azji Centralnej, odwołując 
się do przykładu zachowań proroka Mahometa. Prorok w  pierw-
szych latach pobytu w Mekce nie stosował przemocy61. Hizb ut-Tah-

60 W cytowanym tu artykule Urana Botobekowa znalazł się cały podrozdział oma-
wiający związki Hizb ut-Tahrir z IDU. Jedynym źródłem takich informacji są – 
jak jestem o  tym przekonany – tzw. służby, na których relacjach Botobekow 
bezkry tycznie się oparł. W Kotlinie Fergańskiej można usłyszeć, że odbyły się 
jakieś rozmo wy z IDU, których celem było przekonanie jego kierownictwa do 
idei połączenia się tej partii z Hizb ut-Tahrir. Ponieważ chodzi o organizacje, 
które roszczą sobie prawo do nieomylności, wynik takich rozmów był z góry 
przesądzony. Istnienie samego fak tu potwierdza Witalij Ponomariew, którego 
zdaniem rozmowy były podjęte z  inicja tywy indywidualnej i bez wiedzy kie-
rownictwa Hizb ut-Tahrir.

61 Przytaczam uzasadnienie tego zakazu przedstawione w angielskim tłumacze-
niu Concepts of Hizb ut-Tahrir umieszczonym na oficjalnej stronie internetowej 
partii: „The Messenger used to call for Islam in Mecca while it was full with vile 
and immorality. He did not do anything physical to remove it. The tyranny and 
oppression, poverty and need were quite apparent, and it was narrated that he 
did not perform any action to ease or remove these things. He would pray in the 
Ka’aba, while the idols were above his head, but he didn’t destroy any of them. 
All he did was to undermine the Meccans’ gods, belittle their thinking, expose 
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rir demonstruje natomiast znaczną elastyczność w doborze środków 
działania poza tym terenem. W  rozmowach z  przedstawiciela-
mi władz partii można dowie dzieć się, że istnieją obszary dżihadu, 
na których członkowie Hizb ut-Tahrir mogą uczestniczyć w walce 
zbrojnej. Takimi obszara mi są kraje, gdzie muzułmanie walczą z nie-
wiernymi: Afganistan, Cze czenia, Irak, Kaszmir, Palestyna.

W tym świetle nie w pełni wiarygodne stają się deklaracje Hizb 
ut-Tahrir, że doprowadzi do panowania kalifa bez uciekania się do 
zasto sowania siły. To prawda, że w  Azji Centralnej używa obec-
nie wyłącz nie pokojowych środków walki z wrogimi sobie reżima-
mi. Obserwu jąc taktykę partii w krajach, w których jest najbardziej 
prześladowana, np. Uzbekistanie, trudno powstrzymać się przed po-
równaniem jej dzia łań z  metodami walki pierwszych chrześcijan. 
Sukces polityczny ma być następstwem zwycięstwa w sferze ducho-
wej. Członkowie Hizb ut-Tahrir mają obowiązek ujawnienia swo-
jej przynależności partyjnej w razie ich aresztowania. W ten sposób 
partia zdołała już wyproduko wać wcale niemały zastęp męczenni-
ków za wiarę. Ich obecność ma do starczać wzorów ofiarności dla po-
grążonego w apatii społeczeństwa, przykładów postawy, jaka powin-
na cechować człowieka, który uważa siebie za muzułmanina, budzić 
sympatię dla sprawy Hizb ut-Tahrir, po nieważ unaocznia wartość 
moralną środków, jakimi partia posługuje się w walce. Taktyka oka-
zała się skuteczna, skoro w niektórych rejonach Kotliny Fergańskiej 
deklaracje poparcia dla Hizb ut-Tahrir można usły szeć od wielu 
przypadkowych rozmówców. W 2000 r. rząd Uzbekista nu zdecydo-
wał się przenieść członków Hizb ut-Tahrir z więzień do spe cjalnie 
wydzielonych dla aktywistów organizacji religijnych obozów, po-
nieważ zdarzało się, że w poprzednich miejscach odosobnienia na-
wracali masowo na islam współwięźniów.

their actions as erroneous and restrict himself to verbal and to the intellectual 
aspect. However, when he had establi shed the state, and opened Mecca, he did 
not tolerate any of the idols, nor fornication (fisq) and fujoor, nor oppression 
or suppression, nor poverty or need he removed them all. Therefore, the 
block, while it carries the Da’wah, is not allowed to practice, as a group, any 
actions other than the intellectual aspect of the Da’wah”.
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Tylko czy okaże się ona skuteczna dla przejęcia władzy w autory-
tarnym państwie, które nie waha się używać najbardziej nawet repre-
syjnych środków w celu wyeliminowania swoich przeciwników? Od 
osób nieźle na ogół poinformowanych o działalności Hizb ut-Tahrir 
w Azji Centralnej można usłyszeć, że partia prowadzi aktywną agita cję 
również wśród przedstawicieli władz państwowych i że zdołała już na-
wet zwerbować zwolenników spośród wpływowych członków elit rzą-
dzących. Czy nie wykorzysta ich, by dokonali przewrotu w momen cie, 
w którym uzna, że ma dostateczne poparcie społeczne dla idei wpro-
wadzenia kalifatu po upadku zwalczanego reżimu? Pytanie takie na-
suwa się nam nie tyle z powodu znajomości obecnej działalności Hizb 
ut-Tahrir, ile jej historii. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych kierownictwo partii próbowało wykorzystać rosnące po-
parcie w społeczeństwie i wpływy w wojsku do przeprowadzenia nie-
udanych zamachów stanu w Jordanii, Iraku i Syrii.

Struktura organizacyjna i  formy działania. W  kra-
jach Azji Centralnej Hizb ut-Tahrir działa wyłącznie w  konspira-
cji. Dlatego nie wiele mamy pewnych informacji o strukturze partii. 
Jedynym źródłem wiedzy o niej są informacje przekazywane przez 
służby bezpieczeń stwa w poszczególnych krajach, ale nie zasługują 
na zaufanie, ponie waż mogą być fabrykowane w celu zadokumento-
wania wszechwie dzy służb. Cytowany tu już Uran Botobekow, opi-
sując strukturę organizacyjną Hizb ut-Tahrir, oparł się na danych 
pochodzących od (tak identyfikowanych w  jego tekście) „prawo-
ochranitielnych organow” w Kirgistanie. Sam jednak, nieświadom – 
jak sądzę – znaczenia tego faktu, wskazał pewną okoliczność, która 
czyni te dane nie w  peł ni wiarygodnymi. Zdaniem jego informa-
torów dotychczas zatrzymy wano wyłącznie członków najniższych 
szczebli struktury organizacyj nej Hizb ut-Tahrir, darisów i muszri-
fów. Dalsze śledztwo nie daje rezultatów, ponieważ na każde pyta-
nie odpowiedź aresztowanego członka partii brzmi „Allah akbar”. 
Dlatego nawet aresztowanie wszy stkich członków jakiejś komór-
ki partyjnej nie naprowadza nigdy na trop przedstawicieli struktur 
wyższego szczebla; ślad po prostu się urywa.

Informacje o strukturze partii podaje również cytowany już ra-
port International Crisis Group. Niestety, autorzy raportu nie ujaw-
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nili źródeł, z  jakich korzystali. Jest raczej wątpliwe, by były to źró-
dła centralnoazjatyckie62. Z raportu nie dowiadujemy się np., jakiej 
jednost ce w geografii politycznej Azji Centralnej odpowiada region 
jako po jęcie wyznaczające hierarchiczny podział władz w strukturze 
Hizb ut-Tahrir. Tekst prowokuje do stawiania takiego pytania, po-
nieważ na zywa mu‘tamada „przedstawicielem regionalnym partii” 
(the regional representative). Michał Łabenda w cytowanym artyku-
le Hizb ut-Tah rir... próbuje uniknąć wątpliwości w tej sprawie, nazy-
wając mu‘tamada delegatem krajowym. Zakłada tym samym istnie-
nie oddziałów kra jowych partii. Mamy jednak poważne podstawy, 
by sądzić, że podział na „kraje” w strukturze władz Hizb ut-Tahrir 
nie zawsze jest przepro wadzany na podstawach geografii politycznej, 
np. działalnością partii w dwu częściach Kotliny Fergańskiej, uzbec-
kiej i tadżyckiej63, kiero wał jeden ośrodek władzy z siedzibą (do 2000 r.) 
w  Oszu64. Łabenda wprowadza pojęcie delegatów obwodowych  
(mas’ul), nie stawiając py tania, czy obwód w  strukturze organiza-
cyjnej Hizb ut-Tahrir pokrywa się z obwodem w podziale admini-
stracyjnym państwa. Niefortunny wydaje się też jego pomysł wyróż-
nienia struktur rejonowych bez próby wyjaśnienia pojęcia rejonu 
w strukturze organizacyjnej partii.

Mimo zapewnień służb bezpieczeństwa, że mają pod kontrolą 
wszystkie struktury partii na terytorium danego państwa (Kirgistan) 
lub że wśród aresztowanych znajduje się całe kierownictwo Hizb ut-
-Tahrir (Uzbekistan), nie są one w stanie tego dowieść65. Potwierdza 

62 Raport International Crisis Group nie posługuje się terminologią używa-
ną przez Hizb ut-Tahrir w Azji Centralnej, w której nie istnieje pojęcie władz 
admi nistracyjnych regionu, lecz wilajatu. Ten ostatni termin może być tłuma-
czony jako kraj; trzeba jednak mieć na uwadze, że pojęcie kraju w  podziale 
władz w strukturze Hizb ut-Tahrir nie jest tożsame temu pojęciu w geografii 
politycznej.

63 Kotlina została podzielona na trzy części, z których każda wchodzi w skład in-
nego państwa: Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu.

64 Sugestia Witalija Ponomariewa.
65 W 1999 r. władze uzbekistańskie odniosły sporo sukcesów w zwalczaniu Hizb 

ut-Tahrir. W październiku aresztowany został Hafizulla Norisow (jego proces 
odbył się w marcu 2000 r. w surchandaryjskim sądzie obwodowym), mu‘tama-
da, tj. osoba kierująca działalnością partii w Republice Uzbekistan. W tymże 
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to tylko wniosek nasuwający się każdemu badaczowi, który przez 
swoje kontakty lokalne próbował poznać strukturę organizacyjną 
Hizb ut-Tahrir: partia dobrze strzeże swoich tajemnic. Wszelkie za-
tem opisy jej struktur, relacji między nimi, częstotliwości i charakteru 
kontaktów, stopnia dozwolonej autonomii działania, roli ośrodków 
zagranicznych (np. ośrodka londyńskiego) itd. muszą z konieczno-
ści opierać się na niepełnych i niezweryfikowanych danych.

W tych warunkach jednego tylko możemy być pewni: podstawo-
wą strukturą partii jest komórka zwana „da’ira” lub – w  językach 
tu reckich – „halka” (ogniwo), złożona z  pięciu osób. Podlega ona 
muszrifowi, który spotyka się z nią dwa razy na tydzień i prowadzi 
zajęcia propagandowo-edukacyjne. Muszrif jest pośrednikiem po-
między da’irą (jest regułą, że podlega mu parę komórek podstawo-
wego szczebla) a  przedstawicielem wyższej w  hierarchii struktury 
partyjnej66, nakibem lub którymś z jego pomocników. Poszczególne 

1999 r. odbył się proces mas‘ula (sądzonego w  lipcu 1999 r. razem ze swoim 
pomocnikiem i  czterema nakibami) w  obwodzie kaszkadarinskim. Później 
(w  kwietniu 2000 r.) w  tym samym ob wodzie sądzony był jeszcze jeden po-
mocnik mas’ula; być może była to osoba miano wana na miejsce aresztowane-
go. Hizb ut-Tahrir jest jednak aktywna aż w 8 obwodach Uzbekistanu. Zwróć-
my uwagę, że we według danych moskiewskiego Memoriału, przedstawionych  
w: Spisok lic, ariestowannych i osużdiennych po politiczeskim i religioznym 
motiwam w Uzbekistanie (diekabr 1997 g. – diekabr 2003 g.), Moskwa, maj 
2004, we wszystkich procesach członków Hizb ut-Tahrir w ciągu 6 lat sądzo-
nych by ło 13 nakibów, w tym aż 6 w Taszkencie, 5 w obwodzie kaszkadaryjskim, 
2 w Namanganie. Aresztowania miały zatem miejsce w obwodach, w których 
partia jest szczególnie aktywna, i na podstawie samej tylko liczby aresztowa-
nych nakibów nale ży wyprowadzić wniosek, że w  żadnym z  nich policji nie 
udało się faktycznie rozbić struktur partyjnych. Co więcej, z analizy danych za-
wartych w omawianej publikacji Memoriału wynika, że wszystkie aresztowa-
nia i procesy członków kierownictwa par tii zaszły bądź w 1999, bądź w pierw-
szej połowie 2000 r. Tymczasem okres najwięk szej aktywności Hizb ut-Tahrir 
w Uzbekistanie trwał aż do końca 2001 r., a to znaczy, że aresztowania nie prze-
szkodziły rozwojowi partii.

66 Na jej temat niewiele wiadomo. Z informacji dostępnych w literaturze przed-
miotu, a  także z uzyskanych w toku moich własnych badań terenowych zda-
je się wynikać, że struktury rejonowe partii są tworzone w zależności od liczby 
osób zwer bowanych do partii w jakimś miejscu. Może to być np. machalla, ale 
też większa dziel nica miejska czy nawet rejon w znaczeniu jednostki w admini-
stracji państwa.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



137NOWA OPOZYCJA ISL AMSKA

komórki partyjne dzia łają w całkowitej izolacji od siebie, a ich człon-
kowie, tzw. dorisowie, utrzymują łączność z innymi ogniwami Hizb 
ut-Tahrir wyłącznie za pośrednictwem muszrifa, co bardzo utrudnia 
infiltrację partii przez po licję.

Kandydaci do partii są rekrutowani spośród członków rodziny, 
współmieszkańców danej machalli, członków różnych grup, takich 
jak stowarzyszenia mężczyzn nazywane u Uzbeków i Tadżyków zi-
jafat (poczęstunek), gap (rozmowa), gasztak (przenośnie: kolejka), 
dżura (przyjaciel) itd., u Kirgizów – dżoro (przyjaciel) itd. Są to trady-
cyjne dla tych społeczeństw instytucje, które przetrwały w Związ ku 
Radzieckim i odradzają się obecnie np. w południowym Kirgistanie 
jako organizacje skupiające osoby zainteresowane sprawami reli-
gii. In nym źródłem rekrutacji są rozmaite nieformalne grupy typu 
dżamaatu (towarzystwo), jakie znajdziemy wśród np. Uzbeków 
z  Taszkentu (przy pominające chińskie guanxi), czy spotykających 
się ze sobą regular nie kobiet na tzw. (w Kotlinie Fergańskiej) gapach. 
Uran Botobekow na podstawie danych pochodzących od „prawo-
ochranitielnych organow” twierdzi, że nabór nowych członków par-
tii jest prowadzony w środowiskach uczniów szkół religijnych. Nie 
mam dostatecznych podstaw, by temu zaprzeczyć, jednak nie spo-
tkałem się z żadnym przy padkiem agitacji tam właśnie prowadzonej. 
W każdym razie procen towy udział osób z wykształceniem religij-
nym w szeregach Hizb ut-Tahrir jest znikomy w porównaniu z licz-
bą przedstawicieli innych inteligenckich zawodów: inteligencji tech-
nicznej, lekarzy, pracowni ków naukowych, nauczycieli itd.67

Mało też wiadomo o pochodzeniu środków finansowych potrzeb-
nych na prowadzenie działalności partii w Azji Centralnej. Nie są 
one zapewne wielkie, ponieważ obejmują głównie koszty wydawa-
nia ulo tek i  pomocy socjalnej. Najważniejszym źródłem finansów 
partii jest płacona obowiązkowo przez wszystkich członków dzie-

67 Wśród skazanych w  Uzbekistanie pomiędzy grudniem 1997 a  grudniem 2003 r. 
członków Hizb ut-Tahrir znalazło się łącznie 10 studentów, absolwentów 
i  wykładow ców szkół religijnych. Mniej zatem niż wszystkich pracowników 
służby zdrowia, nie mal tyleż samo, co lekarzy. Ponieważ chodzi o grupę znaj-
dującą się pod szczególnym nadzorem policji, gdyby prawdziwe było twierdze-
nie Botobekowa, liczba ta powinna być nieporównanie wyższa.
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sięcina, ale pracujący członkowie Hizb ut-Tahrir płacą składki68. Ze 
względu na to, że do partii należą także drobni przedsiębiorcy i kup-
cy, wpłacane przez nich składki stanowią przypuszczalnie podstawę 
jej dochodów. Niema łą jednak rolę odgrywają też dary przekazywa-
ne przez licznych – jak mnie zapewniano – biznesmenów, należą-
cych do grupy tzw. muawinów, zwolenników partii niebędących jej 
pełnoprawnymi członkami. Służ by bezpieczeństwa państw central-
noazjatyckich, na których terenie Hizb ut-Tahrir jest aktywna, twier-
dzą, że środki na działalność partii nadsyłane są z zagranicy. Jednak 
twierdzenia takie nie są poparte żad nymi dowodami, choć wydaje 
się prawdopodobne, że Hizb ut-Tahrir w  Azji Centralnej korzysta 
z  jakiegoś wsparcia jej sympatyków w  kra jach Zatoki Perskiej czy 
pomocy finansowej przekazywanej przez struktury partii działają-
ce w Europie.

Bezrobotni członkowie Hizb ut-Tahrir otrzymują od partii 
wspar cie finansowe. Jest ono niewielkie i  w  żadnym wypadku nie 
stanowi wynagrodzenia za działalność na rzecz partii, np. za rozpro-
wadzanie ulotek. Kłóciłoby się to bowiem z postawą wpajaną człon-
kom partii: pełnego posłuszeństwa wynikającego z  bezinteresow-
nego oddania sprawie Hizb ut-Tahrir. Doniesienia o  honorariach 
otrzymywanych przez młodych i bezrobotnych członków partii po-
chodzą ze źródeł, na których oparł się – przytaczający te twierdze-
nia bez zastrzeżeń – Uran Botobekow. Ale można je znaleźć rów-
nież u autorów, którzy utrzymu ją, że cytują wypowiedzi zasłyszane 
bezpośrednio od przedstawicieli rodzin członków Hizb ut-Tahrir. 
W tym wypadku powinniśmy jednak mieć na uwadze, że twierdze-
nia takie mogą być wypowiadane wyłącz nie w celu obrony oskarżo-
nych. Sądzony za „fanatyzm religijny” pod pada pod kategorię szcze-
gólnie niebezpiecznych wrogów państwa, podczas gdy sąd może 
z większą pobłażliwością odnieść się do ucze stnika nielegalnej dzia-
łalności, którego popchnęła do niej chęć popra wy sytuacji mate-
rialnej rodziny. Jest więc godne podkreślenia, że oso by zawieszone 

68 Jeden z  moich informatorów twierdził, że członkowie Hizb ut-Tahrir w  Azji 
Centralnej płacą składki na tych samych zasadach, co członkowie partii na Za-
chodzie. Nie udało mi się potwierdzić tej informacji. Jeżeli jest prawdziwa, to 
oznacza, że skład ki wynoszą 15–20% miesięcznych zarobków (tak jak np. w Anglii).
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w prawach członkowskich (ma to miejsce w wypadku trzykrotnego 
wykroczenia przeciwko zasadom islamu) nadal korzysta ją ze wspar-
cia finansowego partii.

Pomiędzy członków partii rozprowadzane są wydawnictwa książ-
kowe, broszury i ulotki, materiały audiowizualne: kasety z nagrania-
mi radiowymi, filmy wideo, płyty CD z tekstami wystąpień i kazań 
przywódców Hizb ut-Tahrir itd. Filmy i płyty produkowane są w Eu-
ropie Zachodniej oraz krajach arabskich. Treścią tych materiałów 
edukacyjno-propagandowych są sprawy religii, ale o  nich rzadko 
mówi się wprost. Ogromna większość publikacji Hizb ut-Tahrir do-
tyczy różnych kwestii związanych bardziej z celami i działalnością 
partii niż religią. Są one tłumaczone albo na któryś z języków rdzen-
nej ludności dane go miejsca, albo na rosyjski – język znany wszyst-
kim absolwentom szkół średnich w  Azji Centralnej, stanowiących 
wśród członków par tii niemal 100% przedstawicieli najmłodszego 
pokolenia.

Rozprowadzanie ulotek jest też główną formą aktywności popu-
laryzującej idee partii w społeczeństwie. Przed 2001 r. były to często-
kroć akcje przeprowadzane z  wielkim rozmachem. Uczestniczyło 
w nich jednorazowo nawet do stu członków partii, którzy rozlepiali 
ulotki Hizb ut-Tahrir na słupach lub drzewach w miejscach publicz-
nych, rozrzucali na bazarach (tzw. rynkach) lub wkładali do skrzy-
nek pocztowych. Później jednak kierownictwo partii zdało sobie 
sprawę, że prowadzone na taką skalę akcje narażają zbyt wielu jej 
członków na aresztowania. Ulotki są obecnie nadal rozprowadzane – 
również w Uzbekistanie, ale tu wyłącznie przez wkładanie ich nocą 
do skrzy nek pocztowych. Ulotki wydawane są w  Azji Centralnej, 
o czym świadczy niska z reguły jakość papieru i druku. Partia wyda-
je dwa ty py ulotek: przeznaczonych wyłącznie dla swoich członków 
i rozpro wadzanych w społeczeństwie. Te drugie w większości propa-
gują ideę kalifatu przez podkreślanie negatywnych stron działalności 
zwalcza nych reżimów politycznych: pogarszającej się kondycji eko-
nomicznej i  socjalnej ludności, bezrobocia, powszechności zjawi-
ska korupcji, ter roru policyjnego, prześladowań religijnych. Z pro-
blemów religijnych najczęściej poruszana jest sprawa obecności 
wierzeń i praktyk przed-islamskich w życiu religijnym ludów Azji 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



140 ROZDZIAŁ 3

Centralnej. Część ulotek po święcona jest problemom globalnym, 
ukazywanym jednak zawsze w związku z sytuacją polityczną w kra-
ju ich wydawania. W przeszłości podejmowały one najczęściej kwe-
stię Palestyńczyków w Izraelu, ale od czasów wojny w Iraku coraz 
częściej ich tematem jest krytyka amerykańskiej okupacji tego kraju.

Do działań propagandowych należy zaliczyć także akcje protesta-
cyjne kobiet, których krewni zostali skazani za przynależność do 
Hizb ut-Tahrir. Pierwsze takie manifestacje odbyły się 2 VII 2001 r. 
w  Taszkencie i  Andiżanie. W  każdym z  tych miast przed siedzibą 
prokura tury demonstrowało około 400 kobiet, matek, sióstr i  żon 
skazanych (tym ostatnim często towarzyszyły dzieci), protestują-
cych przeciwko stosowaniu tortur i  prześladowaniom, które do-
tknęły osoby im bliskie. Mimo represji (w Taszkencie policja pobiła 
i aresztowała około 50 ko biet, w Andiżanie – 3069) identyczne ma-
nifestacje – choć na mniejszą już skalę – odbywały się w następnych 
latach również w  innych mia stach. Jest wątpliwe, by organizatorzy 
tych wystąpień oczekiwali, że wywrą one wpływ na postępowanie 
władz Uzbekistanu w taki np. spo sób, że zaalarmują zachodnią opi-
nię publiczną o  sytuacji w zakresie praw człowieka w  tym kraju70. 

69 Radical Islam in Central Asia..., s. 23.
70 Coroczne raporty Departamentu Stanu USA o sytuacji w dziedzinie praw czło-

wieka jeszcze w  latach 2002 i 2003 konstatowały stałą poprawę w Uzbekista-
nie. W styczniu 2004 r. – być może pod wpływem często stawianych przez liberalne 
me dia amerykańskie pytań: dlaczego Saddam Hussajn, a  nie Islam Karimow? – 
Depar tament Stanu po raz pierwszy przyznał, że w tej dziedzinie nastąpiło po-
gorszenie, i  za żądał zmniejszenia pomocy udzielanej przez Waszyngton Uz-
bekistanowi. Podczas swojej wizyty w  lutym 2004 r. w  Uzbekistanie Donald 
Rumsfeld, odpowiadając dzien nikarzom, zapytującym, czy stan praw człowie-
ka w tym kraju poważnie wpłynie na stosunki z USA, powiedział, że stosunki 
te obejmują sprawy gospodarcze, polityczne i bezpieczeństwa, a nie tylko prawa 
człowieka. I nie zapomniał dodać, że stosunki USA z Uzbekistanem w dziedzi-
nie obronności z każdym miesiącem umacniają się (A. Blua, Uzbekistan: Rums-
feld Says Human Rights Only One Aspect of Relations, RFE/RL 26 II 2004). Osta-
tecznie administracja waszyngtońska zdecydowała wstrzy mać pomoc dla rządu 
Uzbekistanu. Zapowiedziano, że z ogólnej sumy 57 milionów USD pomocy dla 
Uzbekistanu zatwierdzonej na rok 2004 nie zostanie przekazane 18 milionów 
USD, bo tylko tyle wynosi część tej pomocy kierowana bezpośrednio do rzą-
du (D. R. Sands, U.S. must balance rights, security in offering aid, „The Washing-
ton Times” 26 VI 2004).
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Skierowane były przede wszystkim do społeczeństwa Uzbekistanu, 
powszechnie nienawidzącego reżimu Karimowa między innymi 
z powodu prześladowań religijnych, gotowego więc współczuć z jego 
ofiarami i tym samym odnieść się z sympa tią do celów prowadzonej 
przez nie walki.

Niestety, niewiele wiadomo o  działalności socjalnej prowa-
dzonej przez członków Hizb ut-Tahrir w miejscach zamieszkania. Na 
przykład w Kirgistanie partia nosiła się z zamiarem – jak można było 
dowiedzieć się w bezpośrednich kontaktach z  jej przedstawicielami – 
realizacji am bitnych programów socjalnych. Mówiono np. o  two-
rzeniu sieci skle pów, gdzie towary byłyby sprzedawane po niższych 
cenach niż w po zostałych sklepach. Zapowiadano także stworzenie 
sieci tanich usług przeznaczonych wprawdzie dla ludzi biednych, 
ale otwartych dla wszystkich. Żaden z tych projektów nie miał szans 
na urzeczywistnie nie w warunkach nasilających się represji skiero-
wanych przeciwko partii71. Nie jest również nic dokładnie wiado-
mo o działalności chary tatywnej prowadzonej przez Hizb ut-Tahrir 
w machallach, takiej jak pomoc ludziom chorym, kalekim, samot-
nym, dzieciom. Wprawdzie można o niej usłyszeć od osób deklaru-
jących poparcie dla partii, jed nak jest wątpliwe, by mogła być pro-
wadzona w jakichkolwiek formach zorganizowanych. Jeżeli istnieje, 
to tylko jako wyraz postawy zaleca nej indywidualnie członkom Hizb 
ut-Tahrir, wyróżniającej ich spośród społeczeństwa. W każdym ra-
zie zdarzyło mi się spotkać rzemieślni ków, którzy jako przyczynę 

71 Autorzy raportu ICG przypisują założycielowi powstałej w 1996 r. w Andiża-
nie frakcji Hizb ut-Tahrir, Akramija, Akramowi Jodaszewowi, zamiar tworzenia 
ma łych wspólnotowych przedsiębiorstw produkcyjnych lub gospodarstw rol-
nych (Radical Islam in Central Asia..., s. 29). Nie informują jednak, czy zamysł 
ten był kiedykolwiek realizowany w praktyce. W opisie natomiast Michała Ła-
bendy takie ko mórki sąsiedzko-produkcyjne są przedstawione jako obecnie ist-
niejące w uzbeckiej części Kotliny Fergańskiej. Twierdzenia Łabendy mógłby 
potwierdzać proces 23 biz nesmenów odbywający się w marcu 2005 r. w Andi-
żanie, oskarżonych o członkostwo w „przestępczej” i „ekstremistycznej” organi-
zacji. Byli oni jakoby członkami Akramii i akt oskarżenia wymieniał m.in. za-
łożony przez nich fundusz pomocy wzajem nej jako dowód potwierdzający ich 
członkostwo w partii. Problem jednak w tym, że podczas procesu oskarżeni wy-
pierali się przynależności do Akramii.
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wysokiej jakości swoich usług i stosunko wo niskiej ich ceny poda-
wali swoją przynależność partyjną.

Członkowie. Opracowany przez moskiewski Prawozaszczitnyj 
Centr „Memoriał”. Spisok lic, ariestowannych i osużdionnych... (zob. 
przypis 65), wydany z datą: maj 2004 r., jest już czwartym opubli-
kowanym przez to źródło spisem osób aresztowanych i  skazanych 
z  po wodów politycznych i  religijnych w  Uzbekistanie. Poprzednie 
wyda wane były w  latach 1999, 2000 i  2001. Nowy spis uzupeł-
nia i  weryfi kuje dane zawarte w  opracowaniach wcześniejszych. 
Dokument ten ma dla nas szczególną wartość. Zespół autorski, kie-
rowany od początku przez Witalija Ponomariewa, rozwinął sieć kon-
taktów terenowych, które umożliwiają nie tylko ustalenie liczby osób 
represjonowanych, ale także dotarcie do informacji o nich jako lu-
dziach. Dzięki temu publi kowane przez Memoriał spisy są jedynym 
i, należy podkreślić, jedy nym wiarygodnym źródłem informacji, na 
której podstawie możemy próbować poznać profil społeczny człon-
ków Hizb ut-Tahrir.

Wydany w 2004 r. spis zawiera dane o około 4500 osobach ska-
zanych z powodów politycznych i religijnych w Uzbekistanie w okre-
sie od końca 1997 r. do końca 2003 r. W tej liczbie znalazło się 1547 
członków Hizb ut-Tahrir, których przynależność partyjna jest dla 
nas niewątpliwa72, a 48 osób (czyli 2,75%) z tej liczby to kobiety. Jest 
to o tyle ważne, że już sama obecność kobiet w partii odróżnia Hizb 
ut-Tahrir od innych ruchów fundamentalistycznych i jest istotna dla 
oceny jej potencjału modernizacyjnego. O  kobietach w  szeregach 
partii można wprawdzie usłyszeć, prowadząc badania terenowe, ale 
nasi roz mówcy – z reguły są nimi mężczyźni – zdają się o tym nic 
konkretne go nie wiedzieć (halka żeńskie działają niezależnie od mę-
skich73).

72 Pominięte więc zostały osoby, które aresztowano na podstawie oskarżenia, że 
uczestniczą w zajęciach Hizb ut-Tahrir, współpracują z partią, lub które już po 
are sztowaniu deklarowały, że wcześniej wystąpiły z partii.

73 Hizb ut-Tahrir głosi wprawdzie „zasadniczy rozdział mężczyzn i kobiet”, do-
puszcza jednak udział kobiet we władzach państwowych, handlu i innych for-
mach działalności publicznej.
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W  naszej analizie uwzględniamy wyłącznie osoby, co do któ-
rych mamy jakiekolwiek informacje dotyczące bądź wieku, bądź 
wykształ cenia, bądź pracy. Takich danych brak w ogóle w 197 przy-
padkach. Tak więc poniższe opracowanie oparte jest na analizie 
1547 przypad ków spełniających te kryteria, choć bardzo różnych 
pod względem wartości poznawczej. Najczęściej brakuje informa-
cji o wykonywanym zawodzie, zatrudnieniu w momencie areszto-
wania, wykształceniu i specjalizacji lub kierunku ukończonych stu-
diów. Ponadto źródła, z  których korzystali autorzy omawianego 
dokumentu, nie stosowały jednolitej nomenklatury dotyczącej po-
ziomu wykształcenia i wykony wanego zawodu. Stąd nawet badacz 
dobrze zorientowany w  sprawach Uzbekistanu nie zdoła uniknąć 
pomyłki przy próbie odniesienia kon kretnego przypadku do którejś 
ze znanych sobie kategorii.

Ale na podstawie nawet tak niepełnych danych można uzy-
skać prawdopodobną informację dotyczącą wieku członków par-
tii. W  me diach i  niektórych opracowaniach analitycznych powta-
rzany jest ste reotyp Hizb ut-Tahrir jako partii, której członkami są 
w  ogromnej większości ludzie młodzi. Jest on – jak każdy stereo-
typ – częściowo prawdziwy. Wśród analizowanych przez nas przy-
padków 149 osób miało poniżej 25 lat, 441 mieściło się w przedzia-
le wieku 25–30 lat, 449 – 30–35 lat. W  sumie więc osoby młode, 
to jest należące do kategorii wieku poniżej 35 lat, stanowiły 67,16% 
wszystkich członków partii74. Ale w  przedziale wieku powyżej 35 

74 Brakowało danych dotyczących wieku w  22 przypadkach. Przy analizie wie-
ku uwzględniono stan na dzień dzisiejszy, a  nie w  momencie aresztowania. 
Mimo to uzyskany wynik niewiele się różni od tego, jaki otrzymałem, analizu-
jąc Spisok lic, ariestowannych i osużdionnych po politiczeskim i religioznym moti-
wam w Uzbekistanie (diekabr 1997 g. – awgust 2001 g.), wydany przez Memoriał 
w październiku 2001 r. Przyjąłem wtedy za podstawę wiek w momencie aresz-
towania. Na 1052 analizowane przypadki niewątpliwej przynależności do Hizb 
ut-Tahrir badani mieścili się w nastę pujących kategoriach wieku: 

 mniej niż 25 lat  297 (28,23%)  
25–30 261 (24,81%)

 30–35 200 (19,01%)
 więcej niż  35 144 (13,68%) 

brak danych  132
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lat (486 osób, 31,41% wszystkich analizowanych przypadków) zna-
lazły się też osoby w wie ku bardzo zaawansowanym, z których część 
przekroczyła nawet 60. rok życia. Oznacza to, że w partii reprezen-
towane są wszystkie grupy ludności Uzbekistanu, a przewaga liczbo-
wa osób młodych jest następstwem warunków działania. Nie tylko 
w Azji Centralnej jest natural nym zjawiskiem, że działalność kon-
spiracyjna przyciąga przede wszy stkim ludzi młodych.

Innym stereotypem, którego źródłem są władze bezpieczeństwa, 
starające się w  ten sposób zdeprecjonować znaczenie partii75, jest 
obraz członków Hizb ut-Tahrir jako osób w  ogromnej większości 
pozbawio nych nawet wykształcenia średniego. Na podstawie anali-
zowanego ma teriału uzyskaliśmy następujące liczby dotyczące wy-
kształcenia:
średnie76      956  
niepełne średnie (w tym 8 klas szkoły podstawowej) 72
niepełne podstawowe     7
wyższe       169  
niepełne wyższe (w tym studenci)     48
brak danych      295

Wynika z tych danych, że wykształcenie średnie ma aż 61,79% 
analizowanych przypadków członków partii77. Na szczególną jednak 
uwagę zasługuje kategoria osób z wykształceniem wyższym i niepeł-
nym wyższym. Po pierwsze, są one stosunkowo liczne wśród człon-
ków partii – razem stanowią 14,03% wszystkich członków78. Po dru-
gie, ich obecność w  szeregach partii rzuca dodatkowe światło na 
motywy, które popychają ludzi do wstępowania do niej.

 To znaczy, że osoby poniżej 35 lat stanowiły 72,05% wszystkich aresztowanych 
i ska zanych członków partii.

75 Na przykład przytaczane w  dokumencie ICG źródła milicyjne w  Kirgistanie 
(Radical Islam in Central Asia..., s. 19).

76 Do tej kategorii zaliczeni zostali również absolwenci średnich szkół zawodo-
wych i techników.

77 Odbiega to od wyników moich analiz materiału z  dokumentu Memoriału 
z 2001 r. Wtedy wykształcenie średnie stwierdziłem w przypadku 51,52% osób. 
Tak duża różnica mogła powstać dlatego, że wtedy znacznie proporcjonalnie 
liczniejsza była grupa osób, co do których nie było danych – 290 na 1052.

78 Wynik ten prawie nie odbiega od danych ustalonych na podstawie spisu z 2001 r. – 
wtedy do tej kategorii należało 14,45% członków partii.
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Do najbardziej rozpowszechnionych przekonań, stanowiących 
wręcz aksjomat w rozumowaniu każdego autora dążącego do wyjaśnie-
nia uwarunkowań społecznych takich ruchów fundamentalistycz-
nych jak Hizb ut-Tahrir, należy pogląd, że główną przyczyną ich po-
pularności jest kondycja ekonomiczna ludności. Dlatego piszący 
o tej partii w Azji Centralnej starają się w pierwszej kolejności usta-
lić procent osób pozostających bez pracy, zwłaszcza w grupie naj-
młodszych jej członków. Wykonanie tego zadania okazało się trud-
ne w przypadku Spiska... z 2004 r. Brak w nim danych dotyczących 
zatrudnienia w mo mencie aresztowania aż w przypadku 600 osób. 
Takimi danymi dys ponujemy tylko odnośnie do 735 osób, które nie 
pracowały79. Stanowi to 47,51% wszystkich przypadków, ale liczba 
ta wcale nie musi odpowiadać rzeczywistości. Jest przypuszczalnie 
większa, choć zapew ne nie większa niż 65%80.

Natomiast inne dane przytaczane w analizowanym dokumencie 
pozwalają bardziej krytycznie podejść do twierdzenia, że najważniej-
szą przyczyną popularności Hizb ut-Tahrir jest sytuacja ekonomicz-
na. Oczywiście, nie wykluczamy istnienia takiego związku. Chodzi 
jed nak o  to, by ten swoisty „determinizm ekonomiczny” nie prze-
słonił in nych motywów, którymi kierują się osoby zwerbowane na 
członków partii. Z tego względu na bardziej wnikliwe przyjrzenie się 
zasługują dwie kategorie członków. Pierwsza to osoby z wykształce-
niem wyż szym i niepełnym wyższym. W tej grupie najliczniej repre-
zentowani są przedstawiciele inteligencji technicznej: wśród skaza-
nych jest 31 osób z dyplomem inżyniera (w tym aż 4 architektów). 
Inną licznie reprezentowaną grupą wśród zawodów wymagających 
wyższego wykształ cenia są nauczyciele (21 osób), pracownicy na-
ukowi i doktoranci (9 osób). Jest wreszcie 37 studentów innych kie-
runków studiów niż religijne. W świetle analizowanych danych mi-
tem okazuje się przekona nie, że substratem społecznym, na którym 
partia buduje swą siłę, są środowiska szkół religijnych. Jak już pi-
sałem, łącznie wszystkich stu dentów, absolwentów i  wykładow-

79 W tej liczbie znalazło się też parę kobiet, określanych w źródłach przyjętych za 
podstawę Spiska lic, ariestowannych i osużdionnych... jako domochazjaiki.

80 Procent członków Hizb ut-Tahrir w Uzbekistanie pozostających bez pracy ra-
port ICG szacuje na 65% (s. 19).
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ców szkół religijnych jest wśród ska zanych 10 osób, podczas gdy ty-
leż samo jest lekarzy (9) i farmaceu tów (1), a ogółem pracowników 
służby zdrowia – 24.

Druga kategoria to biznesmeni pracujący na własny rachunek. 
Do niej należą rzemieślnicy i różnego kalibru przedsiębiorcy, ogó-
łem 84 osoby81, kupcy (pod tę kategorię podciągam zarówno wła-
ścicieli sklepów, jak i  sprzedawców ulicznych oraz bazarowych) –  
19 osób, rolnicy indywidualni (dzierżawcy i farmerzy) – 11 osób.

Te dwie grupy nadają obrazowi członka partii, jaki powstaje 
w kontaktach osobistych, swoisty koloryt. Wszyscy badacze podkre-
ślają, że nie noszą oni bród, tradycyjnych nakryć głowy, palą 
papiero sy. To jednak nie jest wcale najważniejsze. Niezależnie bo-
wiem od te go, z jakich środowisk pochodzą – tradycyjnie religijnych 
czy w pełni w czasach sowieckich zlaicyzowanych – o atrakcyjności 
partii w ich oczach stanowią nie treści teologiczne obecne w jej pro-
gramie. Moim zdaniem najlepiej charakteryzuje ich określenie dane 
przez autorów ra portu ICG Radical Islam in Central Asia...: „edu-
cated lower middle class” (s. 19). Tak, są typowymi reprezentanta-
mi rodzącej się dopiero w Uzbekistanie klasy średniej. Jedynej kla-
sy, o której wiemy z histo rii społecznej krajów położonych na innych 
obszarach geograficznych, że jej przedstawiciele są zdolni przełożyć 
wnioski z  refleksji nad wła sną sytuacją ekonomiczną na postulaty 
polityczne.

Przyczyny rosnącej popularności. Zmiana taktyki partii po 
2001 r. zmniejszyła początkowo jej widoczność społeczną, co w 2002 r. 
wie lu obserwatorów uznało za przejaw utraty bazy społecznego po-
parcia przez Hizb ut-Tahrir82. Dziś wydaje się oczywiste, że były to 

81 W tym właściciel prywatnej taksówki.
82 Na przykład autorzy raportu Azja Centralna po 11 września – islam polityczny 

w od wrocie na podstawie badań terenowych przeprowadzonych przez eksper-
tów OSW w Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie we wrześniu 2002 r. doszli 
do wniosku, że: „We wszystkich trzech krajach nastąpił zdecydowany odwrót 
politycznego islamu, spowodowany nie tylko sukcesami działań koalicji anty-
terrorystycznej w Afganista nie, ale także – co niezmiernie istotne – wzmocnie-
niem na niespotykaną dotąd skalę nieformalnego sojuszu elit rządzących i ofi-
cjalnego duchowieństwa oraz utratą spo łecznej bazy dla radykalnych ruchów 
islamskich. Społeczeństwa państw regionu wy raźnie niechętnie odnoszą się do 
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wnioski może nazbyt pochopne, ale niebezpodstawne ze względu 
na stan ów czesnej wiedzy o sytuacji w Azji Centralnej. Od tego jed-
nak czasu poznawaliśmy coraz więcej niekwestionowalnych faktów 
świadczących, że aktywność Hizb ut-Tahrir bynajmniej nie osłabła 
i że partia stale rozszerza zakres geograficzny swojej działalności.

Trudno o  lepszy przykład niepowodzeń rządów tego regionu 
w walce z partią niż klęska reżimu Karimowa w Uzbekistanie, który, 
mimo iż po 11 IX 2001 r. zaostrzył jeszcze bardziej politykę wobec 
orga nizacji uznanych za wywrotowe, nie zahamował rozwoju bazy 
społecz nego poparcia dla Hizb ut-Tahrir. Przypomnijmy, że w walce 
z nieza leżnym od państwa islamem Uzbekistan mocą ustawy o reli-
gii z 1993 r. potwierdził wszystkie prerogatywy Duchowego Zarządu 
Muzułmanów Uzbekistanu, jakie ten organ otrzymał w ustawodaw-
stwie radzieckim: uprawnienia do rejestracji meczetów, naznacza-
nia i dymisjonowania imamów, narzucania treści kazań, wydawania 
edyktów religijnych. W 1996 r. powołany został Komitet ds. Religii 
przy Radzie Ministrów. Do jego zadań należą kontrola treści litera-
tury religijnej i  przygotowy wanie ekspertyz na tematy spraw wia-
ry dla sądów. Dwie kolejne usta wy: „O  partiach politycznych” ze 
stycznia 1997 r. i „O wolności wyzna nia i organizacjach religijnych” 
z  maja 1998 r., znacznie ograniczały działalność grup religijnych 
w  Uzbekistanie. Od tej pory wszystkie gmi ny wyznaniowe muszą 
obowiązkowo rejestrować się w  organach ad ministracji państwo-
wej, ubiegający się o  rejestrację muszą udowodnić, że gmina liczy 
nie mniej niż 100 osób, winnych prowadzenia działal ności religijnej 
bez dopełnienia obowiązku rejestracji czekają surowe kary. Na mocy 
tych ustaw państwo kontroluje nauczanie religijne; win ni obecności 
w wykładach i programach nauczania treści uznanych przez kompe-
tentne organy państwowe za ekstremistyczne podlegają ka rze utra-
ty wolności.

Pierwsze prześladowania członków Hizb ut-Tahrir, o jakich wia-
domo, nastąpiły już w 1997 r.83 Jednak początkiem masowych repre-

politycznej roli islamu, widząc w tym potencjalne niebezpieczeństwo kolejnej 
destabilizacji”.

83 Radical Islam in Central Asia..., s. 33.
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sji jest dopiero rok 1998 – policja dokonała wtedy na wielką skalę 
are sztowań w Taszkencie i Kotlinie Fergańskiej, po czym odbyły się 
organizowane z rozmachem procesy pokazowe. Represje nasiliły się 
jeszcze po zamachu terrorystycznym w Taszkencie w lutym 1999 r., 
o  którego sprawstwo prezydent Karimow oskarżył Hizb ut-Tahrir. 
Ak tywność policji otrzymała ideologicznie wsparcie od Duchowego 
Za rządu Muzułmanów Uzbekistanu. Kierujący tym organem muf- 
ti Abdurraszid Kari Bahramow wydał fatwę, dekret religijny, prze-
ciwko Hizb ut-Tahrir, w  którym wzywał do zbiorowego ukarania 
wszystkich członków partii.

Po wydarzeniach 11 IX 2001 r. władze Uzbekistanu pod pretek-
stem wojny z terroryzmem zaostrzyły środki stosowane do zwalcza-
nia opo zycji politycznej. Ogromny aparat propagandowy – wszyst-
kie media w Uzbekistanie są kontrolowane przez państwo – otrzymał 
zadanie przekonania społeczeństwa, że Hizb ut-Tahrir jest organiza-
cją terrory styczną. Sądy za podstawę oskarżenia przyjmowały do-
wody zebrane wyłącznie przez policję. Z reguły były to jakieś zna-
lezione przy are sztowanym lub w jego mieszkaniu publikacje Hizb 
ut-Tahrir. Wiado mo jednak o  przypadkach, kiedy materiały takie 
były podrzucane al bo kiedy w momencie zatrzymania milicjant ze 
słowami: „Teraz to będzie twoje”, wyjmował przyniesione przez sie-
bie ulotki, parę nabo jów do pistoletu lub karabinu, jakąś ilość nar-
kotyków. Nabywały one wartości dowodów procesowych dzięki tor-
turom, którym poddawani byli oskarżeni. Powstawały nowe kolonie 
karne84. A mimo to w rozmowach z Uzbekami, pielgrzymującymi do 
mazarów znajdujących się poza granicami Uzbekistanu, gdzie – jak 
wiem z doświadczenia – otwarcie mówią przed obcym o sytuacji re-
ligii w swoim państwie, na brałem przekonania, że popularność Hizb 
ut-Tahrir bynajmniej nie osłabła. Być może ma zatem rację rzecznik 

84 Rozprowadzana w  Dżalal Abadzie (południowy Kirgistan) ulotka z  datą  
22 VIII 2002 r. wymienia, obok osławionej już na Zachodzie kolonii kar-
nej w Żaslyku w Karakałpakstanie, jeszcze trzy inne: w Karszi, Nawai i Zaraw-
szanie jako miejsca, gdzie ja koby dokonywane są przetrzymywanym tu akty-
wistom islamskim iniekcje wirusa AIDS. Żaden z Uzbeków w Azji Centralnej, 
z którymi na ten temat rozmawiałem, nie wykluczał, że doniesienia o wszcze-
pianiu AIDS uwięzionym są prawdziwe.
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partii Imran Wahid, który w wywiadzie dla uzbeckiej redakcji ra-
diostacji RFE/RL w dniu 2 VIII 2004 r. zapewniał, że poparcie spo-
łeczeństwa dla Hizb ut-Tahrir jest obec nie nawet większe niż przed 
nasileniem represji po rozpoczęciu woj ny z terroryzmem85.

Trudno natomiast zaprzeczyć, że w ostatnich dwu latach Hizb ut-
-Tahrir rozwijała się – i to burzliwie – w Kazachstanie. Potwierdziły to 
zresztą władze tego państwa, z których inicjatywy w maju 2004 r. wpły-
nął do parlamentu projekt ustawy o działalności ekstremistycznej. Nie 
ulega wątpliwości, że intencją twórców tego projektu jest stworzenie 
prawa umożliwiającego służbom bezpieczeństwa bardziej skuteczne 
przeciwdziałanie działalności Hizb ut-Tahrir. Do tego czasu bowiem 
musiały one posługiwać się artykułami kodeksu karnego skierowany-
mi przeciwko aktom chuligaństwa, podżeganiu do nienawiści społecz-
nej, etnicznej, klanowej, rasowej lub religijnej, uczestniczeniu w nie-
legalnych zgromadzeniach, działalności obrażającej honor i godność 
prezydenta państwa86. Wszystkie ugrupowania legalnej opozycji poli-
tycznej w Kazachstanie wyraziły obawy, że nowe ustawodawstwo mo-
że być również wykorzystane do walki z nimi87. Mimo protestów usta-
wa została uchwalona przez parlament. Nie mogło być zresztą inaczej; 
los projektu został przypieczętowany w  wystąpieniu w  parlamen-
cie prezydenta Nursultana Nazarbajewa 1 IX 2004 r. Prezydent we-
zwał par lament do przyjęcia ustawy, nawet jeśli wywoła to protesty 
„organiza cji międzynarodowych... zza oceanu”, podkreślając rosnące 
zagroże nie ze strony Hizb ut-Tahrir. To ostatnie twierdzenie prezydent 
zilustrował liczbami skonfiskowanych przez służby bezpieczeństwa 

85 D. Kimmage, Terror in Uzbekistan, „RFE/RL Central Asia Report” 17 Au gust 
2004, t. 4, nr 31.

86 Wprawdzie w 2002 r. parlament przyjął ustawę, na mocy której do obowiąz-
kowej rejestracji gminy wyznaniowej potrzeba było zebrać co najmniej 50 pod-
pisów, podczas gdy rejestracja religijnych organizacji islamskich wymagała 
uzyskania uprze dniej zgody Duchowego Zarządu Muzułmanów Kazachstanu. 
Ustawa rozszerzała dzia łanie artykułu 375 kodeksu postępowania administra-
cyjnego, ponieważ artykuł 11 no wego prawa przewidywał zawieszenie lub zakaz 
działalności organizacji religijnych, którym odmówiono prawa do rejestracji. 
Pod presją krajowych i zagranicznych orga nizacji broniących praw człowieka 
sąd konstytucyjny w kwietniu 2002 r. uznał usta wę za sprzeczną z konstytucją.

87 A. Grishin, Kazak Blacklist Fears, „IWPR’S Reporting Central Asia” 2004, nr 292.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



150 ROZDZIAŁ 3

ulotek wydawanych przez partię. O ile w całym 2003 r. skonfiskowa no  
1000 ulotek, to w 2004 już 1100088.

Pod pewnymi względami sytuacja w  Kirgistanie przypomina 
tę, jaka istnieje w Kazachstanie. Bezpośrednio po marcowych wy-
buchach w Taszkencie i Bucharze władze w Uzbekistanie wystąpiły 
z oskarże niem, że ich sprawcami byli „międzynarodowi terroryści, 
członkowie Hizb ut-Tahrir i wahhabici”89. Nie był to – jak widzieli-
śmy – pierwszy przypadek, w którym o sprawstwo zamachów terro-
rystycznych dokonywanych na terytorium Uzbekistanu władze tego 
państwa obwiniły Hizb ut-Tahrir. I  bynajmniej nie ostatni. Po za-
machach w  Taszkencie w  sierpniu 2004 r. prezydent Karimow na 
posiedzeniu komisji rządo wej powołanej dla wyjaśnienia przyczyn 
tych wypadków raz jeszcze wskazał na Hizb ut-Tahrir jako ich au-
tora90. Tylko że w  marcu służby uzbekistańskie twierdziły, iż ter-
roryści przeszli do Uzbekistanu z  tery torium Kirgistanu. Toteż dla 
władz Kirgistanu te oskarżenia stały się sy gnałem, że muszą pod-
jąć bardziej energiczne działania przeciwko Hizb ut-Tahrir, by unik-
nąć działań odwetowych na swoim terytorium, prze prowadzanych 
przez służby uzbekistańskie. Taszkent już wcześniej zgłaszał pod ad-
resem Kirgistanu pretensje, że tolerując u siebie działal ność Hizb ut-
-Tahrir, stwarza warunki, które umożliwiają tej partii prze nikanie do 
Uzbekistanu. Tym razem jednak zarzutom tym dodawały powagi re-
welacje służb bezpieczeństwa Tadżykistanu, które po are sztowaniu 
w styczniu 2003 r. w obwodzie sogdyjskim przywódcy (?) Hizb ut-
-Tahrir oświadczyły, że są w  posiadaniu dowodów wskazują cych 
na istnienie powiązań tej partii z  Islamskim Ruchem Uzbekista nu 
(IRU). Na tej podstawie Taszkent mógł zasadnie obawiać się, że IRU 
korzysta ze wsparcia Hizb ut-Tahrir, by przygotowywać z baz na te-
rytorium Kirgizji wypady, których celem będzie obalenie Karimowa.

88 D. Kimbrell, Kazakh President Warns of Extremist Threat..., „Kazakhstan Dai-
ly Digest” 2 IX 2004 – 14:28:30 EDT. Po długim okresie wahań Sąd Najwyższy  
15 III 2005 zabronił działalności Hizb ut-Tahrir jako organizacji terrorystycznej.

89 Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Sadajewa Safajewa na konferencji pra-
sowej cytowane przez: „Terror” blasts rock Uzbekistan, „BBC News” 29 III 2004 – 
17:02:32 GMT.

90 RFE/RL Organized Crime and Terrorism Watch, t. 4, nr 19, 13 IX 2004.
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Aktywność władz kirgiskich przejawiła się przede wszystkim 
na sileniem kampanii propagandowej przeciwko Hizb ut-Tahrir.  
Dnia 29 I 2004 r. gubernator Oszu wezwał do zwiększenia represji 
w  stosunku do organizacji ekstremistycznych. Jak ujawnił przy tej 
okazji, aktywność Hizb ut-Tahrir na południu Kirgistanu nasiliła się 
w ciągu ostatniego roku i jest obecnie dwukrotnie większa niż przed 
rokiem91. Dnia 2 marca tegoż roku w artykule opublikowanym w pro-
rządowej gazecie „Wieczernyj Biszkek” ubolewano, że z powodu bra-
ku nauczycieli prowadzona od jakiegoś cza su kampania uświada-
miająca wśród młodzieży92 nie powstrzymuje rozwoju nielegalnego 
nauczania religii. Kolejne wystąpienia osobisto ści oficjalnych miały 
na celu zadokumentowanie, że władze uprzyto mniają sobie istnie-
nie i skalę zagrożenia. Mogliśmy dowiedzieć się z nich, że Hizb ut-
-Tahrir nadal zdobywa nowych członków na połu dniu, rozszerza ak-
tywność na północy (w Biszkeku i obwodzie ysykkölskim93), a nawet 
poznać liczbę osób zwerbowanych w całej Kirgizji do partii w cią-
gu ostatniego roku – w swoim wystąpieniu w parla mencie 1 VII 2004 r. 
naówczas zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa Narodowego, 
Tokon Mamytow, twierdził, że w tym czasie jej szeregi powiększy-
ły się o 1800 osób94. Liczbę można by uznać za imponują cą, gdyby 
przyjąć, że wiarygodne jest twierdzenie innego zastępcy sze fa Służby 
Bezpieczeństwa Narodowego, Borysa Polujektowa, który w cytowa-
nym tu już wcześniej wystąpieniu przed komisją parlamen tu utrzy-

91 J. Burke, Kyrgyz governor says measures needed against religious extremism, 
„Kyrgyzstan Daily Digest” 29 I 2004 – 09:25:17 EST.

92 W  początkach 2003 r. rozpoczęto na południu kampanię prowadzoną przez 
ochotników wyjeżdżających w  teren, by nauczać młodzież „tradycyjnego”  
(tj. oficjal nego) islamu, a w miastach systematyczne spotkania duchowieństwa 
muzułmańskie go ze studentami, których celem było demaskowanie błędów 
doktryny Hizb ut-Tahrir (por. Ch. Carlson, Kyrgyzstan: Hizb ut-Tahrir Accused 
of Increased Militancy, RFE/RL 3 III 2003).

93 Wystąpienie Borysa Polujektowa, zastępcy szefa Służby Bezpieczeństwa Na-
rodowego, przed komisją parlamentu 21 VI 2004 (S. Mathiaut, Kyrgyz Securi-
ty Chief Wants Tough Measures Against Extremism, „Kyrgyzstan Daily Digest”  
22 VI 2004– 11:29:15 EDT.

94 S. Mathiaut, Kyrgyz Officials Warn of Rising Radicalism, „Kyrgyzstan Daily Di-
gest” 2 VII 2004 – 10:15:21 EDT.
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mywał, iż w  Kirgizji wszystkich członków Hizb ut-Tahrir jest nie 
więcej niż 3000. Oznaczałaby bowiem wzrost w ciągu tylko jed nego 
roku liczby członków partii o ponad sto procent.

W wypowiedziach osobistości oficjalnych znalazła się również 
za powiedź, że w celu zapobiegania rozwojowi ekstremizmu władze 
pań stwowe zamierzają powołać zespół rządowy, który będzie kon-
trolował treści wydawanej w Kirgizji literatury religijnej. Byłoby to 
kolejne działanie z  serii wcześniej podjętych, zmierzające do pod-
dania islamu całkowitej kontroli władz państwowych. Już w listopa-
dzie w 2000 r. rząd zażądał ponownej rejestracji wszystkich mecze-
tów. W kwietniu 2001 r. wprowadzony został zakaz nauczania religii 
we wszelkiego typu szko łach i placówkach nauczania przedszkolne-
go. W sposób dość zaska kujący zaczęto wprowadzać w życie wyda-
ne w listopadzie 1996 r. z mocą ustawy rozporządzenie prezydenta 
Akajewa „Tymczasowe po stanowienie o rejestracji organizacji reli-
gijnych”. Otóż nie było ono nigdy stosowane wobec gmin religijnych 
powstałych na bazie które goś z  wyznań chrześcijańskich. Raport 
ze stycznia 2004 r. organizacji Forum 1895, broniącej wolności re-
ligii, sygnowany przez Igora Rotara, cytuje głosy paru przywódców 
gmin wyznaniowych, którzy utrzy mują, że mimo iż nie zarejestro-
wali swoich organizacji, władze nie przeszkadzały ich działalności. 
Jednocześnie ten sam raport informu je o  zamknięciu i  zburzeniu 
sześciu meczetów w rejonie Suzaku (miej scowość zamieszkana nie-
mal wyłącznie przez Uzbeków, położona 30 kilometrów na zachód 
od Dżalal Abadu) pod pretekstem, że zosta ły pobudowane nielegal-
nie (czemu przeczy – cytowany również w ra porcie – qazi obwodu 
dżalalabadskiego). Raport donosi też o naciskach władz szkolnych 
w Bazar Kurgan, żądających od uczniów, by ci zaprze stali modlić się 
nawet w domu, i władz szkolnych w Karasu, zabrania jących uczest-
niczenia w  lekcjach dziewczynkom noszącym hidżab, tra dycyjne 
muzułmańskie nakrycie głowy96.

Są to posunięcia o charakterze wyłącznie lokalnym, ale nie przy-
padkowe. W moim bowiem przekonaniu świadczą one o obecności 

95 Jej siedzibą jest Oslo (Norwegia), raporty zaś publikowane są w Internecie na 
stronie: http://www.forum 18.org/.

96 „Kyrgystan Religious Freedom Survey” January 2004.
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w aparacie władzy państwowej sił, które w walce z opozycją islam-
ską gotowe byłyby sięgnąć po metody stosowane w Uzbekistanie. Jak 
na razie wstrzymywała takie zapędy obawa przed reakcjami opinii 
pu blicznej Zachodu. Kirgistan w nieporównanie większym stopniu 
niż jego sąsiedzi – Kazachstan i Uzbekistan – uzależniony był od po-
mocy za granicznej. Tymczasem jego stosunki z Zachodem – głównym 
źródłem tej pomocy – skomplikowały się po potępieniu przez państwa 
zacho dnie metod, jakimi prezydent Akajew posłużył się, by wyelimino-
wać z udziału w wyborach parlamentarnych w 2000 r. swoich przeciw-
ników politycznych. Kirgistan stracił wtedy image „oazy demokracji 
w Azji”, a administracja waszyngtońska zaczęła wywierać naciski na 
prezyden ta, by ten ustąpił i przekazał urząd politykowi bardziej god-
nemu za ufania jako zwolennik rządów demokratycznych97.

Dopiero w świetle komplikujących się stosunków z Zachodem 
sta ją się zrozumiałe działania władz państwowych nieprzepuszcza-
jących żadnej okazji, by zaprezentować zagranicznej opinii publicz-
nej Hizb ut-Tahrir jako organizację terrorystyczną. Już 12 IX 2000 r. 
minister spraw wewnętrznych Kirgistanu, O. Kutujew, jako dowód 
na istnienie współ pracy Hizb ut-Tahrir i IRU podał fakt znalezienia 
ulotek Hizb ut-Tahrir przy zabitych w toku walk sił rządowych z re-
beliantami w obwo dzie dżalalabadskim bojownikach IRU98. Mniej 
więcej w  tym samym czasie kirgiskie służby specjalne oświadczy-
ły, że są w posiadaniu in formacji o  spotkaniu w Kabulu przedsta-
wicieli talibów, IRU i Hizb ut-Tahrir, na którym omawiano projekt 
wspólnych działań w walce z nie wiernymi99. Po tragicznych wyda-

97 Stało się to późną wiosną i  latem 2001 r. Później jednak po wydarzeniach  
z 11 września naciski takie zostały zawieszone w następstwie uznania roli Aka-
jewa jako sojusznika w wojnie z terroryzmem. Waszyngton jednak stracił cier-
pliwość i  za czął ponownie naciskać, co mogłoby być powodem wypowiedzi 
prezydenta Akajewa w wywiadzie dla „Rossijskoj gaziety” z 8 VI 2004 r. porów-
nującej politykę „eksportu demokracji” prowadzoną przez USA do eksportu re-
wolucji przez bolszewików. Jak wiadomo, 24 III 2005 r. Akajew został ostatecz-
nie zmuszony do ustąpienia.

98 U. Botobekow,  op. cit.
99 Rewelacje służb kirgiskich opublikowała 11 XI 2000 r. wydawana w Moskwie 

„Niezawisimaja gazieta”. Przytacza je również Botobekow w cytowanym wyżej 
artykule.
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rzeniach w  Aksy na południu Kirgi stanu, gdzie 18 III 2002 r. siły 
policyjne otworzyły ogień do pokojowej demonstracji, zabijając 
sześć osób, premier Nikołaj Tanajew, uzasadniając 9 września na se-
sji Zgromadzenia Ustawodawczego (niższa izba parlamentu) projekt 
ustawy o  wprowadzeniu na okres trzech miesięcy moratorium na 
demonstracje i marsze protestacyjne, powołał się na za grożenie ze 
strony „radykalnego skrzydła Hizb ut-Tahrir”. Przy okazji poinfor-
mował o zidentyfikowaniu przez służby specjalne nowej orga nizacji 
podziemnej Islamski Ruch Azji Centralnej, powstałej na bazie IRU, 
separatystów tadżyckich, uzbeckich i czeczeńskich100. Premier prze-
mawiał przed deputowanymi, mogącymi korzystać z  innych źró-
deł informacji niż rządowe, o przyczynach zaostrzania się konfliktu 
społecz nego. Wykazał zatem pewną ostrożność w sformułowaniach, 
której nie potrzebował dyrektor Narodowej Służby Bezpieczeństwa, 
Kalyk Imankulow, udzielając 3 września wywiadu rosyjskiej agencji 
Interfax. Po wiedział w nim, że niepokoje społeczne wywołane zo-
stały działaniami „trzeciej siły” w Kirgistanie, jaką stanowi Hizb ut-
-Tahrir współdziała jąca z IRU i Al-Kaidą101.

Poczynając od 2002 r., służby specjalne donosiły o konfiskowa-
niu broni przy aresztowaniach członków Hizb ut-Tahrir. To nic, że 
przywo ływane w  tych doniesieniach fakty były natychmiast deza-
wuowane przez kirgiskie organizacje broniące praw człowieka jako 
prowokacje policyjne. Doniesienia nie były bynajmniej skierowane 
do krajowej opi nii publicznej. Ich właściwym odbiorcą był Zachód – 
miały one dostar czać dowodów na istnienie zagrożenia ze strony ter-
roryzmu islamskie go i zarazem umacniać w oczach Zachodu pozy-
cję prezydenta Akajewa jako gwaranta stabilności ładu polityczne-
go. Ukoronowaniem tych za biegów było aresztowanie we wrześniu 
2003 r. uczestników jakoby przygotowywanego przez Hizb ut-Tah-
rir zamachu na amerykańską ba zę w  porcie lotniczym Manas. Na 
procesie, który zakończył się wyro kami skazującymi na kary 13 lat 
więzienia dla jednego z oskarżonych i po 10 lat więzienia dla trzech 

100 J. Burke, Kyrgyz Officials Identify New Islamic Threat, RFE/RL 10 IX 2002.
101 A. Rein, Security Official Says Islamic Organization „Third Force” in Kyrgyz Poli-

tics, RFE/RL 4 IX 2002.
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pozostałych, prokurator twierdził, że wszyscy przeszli przeszkolenie 
terrorystyczne w Iranie i Pakistanie.

Otóż samo już doniesienie o  planowanym zamachu wywoła-
ło licz ne powątpiewające głosy ze strony przedstawicieli opozy-
cji politycz nej i  organizacji broniących praw człowieka. Te źródła 
twierdziły np., że sprawa została zmontowana z  uwagi na oczeki-
waną w  końcu wrze śnia wizytę w  Kirgistanie dwu podsekretarzy 
Departamentu Stanu USA102. Przekazane przez obrońców oskarżo-
nych informacje, że ich zeznania zostały wymuszone torturami103, 
jeszcze bardziej umocniły wątpliwości narosłe wokół tej sprawy. 
Posłużyła ona natomiast za im puls, który skłonił Sąd Najwyższy do 
wydania 20 XI 2003 r. orzeczenia wprowadzającego zakaz działalno-
ści na terytorium Kirgistanu czterech organizacji islamskich: Hizb 
ut-Tahrir, IRU, Organizacji Wyzwolenia Wschodniego Turkiestanu 
i Islamskiej Partii Wschodniego Turkiesta nu. Objęcie zakazem dzia-
łalności również tych dwu ostatnich, które są organizacjami ujgur-
skimi, dało opozycji politycznej i  organizacjom broniącym praw 
człowieka powód do twierdzenia, że orzeczenie Są du Najwyższego 
zostało podyktowane chęcią przypodobania się nie tylko Ameryce, 
ale i Chinom104.

Z  identycznych powodów nie zasługują na wiarę doniesienia 
władz Tadżykistanu o odkrywanych magazynach broni należących 
do Hizb ut-Tahrir105 czy o uzyskanych dowodach na współdziałanie 
tej partii z IRU. Ze względu na prowadzoną przez siebie grę w sto-
sunkach z Ro sją prezydent Emamali Rachmanow jest nawet bardziej 
niż był Akajew uzależniony od pomocy Zachodu. Musi także jako 
prezydent dążący do sprawowania realnej władzy pokonywać znacz-

102 S. Jumagulov, Kyrgyz „Terror” Arrests Questioned, „IWPR’S Reporting Central 
Asia” 2003, no. 244.

103 D. Solovieva, Four Sentenced for Planning Kyrgyz Terror Attack, RFE/RL 26 IV 2004.
104  L. Saralaeva i U. Babakulov, Kyrgyzstan: Hunting the Islamists, „IWPR’S Report-

ing Central Asia” 2003, no. 250.
105 Przebywając na badaniach terenowych w  Tadżykistanie we wrześniu 2002 r., 

mogłem w programach nadawanych przez stacje telewizyjne w obwodzie sog-
dyjskim przynajmniej parę razy w ciągu miesiąca oglądać reportaże o kolejnych 
przypadkach znalezienia przez służby magazynów broni zgromadzonej przez 
Hizb ut-Tahrir.
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nie większe przeszkody w kraju, nad którym władzę po zakończe-
niu wojny domowej podzieli li pomiędzy siebie dowódcy biorących 
udział w  wojnie ugrupowań zbrojnych. Rachmanow systematycz-
nie eliminuje ze sceny politycznej swoich rywali. Jego bazą popar-
cia jest klan kulabski, który w ZSRR miał pozycję monopolisty jako 
dostarczyciel kadr oficerskich wojska i  służb specjalnych. Dlatego 
Rachmanow zwalcza również głównego przeciwnika tego klanu 
w wojnie domowej, Islamską Partię Odrodze nia Tadżykistanu. Jest 
to jedyna w Azji Centralnej partia islamska dzia łająca legalnie i za-
razem jedyna partia w  Tadżykistanie konsekwentnie stosująca de-
mokratyczne reguły w  walce politycznej106. Nie ulega wąt pliwości, 
że władze Tadżykistanu są poważnie zaniepokojone rozwojem Hizb 
ut-Tahrir, czemu kilkakrotnie dawały publicznie wyraz w ostatnich 
paru latach. Fabrykowane jednak przez nie dowody rosną cego za-
grożenia ze strony islamu służą przede wszystkim jako rodzaj zasło-
ny dymnej, skrywającej przed opinią publiczną Zachodu prawdzi we 
intencje prezydenta i jego aparatu władzy.

Na podstawie przytoczonych wyżej faktów można uważać za 
uza sadnione twierdzenie, że represje nie powstrzymały rozwoju 
Hizb ut-Tahrir. Przeciwnie, wszystko przemawia za tym, że to wła-
śnie dzięki represjom partia nieprzerwanie powiększała swoje szere-
gi107. Taki wy nik może wydać się zaskakujący tylko komuś, kto nie 
miał możliwo ści poznania społeczeństw, w jakich ta partia działała. 

106 Tak oceniali działalność tej partii w 1992 r. w rozmowach prywatnych przed-
stawiciele misji OBWE w Tadżykistanie.

107 Przed nadmiernym poleganiem na metodach siłowych walki z ekstremizmem 
islamskim ostrzegał w kwietniu 2004 r. w wywiadzie nadanym przez program 
eduka cyjny telewizji wysokiej rangi urzędnik departamentu spraw wewnętrz-
nych w  Oszu, Erkin Esenalijew. Jego zdaniem metody takie przysparzają ra-
czej zwolenników par tii, niż od niej odstraszają (J. Burke, Banned Hezb-e Tah-
rir said growing more ac tive in Kyrgyz south, BBC, 6 IV 2004). Na podstawie 
własnych doświadczeń z poby tów badawczych w południowym Kirgistanie wy-
robiłem sobie przeświadczenie, że mi mo aresztowań, przypadków stosowania 
tortur, oskarżeń o terroryzm „udokumento wanych” przez policję, nawet dobrze 
znanego piszącemu przypadku skazania na śmierć paru osób za sprawstwo ak-
tów terrorystycznych, które w rzeczywistości wca le się nie wydarzyły, prześla-
dowania Hizb ut-Tahrir są tam prowadzone na znacznie mniejszą skalę niż np. 
w południowym Kazachstanie.
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Charakteryzuje je istnienie o wiele bardziej ścisłych i rozgałęzionych 
więzi społecz nych niż na Zachodzie. We wszystkich tu omawia-
nych społeczeń stwach nadal istnieją struktury rodowe i plemienne. 
Ale nawet tam, gdzie, jak wśród większości ludności oaz rolniczych 
w Tadżykistanie i Uzbekistanie, struktury takie już dawno temu za-
nikły, zastąpiły je in ne, wzorowane na modelu więzi łączącej człon-
ków rodziny – a więc tym samym modelu więzi, który znajdujemy 
u podstaw struktur rodo wych i plemiennych. W tych ostatnich funk-
cje rodu i plemienia prze jęła wspólnota sąsiedzka, machalla, grupa 
złożona z przedstawicieli da nej klasy wieku (zijafat) lub różne gru-
py nieformalne złożone z przyjaciół, z którymi utrzymuje się bliskie 
kontakty przez całe życie i na których pomoc można liczyć w każ-
dych okolicznościach.

W  tych warunkach społecznych jakiekolwiek prześladowania 
jed nostki stają się automatycznie sprawą co najmniej paru rozle-
głych grup, w jakich jednostka ta funkcjonuje. Nie ulega wątpliwo-
ści, że Hizb ut-Tahrir wykorzystuje to jako czynnik obranej takty-
ki, polega jącej na masowym produkowaniu męczenników. Każdy 
bowiem przy padek prześladowań wywołuje jednocześnie u bardzo 
wielu osób sil ne reakcje emocjonalne, które zmuszają je do okre-
ślenia na nowo swojego stosunku do prześladowcy. Prześladowcą 
jest reżim zniena widzony – bo to jest normą w  Azji Centralnej. 
Propaganda Hizb ut-Tahrir nie stara się zmienić w  niczym ocen 
władz państwowych, jakie należą do podstawowych faktów w świa-
domości zbiorowej na obsza rze jej działania. Dlatego każda wiado-
mość o prowokacji policyjnej czy torturach odświeża tylko pewien 
zespół przekonań charakteryzu jących tę świadomość, a nie je two-
rzy. Moim zdaniem kierownictwo partii słusznie liczy na to, że syste-
matycznie i przez odpowiednio dłu gi czas powtarzające się informa-
cje o ofiarach ponoszonych przez jej członków utrwalą wizerunek 
Hizb ut-Tahrir w społeczeństwie jako je dynej siły walczącej bezinte-
resownie o jego sprawy.

Jest wszakże jeszcze jeden powód, dla którego każdy przypadek 
represjonowania członków Hizb ut-Tahrir będzie wywoływał em-
patyczne współczucie u  znacznie nawet szerszego grona osób niż 
przed stawiciele wymienionych wyżej grup. Prześladowania mają 
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miejsce w  warunkach totalnego bezprawia i  dopóki trwają, każdy 
obywatel jest narażony na szantaż ze strony policji czy służb specjal-
nych. Przypad ki takie są rzadsze w  Kazachstanie i  Kirgistanie, ale 
opowiadano mi o nich za każdym razem dłuższego mojego tam po-
bytu. Są natomiast normą w Uzbekistanie; o  ile wiem, doszło tam 
do powstania swoistej sym biozy aparatu ścigania i  aparatu spra-
wiedliwości. Osobom wytypowa nym przez policję na ofiarę wręcza 
się – jak o tym już pisałem – „dowo dy” przynależności do nielegal-
nej partii i następnie przetrzymuje, a bywa, że i torturuje do czasu 
wpłacenia przez ich rodziny łapówki w odpowiedniej wysokości108.

Wszystko to są czynniki stwarzające klimat powszechnej sympa-
tii dla Hizb ut-Tahrir, zauważalnej niekiedy nawet u osób, które z ra-
cji wykonywanego urzędu poczuwają się do obowiązku zadeklarowa-
nia wobec rozmówcy, że jej celów nie akceptują. Istnienie takiego 
klimatu z  pewnością ułatwia partii rekrutację nowych członków. 
Zmniejsza też gotowość otoczenia społecznego do współpracy 
z  poli cją, co ma istotne znaczenie, ponieważ takie struktury Hizb 
ut-Tahrir jak halka, istnieją i działają we wspólnotach sąsiedzkich. 
Jednak sam przez się nie jest on przyczyną rozwoju partii.

Zdaniem osób, które z racji funkcji pełnionych w międzynarodo-
wych organizacjach nadzorujących przestrzeganie praw człowieka 
mo gą docierać do środowisk opozycyjnych we wszystkich krajach 
tego regionu, liczba członków Hizb ut-Tahrir w całej Azji Centralnej 
praw dopodobnie nie przekracza 25 tysięcy. Wbrew pozorom nie 
jest to wca le mało. Wszak chodzi o partię prześladowaną, do któ-
rej sama przyna leżność jest karana. Wszędzie sądy na podstawie 
oskarżenia policyjnego o  członkostwo w  Hizb ut-Tahrir orzekają 

108 Podczas badań terenowych w 2001 r. moi rozmówcy zapytywani, ile ich zda-
niem mogło być takich przypadków, podawali liczbę 50 tys. osób. W następnym 
ro ku w  odpowiedzi słyszałem już o  500 tys. Identyczną liczbę podawano też 
odwiedza jącemu w tym samym roku uzbekistańską część Kotliny Fergańskiej 
badaczowi z OSW. Jest ona niewiarygodna. Informuje jednak o skali, w jakiej 
prześladowania stanowią problem w  świadomości zbiorowej. Niestety, przy-
padki szantażu można udokumentować tylko w bardzo nielicznych wypadkach, 
toteż istnienie takiego zjawiska jest notorycznie pomijane we wszystkich rapor-
tach o stanie praw człowieka w Uzbe kistanie.
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kary więzienia (w Kazachsta nie lub Kirgistanie są one znacznie niż-
sze niż w Uzbekistanie; w tym ostatnim sądy skazują oskarżonych 
o członkostwo na nie mniej niż 7 lat więzienia, a niekiedy nawet i do 
20 lat kary odbywanej w tzw. kolo niach o specjalnym reżimie; jest 
regułą, że w wypadku osób skazanych sąd orzeka także przepadek 
mienia). Jednak zastanawiając się nad li czebnością członków par-
tii, powinniśmy przede wszystkim mieć na uwadze, że z założenia 
Hizb ut-Tahrir nie jest partią masową. Wymóg stażu, podczas któ-
rego kandydat ma obowiązek uczestniczenia przez dwa lata w szko-
leniach, zakończonych czymś w rodzaju egzaminu (sprawdzającego, 
czy w toku szkolenia kandydat nabył postawę wyma ganą od człon-
ka partii), niedwuznacznie wykazuje, że Hizb ut-Tahrir jest organi-
zacją kadrową.

W cytowanym już przez nas artykule Michała Łabendy wypowie-
dziany został pogląd, że pojawienie się Hizb ut-Tahrir w pierwszej 
kolej ności w  Uzbekistanie i  rozwój tam partii były następstwem 
próżni, jaka zaistniała po wprowadzeniu przez władze zakazu dzia-
łalności różnych ugrupowań islamskich, powstałych przed 1992 r. 
Założyciele i przywód cy tych ugrupowań wyemigrowali. Ekspansja 
Hizb ut-Tahrir do Azji Centralnej była dlatego udana, że po roz-
wiązaniu partii o podobnym charak terze nie miała rywali, a szere-
gowi członkowie rozwiązanych organizacji „masowo wstępowali 
do nowo powstałych komórek Hizb ut-Tahrir”109. Po pierwsze, ta-
kie wyjaśnienie przyczyn ekspansji partii do Azji Central nej i jej tu 
popularności nie całkiem jest zgodne z faktami. Pierwsze ko mórki 
Hizb ut-Tahrir, jak widzieliśmy, powstały już w 1990 r. w Taszkencie, 
a w Kotlinie Fergańskiej dopiero osiem lat później. Członkowie roz-
wiązanych w 1992 r. organizacji w ogromnej większości wyemigro-
wali do Tadżykistanu, gdzie walczyli po stronie opozycji islamskiej, 
lub do krajów sąsiednich110. Jako osoby „namierzone” przez policję 

109 M. Łabenda, op. cit., s. 185. Twierdzeniu Łabendy przeczy choćby taki fakt, że 
właśnie w Namanganie, gdzie powstały i działały wszystkie organizacje, z któ-
rych później utworzony został IRU, Hizb ut-Tahrir rozwijała się znacznie wol-
niej niż w Andiżanie czy Ferganie.

110 Spotkałem parokrotnie aktywnych do 1992 r. uczestników wydarzeń w  Na-
manganie, ukrywających się w  Kirgistanie i  Kazachstanie. Żyją oni obecnie 
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byliby oni raczej przeszkodą w rozwoju nowej partii, zwiększając ry-
zyko wy krycia przez służby uzbekistańskie jej struktur.

Po drugie, wyjaśnienie podane przez Łabendę nie uwzględ-
nia burzliwego rozwoju Hizb ut-Tahrir w  innych krajach Azji 
Centralnej. A co więcej faktu, że na nowych terenach ekspansji bazą 
partii stają się środowiska silnie zlaicyzowane w  czasach sowiec-
kich, np. Taszkent, Ałmata czy Biszkek. Jest to tym bardziej godne 
uwagi, że program Hizb ut-Tahrir jest przez piszących na jej temat 
charaktery zowany jako zawierający hasła „anachroniczne i mało re-
alne” (Michał Łabenda)111. Żaden więc badacz nie może uniknąć po-
stawienia pytania: dlaczego ludzie ze środowisk, które nie znają is-
lamu lub znają go tylko powierzchownie, decydują się wstąpić do 
partii religijnej i nara żać się na cierpienia dla idei kalifatu, którego 
ustanowienie może nie jest tak bardzo nierealne, jak sądzi Łabenda, 
jest jednak z  pewnością pomysłem anachronicznym i  sprzecznym 
z  tymi nurtami rozwoju w  świecie, które jakoby będą wyznaczały 
kształt życia społecznego już w  najbliższej przyszłości? To pytanie 
wymaga tym bardziej odpowie dzi, że na nowych terenach aktyw-
ności Hizb ut-Tahrir (w Kazachsta nie i Kirgistanie) istnieją inne ru-
chy polityczne, które odwołują się w swojej propagandzie do ideałów 
sprawiedliwości społecznej. Więk szość członków Hizb ut-Tahrir sta-
nowią bezrobotni. Możemy jednak domniemywać, że znaczna część 
tych spośród nich, którzy mają za trudnienie, to również ludzie w ja-
kimś stopniu upośledzeni w  następ stwie kryzysu ekonomiczne-
go czy nierówności powstałych w  wyniku szybko pogłębiających 
się zróżnicowań majątkowych. Szukając zatem odpowiedzi na po-
stawione przed chwilą pytanie, będziemy musieli również wyjaśnić, 
dlaczego przedstawiciele środowisk najbardziej po szkodowanych 

w  ukry ciu z  obawy przed służbami uzbekistańskimi, pod opieką lokalnych 
wspólnot muzuł mańskich. W jednym przypadku kontakty z taką osobą utrud-
niała mi miejscowa policja, prawdopodobnie z lęku, że częste moje odwiedziny 
naprowadzą na ślad ukry wających się agentów uzbekistańskich.

111 Łabenda jest i tak ostrożny w doborze słów wyrażających dezaprobatę. Ahmed 
Rashid charakteryzuje Hizb ut-Tahrir jako organizację „reprezentującą najbar-
dziej anachroniczne i mało konkretne poglądy spośród wszystkich ruchów is-
lamskich istniejących w dzisiejszym świecie” (op. cit., s. 145).

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



161NOWA OPOZYCJA ISL AMSKA

przez zmiany sytuacji społecznej szukają rozwiązania swoich pro-
blemów w organizacji, której program – w porównaniu z programa-
mi innych działających, i to legalnie, partii – powinien wydawać się 
każdemu absolwentowi szkoły średniej całkowicie oderwa ny od re-
aliów społecznych.

W  poszukiwaniu odpowiedzi skorzystamy z  wyników roz-
ważań pierwszego rozdziału, w  którym zastanawialiśmy się nad 
adekwatno ścią pojęcia religii urobionego na podstawie obserwa-
cji chrześcijań stwa do opisu islamu. Charakteryzowaliśmy tam is-
lam w Azji Central nej jako religię wspólnot, a nie przeżyć indywidu-
alnych. Podkreślaliśmy także, że treścią religii jest w islamie w Azji 
Centralnej rytuał stano wiący podstawę, na której opiera się ład życia 
wspólnotowego. Reli gia i model życia we wspólnocie są w świado-
mości wierzących ściśle ze sobą związane, toteż obserwowane bez-
pośrednio po uzyskaniu niepodległości próby odbudowy tradycyj-
nych modeli życia nieuchronnie prowadziły do renesansu islamu, 
i odwrotnie. Wspólnoty, nawet jeśli przetrwały, jak u Tadżyków czy 
Uzbeków, to jednak straciły większość swoich dawnych funkcji, o ja-
kich wiadomo z opisów etnograficznych112, ponieważ zostały prze-
jęte przez instytucje edukacyjne i  so cjalne państwa radzieckiego. 
Natomiast od kolektywizacji wspólnoty koczowników przestały ist-
nieć, a jeśli trwają, to tylko jako pewnego rodzaju więzi kultywowa-
ne w życiu prywatnym.

Badacz Azji Centralnej napotyka liczne przejawy żywej pamię-
ci tradycji i nostalgii za wzorami życia istniejącymi przed rewolu-
cją bol szewicką. Wiele czynników, a  nie tylko oddalanie się tych 
wzorów w czasie, sprawia, że tradycyjne modele życia są coraz bar-
dziej idea lizowane. W gospodarce ZSRR obowiązywała zasada tzw. 
socjali stycznego podziału pracy pomiędzy republikami związkowy-
mi. Toteż wkroczenie każdej z nich w okres niepodległości było za-
razem począt kiem kryzysu ekonomicznego, pogłębionego następnie 
przez nieprzy stosowanie ich gospodarek do wymogów rynku i nie-

112 Na przykład z  opisu danego przez O. A. Suchariewą, Kwartalnaja obszczina  
pozdniefeodalnogo goroda Buchary (w  swjazi s istoriej kwartałow), Moskwa:  
Nauka, 1976.
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udolność władz państwowych. W Kirgistanie czy Uzbekistanie kry-
zys stał się zjawi skiem chronicznym. Ale nawet w Kazachstanie, kra-
ju o  obecnie wzglę dnie dobrze funkcjonującej gospodarce dzięki 
dochodom z ropy nafto wej, państwo musiało zaniechać świadczeń 
socjalnych dla ludności wprowadzonych w Związku Radzieckim.

Wszystko to są przesłanki sytuacji, w której zapowiadane przez 
Hizb ut-Tahrir zastąpienie skompromitowanych i znienawidzonych 
re żimów przez powrót władzy kalifów wpisuje się w  oczekiwania 
wie lu ludzi w  społeczeństwach Azji Centralnej. Popularność mitu 
rządów pierwszych czterech kalifów113, za których jakoby panowa-
ły sprawie dliwość w  podziale dóbr i  braterska miłość w  relacjach 
między wier nymi, sprawia, że wyobrażenia o kalifacie zapełniane są 
idealizowa nymi w pamięci zbiorowej obrazami wzorów życia zna-
nych z  tradycji. Co więcej, za sprawą istnienia tego mitu wprowa-
dzenie kalifatu jest spostrzegane jako powrót do tradycyjnych mo-
deli życia w ich najbar dziej doskonałej postaci. Nikt jeszcze nie badał 
przyczyn popularności tego mitu. Wyjaśnienie, jakie zaproponu-
ję, jest więc prowizorycz ne: rozpowszechnienie tego mitu jest na-
stępstwem dążenia do osadze nia własnej idealizowanej przeszłości 
w perspektywie długiego czasu historycznego. Mit dostarcza sankcji 
religijnej tradycji etnicznej, w je go bowiem oświetleniu jej źródłem 
stają się obrazy życia charaktery zujące pierwsze stulecia islamu.

Z  drugiej strony potrzeba posiadania takiego mitu świad-
czyć mo że również o  tym, jak bardzo utrwaliły się w  świadomo-
ści społecznej ideały komunizmu. Porównując znane mi na pod-
stawie materiałów etnograficznych wzory tradycji z relacjami o niej 
współczesnych moich informatorów, nie mogę nie zauważać, że re-
trospektywne wyobrażenia o  sprawiedliwości społecznej, która ja-
koby istniała w przeszłości, zo stały swoiście zabarwione przez zapo-
życzenia z ideologii radzieckiej. W oczach członków i sympatyków 
Hizb ut-Tahrir postulat ustanowie nia kalifatu realizuje jednak nie 
tylko tęsknotę za sowieckimi ideała mi sprawiedliwości społecznej. 

113 Mit ten jest tak bardzo popularny, że nawet Rosjanie mieszkający w Azji Cen-
tralnej przyznawali się, że zawsze wierzyli, iż to, co opowiada się o państwie 
czterech kalifów, jest historyczną prawdą.
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Ze względu na specyficzną strukturę społeczeństw azjatyckich roz-
pad ZSRR stał się powodem cierpień mi lionów ludzi, odgrodzonych 
teraz od swoich rodzin, struktur rodowych i plemiennych przez gra-
nice państwowe. Kalifat jest ideałem państwa obejmującego wszyst-
kich muzułmanów, a wiec bez granic dzielących mieszkańców obec-
nych republik Centralnej Azji114.

To jednak dopiero część odpowiedzi na postawione wyżej pyta-
nie, a nie pełna odpowiedź. Powinniśmy bowiem jeszcze wyjaśnić, 
dla czego w szeregach Hizb ut-Tahrir znalazło się stosunkowo wie-
lu przedstawicieli klasy średniej: biznesmenów, lekarzy, inżynierów, 
pra cowników naukowych. Może się to wydać zaskakujące ze wzglę-
du na rolę w polityce przypisywaną klasie średniej w socjologii za-
chodniej. Jest natomiast normą w Azji, gdzie w wielu krajach klasa 
średnia sta nowi bazę społeczną dla rządów autorytarnych. W kon-
kretnym przy padku Azji Centralnej stosunek do demokracji wyni-
ka bezpośrednio z ocen własnych reżimów politycznych. Przywódcy 
Kazachstanu, Kirgistanu i  Uzbekistanu w  początkach transforma-
cji deklarowali, że de mokracja będzie realizowanym przez nich kie-
runkiem przemian ustro jowych, a później pod naciskiem Zachodu 
wprowadzali kolejne insty tucje państwa demokratycznego. Nawet, 
jak widzieliśmy, Uzbekistan nie jest wyjątkiem, skoro istnieje tu 
wzorowana na modelu liberalnym konstytucja, klasyczny trójpo-
dział władzy, system wielopartyjny, wy bieralność władz państwo-
wych, ustawodawstwo dopuszczające kontro lę administracji pań-
stwowej przez organizacje pozarządowe. Trudno jednak wyobrazić 
sobie, by przykład Uzbekistanu mógł kogokolwiek spoza wąskich 
elit władzy w tym kraju zachęcić do popierania de mokracji.

Ale tym łatwiej jest uwierzyć, że to nie demokracja, lecz kalifat 
będzie wybawieniem od bezprawia, samowoli władz, dotkliwie dają-
cej się każdemu we znaki korupcji. Ludzi wykształconych, a zwłasz-
cza przedstawicieli inteligencji technicznej do partii przyciąga rów-
nież sto sunek Hizb ut-Tahrir do nauki i  technologii. Propaganda 

114 Nie było wcale przypadkiem, że po próbach ustanowienia punktów kontroli celnej 
na granicy Kirgistanu i Tadżykistanu, przez którą przepływają do Tadżykista nu 
towary przemycane z Chin, pierwsze ogniska Hizb ut-Tahrir wśród Tadżyków 
po wstały w rejonie nadgranicznym Isfary w kiszłakach Czorku i Warach.
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partii przeko nuje, że wprowadzenie kalifatu jest warunkiem otwar-
cia dostępu do Azji Centralnej nowoczesnej technologii i  nauki, 
a  widocznym dla każdego sprawdzianem wartości tych deklaracji 
jest chociażby fakt, że Hizb ut-Tahrir używa dla siebie nazwy partia 
(hizb), tym samym dy stansując się w stronę współczesności od tra-
dycji islamskiej. Ponadto w swojej działalności korzysta z nowocze-
snych środków komunikacji, takich jak Internet lub wideokasety115, 
zaś stworzony przez nią system konspiracji dowodzi, że przemyśla-
ła i korzysta z doświadczenia róż nych ruchów lewicowych i anarchi-
stycznych, co zbliżają do znanego dobrze w Azji Centralnej modelu 
partii leninowskiej.

115 Znamienne, że w  propagujących islam broszurach rozprowadzanych przez 
Hizb ut-Tahrir wśród przykładów nawróceń wybitnych ludzi pomijany jest 
znany filo zof francuski Roger Garaudy; znaleźć tam można natomiast wyłącz-
nie przedstawicieli nauk technicznych, w tym oczywiście najczęściej wymienia-
nego Jacques’a Cousteau.
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Problemy społecznej genezy

Islamski Ruch Uzbekistanu i  Hizb ut-Tahrir uzyskały największy 
roz głos; na nich przede wszystkim skupia się uwaga mediów i  są 
one stałym przedmiotem zainteresowania analityków zastanawia-
jących się nad następstwami rozwoju ruchów islamskich dla Azji 
Centralnej, co nie zmienia faktu, że niewiele wiemy np. o ideologii 
IRU. Brak wiedzy kompensujemy sobie, charakteryzując IRU jako 
organizację fundamen talistyczną. W  cieniu tamtych dwu pozosta-
ją inne, które znane są nam tylko z nazwy. A mamy podstawy, by są-
dzić, że powstają wciąż nowe. Od czasu do czasu bowiem jesteśmy 
zaskakiwani wiadomościami o ist nieniu organizacji, których nazwy 
nie pojawiły się nigdy wcześniej.

W Azji Centralnej jest regułą, że nowe organizacje islamskie są 
tworzone bez dopełnienia obowiązku rejestracji. Przywykliśmy to 
uważać za jednoznaczną wskazówkę ich stosunku do państwa. Z sa-
mego zaś faktu, że grupy te organizują się poza społecznymi struktu-
rami, w jakich istnieje islam ludowy, wyprowadzamy wniosek, że ich 
ideologią jest fundamentalizm. W  ten sposób w  naszej wyobraźni 
utrwala się obraz fundamentalizmu jako ideologii przeciwstawiają-
cej się zastanemu porządkowi politycznemu. Nie zapominajmy jed-
nak, że w znacznej liczbie przypadków – a przypuszczam, że stanowią 
one ogromną większość – sposób, w jaki są zakładane nowe organi-
zacje, jest następstwem wprowadzonych przez państwa tego regionu 
ograni czeń działania organizacji religijnych. Na tej podstawie – znając 
wy łącznie okoliczności, w jakich powstała – nie możemy sądzić, czy 
da na organizacja stawia sobie w  ogóle jakiekolwiek cele polityczne.

Jeżeli to uwzględnimy, musimy na nowo przemyśleć fundamen-
talizm jako ideologię. W  ujęciu tej książki fundamentalizm był 
przed stawiany jako wyraz protestu społecznego, jako ideologia wal-
ki o zmianę dotkliwie odczuwanych przez jednostki warunków ży-
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cia. To jednak nie jest cechą wszystkich zjawisk, jakie ujmowane 
są pod pojęciem fundamentalizmu w Azji Centralnej. Na przykład 
poznani przeze mnie tzw. wahhabici nie stawiają sobie celów po-
litycznych. Dążą do oczyszczenia religii z  treści i  rytuałów, któ-
re uważają za niezgodne z  islamem, a  nie do zmiany państwa. Są 
jednak przedstawia ni jako ruch polityczny przez aparat propagan-
dowy państwa traktują cego religię jako źródło zagrożeń dla swojej 
władzy i  tym samym podlegające szczególnej jego kontroli. Dzięki 
tym kłamstwom propa gandowym na Zachodzie utrwalił się obraz 
państw Azji Centralnej ja ko zagrożonych przez fundamentalizm, 
ponieważ ten jako ideologia ruchów kontestacyjnych dąży do zmia-
ny istniejącego tu porządku po litycznego, a po dojściu do władzy bę-
dzie prowadził ekspansję w kra jach ościennych.

Przeszkodą w wykonaniu czekającego nas teraz zadania są prze-
konania tworzone na podstawach empirycznych. Badacz fundamen-
ta lizmu nie może zignorować faktu, że w  końcu XX w. islam był 
na świecie jedyną religią, do której odwoływano się jako do ideolo-
gii pro testu społecznego. To stało się nawet powodem pojawiania 
się od jakiegoś czasu porównań islamu z marksizmem. Do marksi-
zmu jako ideologii protestu sięgali w XX w. wszyscy niezadowoleni 
z ist niejącego porządku społecznego. Obecnie – zdaniem niektórych 
auto rów – taką właśnie rolę dla muzułmanów gra islam. W tym uję-
ciu re ligia jest przedstawiana jako ideologia, islam – jako źródło ru-
chów kontestacyjnych.

Nie podważymy tych przekonań, nie stawiając pytania o to, czy 
na spo sób rozumienia związków islamu z ruchami kontestacyjnymi 
nie wpły wa pojęcie religii, jakim operuje badacz. Nie tylko bowiem 
analizują cy te związki uczony z Zachodu przenosi do swojej anali-
zy zjawisk w Azji Centralnej pojęcie religii, jakie wyniósł z doświad-
czeń życia w innej kulturze. Tak samo postępuje badacz wywodzący 
się z którejś z kultur centralnoazjatyckich, który jednak z konieczno-
ści zawdzięcza swoją specjalizację naukową wykształceniu oparte-
mu na wzorach nauki zachodniej. Poza kręgiem kultury zachod-
niej bo wiem nigdzie nie powstały nauki społeczne. Pojęcie religii, 
jakie uksz tałtowało się na Zachodzie, stanowi tym samym jedy-
ną kategorię, która jest mu znana jako narzędzie analizy naukowej.
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Fundamentalizm jako ideologia

Fundamentalizm jako ideologia społeczno-polityczna jest – zda-
niem wielu piszących o religii w Azji Centralnej – reakcją na istnie-
jące tu problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne. W takim uję-
ciu źródłem treści, dzięki którym fundamentalizm stanowi ideologię 
sprzeciwu, jest religia. Przy czym religia rozumiana jako dogmat 
wiary, a więc islam znany z przekazu ksiąg kanonicznych, a raczej 
tylko jednej z nich – Ko ranu. Jest to bowiem jedyny dokument reli-
gijny, do jakiego odwołują się fundamentaliści, mimo że wśród pod-
stawowych dokumentów wia ry niektórzy z  nich, np. Sayyid Qutb, 
wymieniają także hadisy.

Przy takim jednak podejściu nie jest zrozumiałe, dlaczego źró-
dłem ideologii radykalizmu społecznego i politycznego staje się wła-
śnie is lam, skoro wiemy, że chodzi o  społeczeństwa w  znacznym 
stopniu zlaicyzowane. Tym bardziej że, jak wyjaśniliśmy, dzieje się 
to w kultu rach, w których do rewolucji bolszewickiej islam istniał 
jedynie jako pewien zespół praktyk społecznych. Odnotowaliśmy 
tu wprawdzie obecność islamu wysokiego, ale nie miał on wpływu 
na formy życia religijnego, skoro nawet wykształceni ulemowie nie 
zajmowali się roz ważaniem kwestii dogmatów wiary poza prakty-
ką prawa. Proces odra dzania się religii w niepodległych państwach 
w sposób konieczny pro wadził więc do odradzania się form religij-
ności charakterystycznych dla islamu ludowego. Musiały być prze-
to jakieś szczególne powody, dlaczego mimo to umysły i serca zdo-
bywał fundamentalizm, przeciw stawiający się islamowi ludowemu 
postulatem powrotu do religii w jej „czystej” formie, w jakiej wystę-
puje ona tylko w jedynym źródle prze kazującym autentyczne słowa 
Boga, Koranie.

Również rosnące społeczne poparcie dla walczącego islamu 
ana litycy wyjaśniają najczęściej radykalizacją postaw społeczeń-
stwa, wskazując jako przyczynę tego zjawiska długotrwały kryzys 
ekono miczny w  specyficznych warunkach demograficznych Azji 
Centralnej. W  regionie tym utrzymuje się od lat co najmniej sie-
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demdziesiątych przyrost naturalny ludności zaliczany do najwyż-
szych na świecie1.

W  istniejącej sytuacji ekonomicznej, a  wszędzie, z  wyjątkiem 
Kazach stanu, jest ona zła i  stale się pogarsza, powoduje to wystę-
powanie ogromnego bezrobocia wśród młodzieży. Wszystko to są 
niewątpliwie czynniki ważne dla zrozumienia zmian zachodzących 
w  islamie. Czy jednak, znając je, zrozumiemy, dlaczego ogromna 
większość członków Islamskiego Ruchu Uzbekistanu czy Hizb ut-
-Tahrir wywodzi się ze środowisk młodzieży miejskiej, a więc naj-
bardziej zlaicyzowanej, która zdobyła średnie wykształcenie w szko-
le upowszechniającej świa topogląd laicki?

Jest natomiast godne uwagi, że ten typ wyjaśnień, wskazujący ja-
ko przyczyny popularności fundamentalizmu poczucie deprywacji 
przeżywane bądź wskutek własnej złej kondycji ekonomicznej, bądź 
w następstwie niemożliwości zrealizowania osobistych aspiracji poli-
tycznych, sprzyja porównaniom islamu z marksizmem. Fundamenta-
lizm bowiem podobnie jak marksizm jest ideologią uciśnionych i wy-
dziedziczonych. W Azji Centralnej pustkę ideologiczną, jaka powstała 
po rozpadzie ZSRR, wypełnił islam. Było więc naturalne, że do isla-
mu zwracali się zwolennicy radykalnych zmian, szukający ideologicz-
nych uzasadnień dla swoich dążeń politycznych i  społecznych.

W  moim przekonaniu wszelkie porównania islamu z  marksi-
zmem są błędne. Po pierwsze dlatego, że fundamentalizm w  Azji 
Centralnej nie jest świadomością wnoszoną z  zewnątrz. Tym wła-
śnie miał być w zamierzeniu jego twórców marksizm. Proponował 
on całkowicie nowy światopogląd, nie tylko zawierający nową wi-
zję dziejów inter pretowanych jako linearne następstwo postępowych 
zmian powodo wanych przez zmiany sposobu produkcji i nową wi-

1 W krajach Azji Centralnej procent mieszkańców, którzy nie ukończyli 14 roku 
życia w 2004 r. (wg stanu z lipca), wynosił odpowiednio: w Uzbekistanie – 34,1% 
(38% w 1998 r.); w Tadżykistanie – 39,2% (41% w 1998 r.); w Kirgistanie – 32,3% 
(36% w 1998 r.); w Kazachstanie – 24,4% (29% w 1998 r.). Oznacza to pewien 
spadek licz by urodzeń w ostatnim dziesięcioleciu. Ale nawet w Kazachstanie, 
gdzie przyrost na turalny jest najniższy, sytuacja bardzo się różni np. od tej, jaka 
istnieje w Polsce, gdzie w 2004 r. tylko 17,1% mieszkańców miało poniżej 14 lat  
(CIA World Factbook 2004).
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zję społeczeństwa, akcentującą rolę walki klas jako czynnika zmian 
jego struktury. Miał przede wszystkim wyzwalać umysły, wprowa-
dzając wolną od treści przejętych z  myślenia religijnego ontologię 
i  teorię poznania uzasa dniającą wiarę w  nieograniczoną zdolność 
człowieka do kształtowa nia wedle własnych projektów swojego śro-
dowiska społecznego i  naturalnego. To określiło stosunek marksi-
zmu do tradycji. Odrzucał ją w całości, postulując budowę nowego 
społeczeństwa na gruzach za stanego i uwolnienie myślenia ludzi od 
„przeżytków świadomości”, nie wyłączając z nich całej tradycji my-
śli filozoficznej. Marksiści nie bez racji twierdzili, że wnoszą nową 
świadomość w miejsce zastanej, której funkcją było uprawomocniać 
zniewolenie jednostki przez ustrój społeczny.

W odróżnieniu od marksizmu fundamentalizm nie wnosi nowej 
świadomości. Jak widzieliśmy, propaganda Hizb ut-Tahrir odwołu-
je się do istniejącej wiedzy społeczeństwa o  sobie samym, korzy-
sta, a nie próbuje ich zmienić, z obecnych w świadomości zbiorowej 
ocen sytu acji politycznej i społecznej oraz interpretacji ich przyczyn. 
Podobnie jak publikacje IRU. Można by nawet postawić pytanie, czy 
tak bardzo niepokojące Zachód treści tej propagandy, np. antyse-
mityzm, nie po jawiają się w niej jako następstwo dążenia do pełnej 
zgodności gło szonych poglądów z  przekonaniami społeczeństwa, 
do którego są one adresowane. Słuszne byłoby natomiast twierdze-
nie, że fundamentalizm w tej wersji, jaką nazywam „walczącym is-
lamem”, proponuje tylko drogi wyjścia z kryzysu społecznego i poli-
tycznego. Ale bynajmniej nie nowe. Wszak podstawą postulowanych 
zmian jest wyidealizowa na tradycja społeczeństw Azji Centralnej.

Propaganda ruchów fundamentalistycznych ogranicza się jedy-
nie do przypominania prawdziwych źródeł tej tradycji. Również po-
stulat ustanowienia kalifatu w miejsce modelu rządów narzuconych 
przez kafirów nie jest ideą przekraczającą poziom wiedzy politycznej 
dostęp nej mieszkańcom tego regionu. Znajduje bowiem oddźwięk 
w  najbar dziej rozpowszechnionym tu micie o  rządach czterech 
pierwszych kalifów jako wiekach panowania sprawiedliwości spo-
łecznej. Jest fak tem, że w propagandzie IRU i Hizb ut-Tahrir kryty-
ka obecnych w re ligii w Azji Centralnej wierzeń i kultów przedislam-
skich zajmuje podrzędne miejsce. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
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członkami tych organizacji są w  ogromnej większości ludzie, któ-
rzy wykształcenie uzyskali jeszcze w czasach istnienia ZSRR i któ-
rzy akceptują projekt przeobrażeń politycznych i społecznych doko-
nywanych na wyłącznych podstawach „czystego” islamu. Wszystko, 
co powiedzieliśmy dotąd, wystarcza, by uzasadnić twierdzenie, że 
fundamentalizm nie wnosi nowej świadomości, lecz dąży do zmia-
ny świadomości zastanej przez oczyszczenie jej z treści, które bądź 
zostały przejęte z kultury Zacho du, bądź są dziedzictwem tradycji 
wcześniejszej niż islam.

Po drugie, porównanie z  marksizmem jest błędem dlatego, że 
w nim islam przedstawiany jest jako ideologia, z której bezpośred-
nio czerpie idee fundamentalizm. Obraz islamu jako ideologicznej 
podsta wy fundamentalizmu, generującej idee nietolerancji i  nie-
nawiści do każdego, kto nie żyje w  zgodzie z  normami tej religii, 
stał się szcze gólnie popularny po 11 IX 2001 r.2 Odpowiada on kre-
owanemu przez administrację waszyngtońską i  propagowanemu 
przez prezydenta Bu sha obrazowi wojny z  terroryzmem jako wal-
ki wolnego świata z tota litaryzmem. Nie ma natomiast odpowiedni-
ka w rzeczywistości. I za pewne w ogóle by nie powstał, gdyby jego 
autorzy posiadali wiedzę o islamie jako religii. Nie chodzi mi o to, 
czy w Koranie obecne są idee, o których piszą prace doszukujące się 
związków islamu z terro ryzmem. Terroryzm wyrasta jednak z fun-
damentalizmu, a  to znaczy, że jego podłożem jest islam taki, jaki 
istnieje w krajach muzułmań skich, a nie w tekstach doktrynalnych. 
Treść tych ostatnich jest waż na dla zrozumienia życia religijnego, ale 
realny islam tam nie istnieje i  znajdziemy go wyłącznie w prakty-
kach społeczeństw nazywających się muzułmańskimi.

2 Zawarty jest on w  licznych publikacjach poświęconych islamowi, wydawa-
nych współcześnie w Stanach Zjednoczonych. Media związane z prawicą chrze-
ścijańską ja ko książki odsłaniające prawdę o  islamie reklamują zwłaszcza na-
stępujące, wszystkie wydane w  2004 r.: M. Olasky, The Religions Next Door;  
R. Spencer (red.), The Myth of Islamic Tolerance, S. Trifkovic, The Sword and 
the Prophet; J. L. Menezes, The Life and Religion of Mohammed. Ten ostatni au-
tor, były misjonarz chrze ścijański w Indiach, nie zostawia wątpliwości, że Ko-
ran jest źródłem ideologii ter roryzmu. Nic zatem zaskakującego, że w  biule-
tynach wydawanych przez prawicę chrześcijańską w  USA książka Menezesa 
utrzymywała się na pierwszym miejscu li sty bestsellerów jeszcze w lutym 2006 r.
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Inaczej mówiąc, przyjmując za punkt wyjścia do interpreta-
cji is lamu pojęcie religii takie, jakie znamy z  kultury Zachodu, 
uniemożli wiamy sobie wyjaśnienie przyczyn zjawiska fundamenta-
lizmu. Mając na uwadze wskazane tu cechy islamu w Azji Centralnej 
jako religii, poszukiwanie przyczyn powstania i  popularności ru-
chów fundamentalistycznych należałoby zapewne zacząć od posta-
wienia pytań o  stan świadomości społeczeństw, w  których funda-
mentalizm badamy. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, 
że pierwsze ugrupowania fundamentalistyczne pojawiły się w Azji 
Centralnej jeszcze przed rozpa dem ZSRR. I że nie wszystkie, o  ja-
kich obecnie wiemy, a jest to wie dza wciąż niepełna, zostały tu prze-
szczepione przez przyjezdnych emisariuszy z innych krajów muzuł-
mańskich. Ogromna większość ugrupowań zaliczanych później do 
„fundamentalistycznych”, takich jak wahhabici, Islam Laszkarlary, 
Adalat i Alasz, powstawała spon tanicznie i bez udziału emisariuszy 
z zagranicy.

Otóż zwracam uwagę, że wszystkie te ruchy z wyjątkiem wah-
habizmu pojawiły się dopiero pod koniec pierestrojki i w pierwszym 
roku niepodległości dawnych republik radzieckich Azji Centralnej. 
A  więc w  okresie rozpadu ZSRR i  będącego następstwem tego 
kryzy su tożsamości. Był on szczególnie dramatycznie przeżywa-
ny przez ludzi młodych, mieszkańców miast, absolwentów szkół 
średnich i  wyż szych. Od wielu z  nich usłyszałem później, że wy-
rastali w  przekona niu, iż są „ludźmi sowieckimi”. Rodzące się na-
cjonalizmy, a po roz padzie ZSRR powstanie państw narodowych, 
stworzyły sytuację, która wymuszała określenie na nowo własnej 
tożsamości etnicznej. Tożsa mość etniczna, jak widzieliśmy, była od 
podboju Azji Centralnej przez imperium rosyjskie ściśle związana 
z  przynależnością konfesjonalną, a  ponieważ sprawa jej określe-
nia dotyczyła wszystkich społeczeństw tego regionu, następstwem 
zmian w świadomości były procesy odra dzania się islamu. Znaczna 
część członków tych społeczeństw odkry wała wtedy po raz pierwszy 
islam nie jako zjawisko obyczajowe, lecz jako istotny składnik wła-
snej tożsamości.

Nie we wszystkich wypadkach jednak oznaczało to powrót do is-
lamu ludowego. Tak zwany wahhabizm był postawą krzewioną przez 
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system edukacji w ZSRR. Jego korzenie tkwią zarówno w propagan-
dzie antyreligijnej, jak i w działalności Centralnego Zarządu Ducho-
wego Muzułmanów Azji Środkowej i Kazachstanu. Jako osobistość 
szczególnie zasłużoną dla jego rozwoju cytowany tu już parokrot-
nie B. M. Babadżanow wskazuje Zijautdina Babachana, który objął 
stano wiska muftiego w 1982 r. Wahhabici szukali religii jako pod-
stawy intensywnego życia duchowego, toteż sięgali bezpośrednio do 
jej źródeł. W tym samym kierunku zwracali się ci wszyscy, u któ-
rych obudzeniu się wiary towarzyszyły silne przeżycia emocjonal-
ne i gdy wymagało ono głębokiego zaangażowania intelektualnego. 
Nie dyspo nuję ścisłymi danymi, ale na podstawie doświadczeń oso-
bistych wy robiłem sobie przekonanie, że założycielami i aktywnymi 
uczestnika mi rozmaitych nieformalnych kółek, w których na przeło-
mie lat osiem dziesiątych i dziewięćdziesiątych zbierano się, aby dys-
kutować problemy religii oraz ugrupowań, z jakich powstały później 
organiza cje fundamentalistyczne, byli częstokroć weterani wojny 
w Afganista nie. To podczas tej właśnie wojny odkrywali własną azja-
tyckość i is lam jako niezbywalny jej komponent.

Nie mamy – podkreślmy – żadnych podstaw, by uważać ich 
za fundamentalistów. Unikałem dotąd zdefiniowania tego pojęcia. 
Chcia łem przedtem wyjaśnić różnice pojęcia religii, ze względu na 
które nazwa „fundamentalizm” w odniesieniu do islamu wprowadza 
w błąd co do istoty oznaczanych przez nią zjawisk. Powstanie nazwy 
jest zwią zane z pojawieniem się w końcu XIX w. wśród protestan-
tów w Stanach Zjednoczonych ruchu, który jako warunek zbawie-
nia sta wiał konieczność przeżycia doświadczenia nawrócenia przez 
wiarę w Jezusa, głosił nieomylność Biblii w sprawach nauki, histo-
rii i teo logii oraz bliski powrót Chrystusa na ziemię, gdzie ustano-
wi króle stwo pokoju i sprawiedliwości. Ruch wziął swoją nazwę od 
wydanej w latach 1910–1915 w 12 tomach publikacji Fundamenty: 
Świadec two Prawdy. Celem ruchu było nie tylko na gruncie teologii 
przeciw stawienie się zmianom w religii dokonującym się pod wpły-
wem zmian kultury. Obrona autorytetu Pisma Świętego jako źró-
dła praw dy absolutnej i dlatego niepodlegającego wątpieniu była od-
powiedzią na powstanie krytyki biblijnej. Misją fundamentalizmu 
miało stać się zbawienie społeczeństwa. Dlatego wzywał wierzących, 
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aby rozszerzy li swoją działalność poza sferę religii w celu ustanowie-
nia prawd wia ry i nauk moralnych Pisma podstawą życia społecz-
nego. W szczegól ności dążył do ugruntowania nauk Pisma w społe-
czeństwie przez wprowadzanie odpowiednich rozwiązań prawnych. 
Zaangażowanie się niektórych przedstawicieli tego ruchu w okresie 
zimnej wojny w walkę z komunizmem stało się impulsem do rozsze-
rzenia aktyw ności ruchu również na polu polityki. W USA Prawica 
Chrześcijańska (Christian Right) od lat siedemdziesiątych stawia za 
cel zniesie nie rozdziału religii i państwa.

Ewolucja ruchu w ciągu ponad stuletniego jego istnienia spowo-
dowała, że wyłoniły się z niego liczne ugrupowania, inaczej rozumie-
jące zadania fundamentalizmu w zmieniającej się sytuacji społecznej 
i politycznej. To, rzecz jasna, nie ułatwia zdefiniowania fundamenta-
lizmu jako zjawiska religijnego, czego dowodem jest brak definicji 
przyjmowanej przez wszystkich piszących o  nim autorów. Termin 
za czął być odnoszony również do islamu od czasu rewolucji irań-
skiej w 1978–1979 r. Nie bez protestu muzułmanów. Sprzeciw wy-
woływało przede wszystkim takie używanie terminu, przy którym 
do jego konotacji wchodziły zarówno ugrupowania ekstremistycz-
ne i ter rorystyczne, jak i ruchy dążące do odrodzenia islamu przez 
powrót do jego źródeł. Muzułmanie uważają termin za niewłaściwy 
także dlate go, że zaciera różnice obu religii. Dla wszystkich bez wy-
jątku muzuł manów Koran był zawsze źródłem prawdy absolutnej3.

Nas jednak interesują pewne konsekwencje faktu, że jako fun-
damentalistyczne w  Azji Centralnej określane są wszystkie ugru-
powania istniejące poza ramami porządku prawnego, który ma 
umacniać w społeczeństwie rolę islamu oficjalnego. Dlatego w zna-
nej mi litera turze na tej podstawie za fundamentalistów uważani są 
także wahhabici. Otóż z pewnością część ugrupowań tak nazywa-
nych upodobnia do fundamentalizmu chrześcijańskiego nacisk kła-
dziony na odrodze nie w wierze przez sięganie bezpośrednio do jej 
źródeł, Koranu i  hadisów. Na tym jednak podobieństwa się koń-
czą. Ważniejsze natomiast są różnice wynikające z faktu, że funda-

3 Por. np. M. Aftab, What Does Fundamentalism Really Mean?, „The Islamic 
Herald”, April 1995.
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mentalizm chrześcijański był reakcją na modernizm, dlatego w jego 
wypadku postulat odrodzenia w wierze przez odwołanie się do jej 
źródeł wyraża stosunek do zmian kultury dokonujących się we 
współczesności. W  warunkach Azji Cen tralnej, gdzie dominującą 
formą religii był islam ludowy, postulat po wrotu do źródeł jest rów-
noznaczny dążeniu do oczyszczenia religii z treści obcych islamowi, 
a wniesionych do niego w początkach jego historycznej obecności 
w tym regionie. Jest zatem zabiegiem modernizacyjnym. I – jak pod-
kreślaliśmy, pisząc o działalności dżadidów i Centralnego Zarządu 
Duchowego Muzułmanów Azji Środkowej i Ka zachstanu – inspiro-
wanym przez wpływy kultury zachodniej.

Inną konsekwencją używania terminu „fundamentalizm” w tak 
szerokim znaczeniu jest to, że staje się on niemożliwą do pokonania 
przeszkodą w zrozumieniu celów stawianych sobie przez pojawiają-
ce się w końcu lat osiemdziesiątych i początkach lat dziewięćdziesią-
tych ruchy przyjmujące dla siebie nazwę „islamskie”. Ich założycie-
lami i w większości uczestnikami byli zwolennicy „czystego” islamu. 
Twór cy tych ruchów spowodowali sporo niejasności co do swoich 
politycz nych planów, umieszczając w programach wizję państwa is-
lamskiego. Nie ulega jednak wątpliwości, że państwo, jakie zamie-
rzali stworzyć, byłoby demokratyczne. Brak sprecyzowanej idei pań-
stwa islamskiego w  ich programach mógłby zatem świadczyć, że 
przymiotnik „islam skie” traktowali jako równoważnik przymiotni-
ka „narodowe”. Za naj ważniejsze swoje zadanie uważali odrodzenie 
narodowe na podsta wach moralnych, których ich zdaniem dostar-
czyć mogła tylko religia.

Problem w  tym, że nazywając „fundamentalizmami” ruchy 
wyróż nione w  tej książce jako „walczący islam”, również wprowa-
dzamy ter min mylący co do ich istoty. Powstały lub zdobyły one po-
pularność w następstwie ewolucji postaw, prowadzącej – co prawda 
nie wiemy, jak liczne były to przypadki – byłych zwolenników re-
form demokra tycznych do uznania konieczności przywrócenia ka-
lifatu. Z równą jed nak słusznością taki wynik tej ewolucji mogliby-
śmy przypisywać po głębianiu przez podlegające jej jednostki wiedzy 
o islamie, która to konfesja nie dopuszcza rozdziału religii i polity-
ki. I w  tym wypadku nasuwa się analogia z ewolucją ruchów fun-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



175PROBLEMY SPOŁECZNEJ  GENEZY

damentalistycznych w Sta nach Zjednoczonych, zakończona powsta-
niem Christian Right. Z jed ną wszak ważną różnicą. W odróżnieniu 
od fundamentalizmu w  chrze ścijaństwie, w  przypadku znanych 
nam ruchów w  Azji Centralnej zniesienie rozdziału religii i  pań-
stwa jest zawsze postulowane w ra mach projektu modernizacyjne-
go. Wprowadzenie kalifatu ma otwo rzyć dostęp społeczeństw mu-
zułmańskich do nowoczesnej zachodniej nauki i technologii.

I  znów narzuca się nieodparcie analogia z  ruchem dżadidów. 
Cen tralne miejsce w myśli dżadidów zajmowała idea postępu. Ale 
byli oni też ludźmi religijnymi, samoidentyfikowali się jako muzuł-
manie, co stanowiło zarazem ich samoidentyfikację narodową. Ich 
projekty re form dotyczyły wyłącznie islamu, bo w ich przekonaniu 
w  zastanych formach życia religijnego tkwiły najważniejsze przy-
czyny zepsucia moralnego i  zacofania społeczeństwa. Postulowali 
oczyszczenie isla mu z nawarstwień wniesionych doń w jego dziejach 
w Azji Central nej i sięganie bezpośrednio do źródeł wiary, bo były 
to ich zdaniem warunki konieczne odrodzenia narodowego i wkro-
czenia muzułmanów na drogę postępu.

Mimo tych zastrzeżeń zdecydowałem się używać w tej książce 
na zwy „fundamentalizm” jako określenia dla salafitów i takich par-
tii, jak IRU czy Hizb ut-Tahrir. W pełni świadom, że zastrzeżenia 
te są na ty le poważne, iż słuszne byłoby zrezygnowanie w ogóle ze 
stosowania tego terminu w odniesieniu do opisywanych tu zjawisk. 
Termin jed nak się przyjął. Uznałem więc, że stosując go, ułatwię so-
bie wykład. Natomiast ograniczyłem jego zakres znaczeniowy, uży-
wając go jako określenia tylko tych ugrupowań, które w nawiązaniu 
do „czystego” islamu postulują zniesienie rozdziału polityki i religii, 
albo inaczej mówiąc, reprezentują zjawisko zwane w nauce repolity-
zacją islamu.

Więcej o przyczynach

O istnieniu repolityzowanego islamu w Azji Centralnej – jeżeli za ta ko- 
wy nie będziemy uważać Islamskiej Partii Odrodzenia, Islam 
Laszkarlary, Adalatu czy Alaszu – po raz pierwszy dowiedzieliśmy się 
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w 1998 r. z informacji o procesach Hizb ut-Tahrir w Uzbekistanie. Pro-
cesy odbyły się w Kotlinie Fergańskiej i Taszkencie. Prawdopodobnie 
były wyrazem zaniepokojenia władz obecnością partii w  Kotlinie 
Fer gańskiej, dokąd przeniknęła w 1998 r. Ponieważ wcześniej rząd 
Uzbe kistanu nie zwracał uwagi na działalność Hizb ut-Tahrir, repre-
sje, których staje się ona teraz głównym celem, zdają się mieć cha-
rakter prewencyjny.

Gospodarka Uzbekistanu znajdowała się wtedy w głębokim kry-
zysie. Dawały znać o sobie skutki nieprzeprowadzenia strukturalnych 
reform przez rząd Karimowa, który z tego powodu nie był w stanie 
spełnić warunków postawionych przez Międzynarodowy Fundusz 
Wa lutowy. W 1996 r. MFW wstrzymał przekazywanie kolejnych tran-
szy przyznanych Uzbekistanowi kredytów. W grudniu 1997 r. człon-
kowie American Chamber of Commerce w Uzbekistanie w oświad-
czeniu pu blicznym zapowiedzieli wycofanie się stąd inwestorów 
amerykań skich, zniechęconych istniejącą tu kulturą biurokratyczną 
i posunięcia mi państwa w stosunku do biznesu. Tymczasem w 1997 r. 
gospodarka Rosji, głównego partnera Uzbekistanu w  handlu za-
granicznym, zosta ła dotknięta przez kryzys finansowy. Na to nało-
żył się, niezależnie od tamtego, wybuch w tym samym roku kryzy-
su finansowego w Azji. Miał on katastrofalne skutki dla Uzbekistanu 
m.in. dlatego, że spowo dował wstrzymanie napływu inwestycji azja-
tyckich. W 1998 r. przed siębiorstwo południowokoreańskie Daewoo 
zawiesiło realizację paru projektów o kluczowym znaczeniu dla go-
spodarki Kotliny Fergańskiej. Inwestycje Daewoo w przemyśle sa-
mochodowym w  Uzbekistanie na leżały do największych inwesty-
cji zagranicznych w tym kraju. Z tych samych powodów zmniejszył 
swoje zaangażowanie inny kraj-inwestor, Malezja. Inwestycje male-
zyjskie miały podstawowe znaczenie dla roz woju telekomunikacji, 
usług i  przemysłu tekstylnego w  Uzbekistanie. Ale kryzys azjatyc-
ki oznaczał też poważne ograniczenie rynków zby tów dla eksportu 
z tego kraju, przede wszystkim bawełny, głównego produktu rolnic-
twa, zorientowanego nie na potrzeby rynku wewnętrz nego, lecz na 
eksport. Długotrwałym następstwem kryzysu azjatyckie go było ob-
niżenie cen bawełny na rynkach światowych. Nie tylko z te go powo-
du obniżały się dochody z eksportu tego surowca, z 1,58 miliarda 
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USD w 1997 r. do 884 milionów w 1999 r.4 (w 1999 r. docho dy z eks-
portu bawełny stanowiły 27% wszystkich dochodów gospo darki 
Uzbekistanu z eksportu5). Kryzys gospodarki dotknął bowiem także 
rolnictwo. Produkcja bawełny systematycznie się zmniejsza, mi mo 
wysiłków władz, zainteresowanych zmianą tego stanu.

Odpowiedzią rządu Karimowa na zarysowujące się problemy 
go spodarki było zacieśnienie kontroli nad eksportem i usztywnie-
nie poli tyki finansowej. Posunięcia te stały się kolejnym czynnikiem 
hamującym napływ inwestycji zagranicznych i powodującym wyco-
fywanie się z Uzbekistanu już działających tu inwestorów. Toteż nie 
trzeba było dłu go czekać na ich skutki. Ambitny program prywaty-
zacji gospodarki, który zamierzano zrealizować w 1998 r., okazał się 
całkowitym fia skiem. W następnym roku odnotowano zahamowa-
nie wzrostu PKB6. W  2000 r. w  przeprowadzanych na Zachodzie 
analizach sytuacji gospo darczej w  Uzbekistanie dominowały takie 
tematy, jak rosnące zadłuże nie zagraniczne, inflacja, bezrobocie. 
Pogorszyły się także wszystkie wskaźniki jakości życia. Z opubliko-
wanego w 2003 r. przez Bank Świa towy raportu wynikało, że ponad 
¼ społeczeństwa Uzbekistanu żyła w biedzie, z czego ⅓  poniżej gra-
nicy ubóstwa. Jednocześnie z  innych źródeł nadchodziły doniesie-
nia o pogarszaniu się stanu zdrowia ludno ści i rozpaczliwej kondycji 
uspołecznionej służby zdrowia.

Władze, spodziewając się rosnącego oporu społecznego, po-
stanowi ły podjąć kroki zapobiegawcze. W  Uzbekistanie w  1998 r. 
nie istniała już zorganizowana opozycja polityczna z wyjątkiem or-
ganizacji islamskich. Rozpętany na niespotykaną dotąd skalę terror 
miał wyelimino wać podziemie islamskie. Represje dotykały nie tyl-
ko osób zaangażo wanych w  jakąkolwiek nielegalną działalność re-
ligijną. Bardzo szybko objęły osoby gorliwie uczestniczące w  mo-

4 Uzbeks See Cotton Exports Falling Fast Over 5 Yrs, Reuters, 4 V 1999.
5 Uzbek 2000 Cotton Crop 3 Mln T. Below Plan, Reuters, 16 XI 2000.
6 Sh. Bukhari, Drastic steps needed to stabilize economy, „The Hindu” 12 VIII 1999. 

Za lata 1998–2003 Uzbekistan odnotował niższy niż jego sąsiedzi, Kirgistan 
i Tadżykistan, wzrost PKB – 2,7%. W roku 2003 wzrost ten wyniósł zaledwie 
0,3%. „IMF: World Economic Outlook” 2003.
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dłach w meczecie, noszące brody7 lub – w przypadku kobiet – chustę 
na głowie. Niewiele jednak, jak widzieliśmy, dały. Opozycja islam-
ska nie tylko nie przestała istnieć, ale zdołała nawet umocnić swoje 
wpływy w społeczeństwie.

A może właśnie umocniła z przyczyny tych represji? Należy sta-
wiać takie pytania, by uniknąć pułapki wyjaśniania genezy repoli-
tyzowanego islamu wyłącznie przez uwarunkowania ekonomiczne. 
Propo nując inne podejście, nie przeczę, że zmiany sytuacji gospo-
darczej odgrywały trudną do przecenienia rolę. Zależy mi natomiast 
na zasy gnalizowaniu problemów nieuwzględnianych przez pewien 
dość popu larny schemat wyjaśniania genezy zjawiska walczącego is-
lamu, który eksploatuje te zmiany. Stanowiły one nagłe pogorsze-
nie warunków ży cia, na tyle poważne, że Uzbekistan z kraju nieźle 
ekonomicznie pro sperującego spadł pod względem wielu wskaźni-
ków określających ja kość życia jego mieszkańców na ostatnie miej-
sce wśród republik Azji Centralnej. Reakcja społeczeństwa na po-
gorszenie warunków życia przejawiła się we wzroście poparcia dla 
fundamentalizmu.

Jest niewątpliwe, że nagłe pogorszenie się kondycji ekonomicz-
nej musi wywoływać protest przeciwko reżimowi politycznemu, któ-
ry to spowodował. Przyjęcie jednak istnienia związku przyczynowo-
-skutko wego między warunkami ekonomicznymi a  nastrojami 
społecznymi nie zwalnia od obowiązku odpowiedzi na pytanie, dla-
czego protest wyrażał się poparciem dla ideologii fundamentalizmu. 
Pytanie nie miałoby sen su, gdyby członkowie ruchów fundamenta-
listycznych rekrutowali się przede wszystkim z  lumpenproletaria-
tu, wywodzącego się z ludności po chodzenia wiejskiego, od niedaw-
na osiadłej w mieście – ludzi wykorze nionych i szczególnie mocno 
przeżywających sytuację wyalienowania8. Nadal w  wielu rejonach 

7 Znane są przypadki aresztowania i skazania osób tylko na tej podstawie, że na 
zdjęciu w paszporcie radzieckim, a więc przed kilkunastu laty, nosiły brodę.

8 Stereotyp taki funkcjonuje w pracach wyjaśniających popularność ruchów fun-
damentalistycznych. Być może jest on prawdziwy w  odniesieniu do innych 
krajów mu zułmańskich. W  Azji Centralnej ateistyczne państwo radzieckie 
pozostawiło pustkę duchową, która obecnie jest zagospodarowywana nie tyl-
ko przez islam. Poznałem sy tuację w  dwu miastach, do których po migracji 
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w  Azji Centralnej islam jest jedyną orientacją ideologiczną znaną 
mieszkańcom wsi. W warunkach mocno przeżywa nego kryzysu głos 
jakiegoś autorytetu religijnego byłby zapewne dosta tecznym dla nich 
argumentem za przyłączeniem się do jakiegoś ruchu fundamentali-
stycznego. My musimy jednak mieć na uwadze rzeczywistość, jaka 
wynikła dla nas z badań empirycznych. Okazało się w nich, że człon-
kami Hizb ut-Tahrir są w ogromnej większości mieszkańcy miast, 
a więc ludzie należący do środowisk w znacznym stopniu zlaicyzo-
wanych, a co więcej, mający – co jest regułą – średnie lub wyższe wy-
kształcenie, uzyskane w systemie edukacji kontynuującym, jeśli cho-
dzi o stosunek do religii, tradycje szkolnictwa radzieckiego.

Porównania islamu jako ideologii z  marksizmem są tworzo-
ne na podstawie milcząco przyjmowanej przesłanki, że i w jednym, 
i w dru gim wypadku wyboru ideologii dokonuje podmiot indywi-
dualny. To prawda, że każdy wybór ideologii jest wyborem jednost-
ki, nie każda jednak jednostka przyjmuje za podstawę własnej tożsa-
mości tożsamość wspólnoty, do jakiej należy. Wyjaśniając przyczyny 
społecznego po parcia dla fundamentalizmu islamskiego, musimy za 
punkt wyjścia roz ważań przyjmować człowieka takiego, jakim on 
jest w kulturach Azji Centralnej, a nie podmiot znany nam z obser-
wacji ruchów protestu społecznego na Zachodzie.

Podbój rosyjski zmienił polityczne funkcje islamu w  Azji 
Central nej. Do tego czasu islam był religią państwa, legitymizował 

stąd rdzennej ludności w następstwie upadku istniejących wcześniej przemy-
słów napłynęła ludność wiejska z rejonów za liczanych do gospodarczo zacofa-
nych. Jednym z nich jest Czkałowsk, miasto w sodgyjskim obwodzie Tadżyki-
stanu, w ZSRR jedno z centrów zbrojeniowego przemysłu nuklearnego, obecnie 
zasiedlone przez ludność napływową, w ogromnej większości przybyłą z Ku-
labu. W  Czkałowsku działa Hizb ut-Tahrir, ale konkuruje tu z  ośmioma de-
nominacjami chrześcijańskimi. Analogiczną sytuację znalazłem w  Kentaw, 
mieście w południowym Kazachstanie, które po upadku miejscowego przemy-
słu w końcu lat dziewięćdziesiątych wyludniło się (o sytuacji wówczas w tym 
mieście por. S. Panarin, Kentau: dosje dokumientow i  matieriałow, „Wiestnik 
Jewrazii” 1998, nr 1–2, s. 236–265). Obecnie jest zamieszkane przez Kazachów 
napływających głównie z re jonów wiejskich. Kentaw odwiedziłem zwabiony in-
formacją o zabiciu tu przez poli cję w 2002 r. aktywisty Hizb ut-Tahrir. Okazało 
się, że i tu dominują Kościoły chrze ścijańskie.
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władzę emira lub chana. Dla jego podwładnych był jednym z obo-
wiązków wo bec państwa; uczestnictwo w rytuałach religijnych sta-
nowiło świadec two lojalności i zarazem gwarancję, że jednostka zna 
zasady, na jakich opiera się państwo. Panujący w Bucharze, Chiwie 
czy Chokandzie by li władcami muzułmańskimi, ale islamizując ko-
czowników, ogranicza li swoją misję do narzucenia im paru zasad 
postępowania: wymogu pięciokrotnej modlitwy w  ciągu dnia, po-
przedzonej rytualnym oczy szczeniem ciała, obowiązku przestrzega-
nia postów, stosowania się do pewnych przepisów szariatu w spra-
wach majątkowych i uznania nadrzędności orzeczeń sędziów qazich 
nad orzeczeniami bijów (sę dziów rodowych i plemiennych, sądzą-
cych na podstawach prawa zwy czajowego) w niektórych typach spo-
rów. Nie towarzyszyły temu jed nak żadne wysiłki, którym jako cel 
moglibyśmy przypisać dążenie do rozwoju życia duchowego.

Nie odbiegał zapewne od tamtych wzorów islam koczowników. 
Nie dysponujemy niestety żadnym jego opisem z wyjątkiem relacji 
Aleksieja Lewszyna o  religii Kazachów. Przypomnijmy, że oglądał 
on islam, którego wyznawcy nie przestrzegali podstawowych rytu-
ałów, nie mieli meczetów ani mułłów i nie znali dogmatów wiary. 
Nie wiemy też dokładnie, czy w czasach Lewszyna wśród Kazachów 
rozpowszechnio ny był kult świętych, ważny w ich życiu religijnym 
w XX w. Praw dopodobnie jednak tak. W etnografii dominuje po-
gląd, że kult świętych jest reliktową formą kultu przodków. Dlatego 
uczestnictwo w piel grzymkach do grobów świętych, mazarów, może 
być też interpretowa ne jako wyraz podporządkowania jednostki za-
sadom hierarchicznego ładu, według których zorganizowane jest ży-
cie koczowników.

Po podboju rosyjskim te postawy wobec religii ustąpiły miej-
sca innym. Islam stał się podstawą identyfikacji grupy w stosunku 
do ob cych, ważnym kryterium przynależności do wspólnoty, z któ-
rą jedno stka jest związana bądź więzami krwi, bądź faktem współży-
cia na wy odrębnionym terytorium, którym w mieście jest machalla, 
a na wsi obszar wyznaczany przez wykorzystywany na potrzeby da-
nej wspól noty odcinek sieci irygacyjnej. Islam niejako „uwewnętrz-
nia się”, sta je się ważnym składnikiem tożsamości jednostki, nabiera-
jącym znacze nia przede wszystkim w kontaktach na zewnątrz grupy, 
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w odniesieniu siebie do Rosjanina-chrześcijanina. Będzie więc iden-
tyfikowany także jako „sprawa” wspólnoty i „sprawa” każdej ze skła-
dających się na nią jednostek, ilekroć jakieś dobra tej wspólnoty zo-
staną zagrożone przez obcych zaborców.

W  pierwszej połowie XIX w. miała miejsce tylko jedna zna-
na nam próba zjednoczenia muzułmanów pod hasłami islamu do 
wal ki z obcym najeźdźcą, kiedy chan Chokandu, Chudajar, wezwał 
wier nych z  Azji Centralnej, Afganistanu, Indii i  krajów arabskich 
do udziału w dżihadzie przeciw Rosji i Anglii. Ale już w końcu te-
goż stu lecia Rosja musiała się zmierzyć z jednym z największych po-
wstań, jakie wybuchło w 1898 r. w Kotlinie Fergańskiej przeciw jej 
panowa niu. Zarówno to powstanie, jak późniejsze krwawe wydarzenia 
1916 r., będące odpowiedzią na ukaz carski o mobilizacji rdzennej 
ludności do prac na tyłach frontu wojny, miały charakter wystąpień 
religijnych i zostały wywołane przez iszanów z bractwa nakszbandi-
ja. Powstanie basmaczy przeciwko bolszewikom w 1918 r. miało zło-
żone przyczy ny, ale zapewne nie trwałoby aż do połowy lat trzydzie-
stych, gdyby jego uczestnicy nie walczyli pod sztandarami islamu.

Tak dawał znać o sobie islam w swojej nowej w Azji Centralnej 
hipostazie. Islam od kolonizacji rosyjskiej nie istniał już tylko jako 
praktyka społeczna, lecz przekształcał się w świadomość społeczeń-
stwa identyfikującego się z  religią w  przekonaniu, że zasady isla-
mu są podstawą jego organizacji. Ta nowa postać, w jakiej zaczynał 
funkcjo nować islam, sprawiła, że jakikolwiek atak przeciwko zbioro-
wości sta wał się równoznaczny z atakiem przeciwko jej religii.

W tej postaci, w jakiej znajduje go badacz współcześnie odwie-
dzający Azję Centralną, islam zaistniał dopiero w następstwie długo-
trwałej ewolucji. Dla jej wyniku fundamentalne znaczenie miały 
dłu gotrwałe funkcjonowanie islamu w państwie radzieckim i wyda-
rzenia pierwszych lat po rozpadzie ZSRR. Były to okoliczności powo-
dujące głębokie zmiany w świadomości mieszkańców tego regionu 
Azji i tym samym zmieniające ich wyobrażenia o istocie wyznawa-
nej religii. Is lam w ZSRR wzbogacił się wzorowanymi na ideologii 
radzieckiej ide ałami sprawiedliwości społecznej, a  te, jak widzieli-
śmy, doprowadzi ły do upowszechnienia mitu o rządach pierwszych 
kalifów. Również wykształcenie radzieckie dla wielu muzułmanów 
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było równoważne po znaniu nowego doświadczenia religijnego. Dla 
tej części ludności, dla której ważne w życiu religijnym staje się prze-
życie duchowe, pojawia się konieczność sięgania wprost do źródeł 
islamu9. Dla niektórych z nich w procesie poszukiwań własnej toż-
samości po rozpadzie ZSRR odsłania się nowe pojęcie ummy, prze-
kraczające granice własnej gru py etnicznej.

To przypadek ogromnej większości przedstawicieli klasy średniej 
przyłączających się do ruchów fundamentalistycznych, takich jak 
partia Hizb ut-Tahrir, na której przykładzie mogliśmy występowanie 
takie go zjawiska udokumentować. Obecność w partii w Uzbekistanie 
licz nych przedstawicieli tej klasy może być niebezpodstawnie 
interpreto wana jako następstwo przede wszystkim polityki gospo-
darczej państwa, blokującej rozwój średniej i małej przedsiębiorczo-
ści. Realizowany przez rząd Karimowa model gospodarki preferuje 
duże przedsiębior stwa przemysłowe, przede wszystkim państwowe. 
Aby podtrzymać ten kosztowny – bo tak jest oceniany przez eksper-
tów zachodnich – model gospodarczy, państwo stosowało dotychczas 
skomplikowane mechani zmy fiskalne (opodatkowanie produkcji rol-
nej, sektora energetycznego, eksportu; wysokie cła na towary impor-
towane, zwłaszcza stanowiące konkurencję wobec towarów wytwa-
rzanych w kraju; wakacje podatko we dla wybranych przedsiębiorstw) 
i uniemożliwiało swobodny dostęp do obcej waluty10.

W wyniku takiej polityki państwa małe i średnie przedsiębior-
stwa nie są zdolne konkurować z państwowymi, które mogą korzy-
stać z subsydiowanych kredytów. A do niedawna jeszcze, dodajmy, 

9 Wahhabici i fundamentaliści islamscy w Azji Centralnej wpisują się dosko nale 
w  nurt islamu nazwany niedawno „muzułmańskim protestantyzmem”. Ter-
min za proponowała A. Majewska, Muzułmański protestantyzm, czyli ruch ko-
raniczny w islamie, „Bliski Wschód; Społeczeństwa – Polityka – Tradycje” 2005,  
nr 2. Z jej omówienia ujętych pod tą nazwą zjawisk wynika, że wyraźna opozy-
cja wobec tra dycji pojawiała się w islamie dopiero w XX w. jako odpowiedź na 
wyzwania powsta jące w następstwie doświadczeń kolonializmu i była stymulo-
wana przez misjonarzy chrześcijańskich, rozwój studiów orientalistycznych na 
Zachodzie oraz zachodnią kry tykę islamu. Pod tym względem doświadczenia 
muzułmanów żyjących w warunkach kolonializmu w Azji Centralnej nie róż-
niły się od tamtych.

10 G. Zasada, Uzbekistan: najważniejsze źródło niestabilności w Azji Central nej?, 
Prace OSW, październik 2004, s. 32.
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mogły także kupować obce waluty po niższym kursie. Wskutek tego, 
według szacunków Banku Światowego z 2002 r., małe przedsiębior-
stwa pła ciły za finansowanie własnego importu trzykrotnie więcej 
niż duże. Szczególnie uciążliwe dla prywatnych przedsiębiorców 
są konieczność uzyskania rozmaitych koncesji i  zezwoleń na pro-
wadzenie działalno ści oraz różne utrudnienia ze strony lokalnych 
urzędników administra cyjnych, skarbowych, służb porządkowych 
i służb bezpieczeństwa. Najczęściej stwarzają one okazję dla lokal-
nych urzędników do żąda nia łapówki za wydanie koncesji, zaniecha-
nie kontroli czy przymknię cie oka na nieprawidłowości11.

Mimo zapowiedzi rządowych o  woli zwiększenia pomocy dla 
sek tora prywatnego (np. dekret prezydenta Karimowa z 24 I 2002 r.) 
kolej ne posunięcia władz przyczyniały się tylko do pogorszenia sy-
tuacji. I tak dekret z listopada 2002 r. przyznawał lokalnym władzom 
prawo do renacjonalizacji i odprzedaży tych przedsiębiorstw, które 
zmieniły zakres działalności bez zgody władz. Kolejny dekret, wyda-
ny zaledwie miesiąc później, poważnie utrudniał warunki uzyska-
nia licencji na han del hurtowy. Społeczeństwo jednak najbardziej 
odczuło wprowadzenie w  maju 2002 r. drastycznych ceł na towa-
ry importowane – 50% na to wary przemysłowe i 90% na pozosta-
łe12 (wskutek oporu społeczeństwa i  krytyki Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego jesienią 2002 r. zmniejszono je odpowied-
nio do 40% i 70%). Dekret sygnowany przez prezydenta postanawiał 
nadto, że każdy importer zobowiązany jest do posiadania dokumen-
tów potwierdzających opłacenie cła oraz spełnianie przez te towary 
norm bezpieczeństwa oraz norm sanitarnych.

Wszystkie te postanowienia najdotkliwiej dotknęły drobnych 
ba zarowych sprzedawców handlujących przywożoną przez sie-
bie z  za granicy tanią odzieżą oraz innymi towarami, jak również 
obsługują cych ich kierowców i  tragarzy czy właścicieli małej ga-
stronomii. Kupcy odpowiedzieli zamykaniem bazarów (np. 25 lip-
ca został zamknięty największy bazar w Taszkencie i zarazem jeden 

11 Ibidem.
12 B. Abdullaev, Uzbekistan: Shuttle Traders Curbed, „IWPR’S Reporting Central 

Asia” 2002, nr 129, cz. 2.
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z największych bazarów w całej Azji, Buyum Bazari, najlepiej jednak 
znany jako Ippodrom), a w większych centrach regionalnych – de-
monstracjami, czę sto przeradzającymi się w zamieszki13. W rezulta-
cie powstał deficyt niektórych towarów, a w konsekwencji – wzrost 
ich cen. Stało się to bodźcem dla ludności do masowych wyjazdów 
po zakupy na przygra nicznych bazarach w Kazachstanie, Kirgistanie 
i  Tadżykistanie. Aby te wyjazdy ukrócić, władze, pod pretekstem 
ochrony sanitarnej, za mknęły na przełomie 2002 i  2003 r. grani-
ce z  sąsiednimi państwami. Wskutek tych wydarzeń spadła liczba 
małych przedsiębiorstw zajmu jących się handlem, a wielu przedsię-
biorców zbankrutowało. Przez rok w  Uzbekistanie była nieczynna 
większość bazarów. Władze pogorszy ły jeszcze i tak już złą sytuację, 
ograniczając znacznie – by zmniej szyć liczbę potencjalnych uczest-
ników akcji protestacyjnych – po wierzchnię działających bazarów.

W  sąsiednim Kirgistanie państwo prowadzi wprawdzie mniej 
re strykcyjną politykę wobec średniej i  drobnej przedsiębiorczo-
ści, ale i w  tym kraju władze nie stworzyły programów wspierają-
cych rozwój tego sektora gospodarki, a działający w nim biznesme-
ni narażeni są na podobne jak w Uzbekistanie trudności z powodu 
korupcji, łapownictwa i  samowoli funkcjonariuszy państwowych. 
Sytuacja w Kazachstanie nie odbiega od sytuacji w tamtych krajach. 
Gwałtowny wzrost gospodar czy Kazachstanu doprowadził do sku-
pienia w rękach prywatnych ogromnych bogactw. Nie doprowadził 
jednak do poprawy położenia ekonomicznego tej części ludności, 
którą najbardziej dotknęły skutki kryzysu ekonomicznego zaraz po 
uzyskaniu niepodległości. Na połu dniu w niektórych regionach bez-
robocie jest udziałem 80–90% ludno ści zdolnej do pracy. Mieszkańcy 
dorabiają sobie handlem na bazarach, przywożąc towary z  krajów 
sąsiednich, Rosji i Chin14. Tu jednak biu rokracja i korupcja są nawet 
bardziej powszechne i uciążliwe niż w Kirgistanie, stanowiąc chyba 
najpoważniejszą przeszkodę dla roz woju klasy średniej.

13 G. Bukharbaeva, Uzbekistan: Traders Protest over Tax, „IWPR’S Repor ting Cen-
tral Asia” 2002, nr 133; B. Abdullaev, Uzbekistan: Traders Clash with Po lice. Gov-
ernment moves to regulate Tashkent’s markets spark violent protests, ibidem, nr 145.

14 Jak słyszałem od moich przypadkowych rozmówców w Kyzył Ordzie i Turkista-
nie, w każdej rodzinie co najmniej jedna osoba zajmuje się handlem.
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To wszystko są bez wątpienia przyczyny popularności Hizb ut- 
-Tahrir w tych trzech krajach. Sympatię zapewnia partii to, że jest 
iden tyfikowana jako ruch występujący przeciw znienawidzonym 
lub nie popularnym reżimom w obronie ideałów, uważanych w tych 
społe czeństwach za szczególnie cenne dziedzictwo własnej tradycji. 
Na tej jednak podstawie nie zdołamy jeszcze zrozumieć, dlaczego 
przedstawiciele klasy średniej przyjmują program partii jako najbar-
dziej odpowiadający ich interesom. Zawiera on przecież, jak podkre-
ślaliśmy, hasła anachroniczne i – jak twierdzi wielu piszących o niej – 
mało realne. Część wyjaśnienia tego problemu już znamy: program 
partii jest skierowany do tej części społeczeństw Azji Centralnej, dla 
której islam nie istnieje już jedynie jako praktyka zbiorowa, lecz za-
istniał jako przeżycie religijne. Do upowszechnienia tego nowego 
po jęcia religii najbardziej przyczyniały się treści edukacji szkolnej. 
A jak przekonaliśmy się, ponad 60% członków partii ma wykształ-
cenie śre dnie, ponad 14% wyższe lub niepełne wyższe. Oznacza to, 
że co najmniej trzy czwarte wszystkich członków Hizb ut-Tahrir sta-
nowią oso by, co do których możemy podejrzewać, iż odczuwają po-
trzebę roz woju życia duchowego. Partia oferuje im szansę rozwoju 
pogłębione go, uzależniając pełne członkostwo od pomyślnego wy-
niku szkolenia partyjnego. Ważną cechą tego szkolenia jest, że daje 
ono całościową interpretację współczesnego świata w duchu islamu.

Trudniej jednak będzie odpowiedzieć, dlaczego przedstawiciele 
klasy średniej gotowi są akceptować zawarte w programie Hizb ut-
-Tahrir nowe w Azji Centralnej pojęcie ummy. Jest regułą, że w Azji 
kla sa średnia jest społecznym oparciem nacjonalizmu. To właśnie 
z  niej wywodzili się przedstawiciele zjawiska charakteryzowanego 
przez A. Bennigsena i S. E. Wimbusha jako „muzułmański narodo-
wy komu nizm”15. Nie odbiegała od tego wzoru opozycja islamska 
w początko wej fazie istnienia w Azji Centralnej przed 1998 r. Można 
było wtedy w sposób jednoznaczny ustalić genetyczne związki po-
szczególnych organizacji opozycji islamskiej z  określonymi klana-
mi i regionami. Tym okolicznościom związanym z jej genezą należy 

15 A. A. Bennigsen, S. E. Wimbush, Muslim National Communism in the So-
viet Union. A Revolutionary Strategy for the Colonial World, Chicago–London:  
The University of Chicago Press, 1979.
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przypisać takie cechy wczesnej opozycji islamskiej, jak jej niezdol-
ność do stworzenia względnie stabilnych struktur organizacyjnych 
poziomych i piono wych, wyłonienia przywódców i programów, któ-
re mogłyby uzyskać szerokie poparcie społeczne16. Wyjątkiem już 
wtedy mogła wydać się Hizb ut-Tahrir, ale również i w wypadku tej 
partii poparcie społeczne miało długo charakter wyspowy.

Szukając klucza do wyjaśnienia tego intrygującego proble-
mu, zwróćmy uwagę, że opozycja islamska powstawała w  sytuacji 
kryzy su tożsamości po rozpadzie ZSRR i że być może w wypadku 
jedno stek, a  nawet grup, o  wyniku poszukiwań nowej tożsamości 
decydowa ły okoliczności związane z sytuacją społeczną w poszcze-
gólnych krajach. Jest godne uwagi, że bazą społeczną Islamskiego 
Ruchu Uzbe kistanu była zawsze Kotlina Fergańska. Partia ta mogłaby 
mieć wprawdzie pewne poparcie np. w Chorezmie i jak wykazały wy-
darzenia 2000 r. – w obwodzie surchardaryjskim17. Jest jednak partią 
kadrową, której trzonem są mieszkańcy Kotliny Fergańskiej. Był to 
region znany w przeszłości z dążeń separatystycznych, które okaza-
ły się trwalsze niż Autonomia Chokandzka, zlikwidowana przez bol-
szewików w 1918 r., i stały się problemem dla władz państwowych 
Uzbekistanu niemal od momentu uzyskania niepodległości.

W dużej mierze dzięki polityce Karimowa. Prezydent zawdzię-
cza władzę poparciu klanu samarkandzkiego, którego rywalem był 
w  latach pieriestrojki klan bucharski. Toteż w  swojej polityce per-
sonalnej mu siał on zawsze uwzględniać interesy tych dwu kla-
nów, marginalizując tym samym klany z  innych rejonów. Kotlina 

16 R. Abazow, Mnogopartijnost’ i islamskije organizacyi w Centralnoj Azii, „Central-
naja Azija i Kawkaz” 1999, nr 6, www.cac.org/journal/cac06_1999/aba-zov.shtml.

17 Musi mieć tam silne poparcie, skoro w  lipcu 2003 r. pojawiły się nowe 
donie sienia o obecności partyzantów IRU w obwodzie surchandaryjskim (por.  
np. E. Isla mov, Sightings of IMU Militants Reported in Remote Area of Uzbeki-
stan, „Eurasia Insight” 16 VII 2003). Nie miałem możliwości ich sprawdzenia. 
Tak się jednak zło żyło, że zbiegły się z doniesieniami pochodzącymi od wyso-
kiej rangi funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa w Kirgistanie o wznowieniu fi-
nansowania IRU przez „międzyna rodową siatkę terrorystyczną”. Sprawiało to 
wrażenie skoordynowanej kampanii pro pagandowej, wszczętej przez dwa reżi-
my bardzo w tym czasie krytykowane przez zachodnie organizacje za narusze-
nia praw człowieka.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



187PROBLEMY SPOŁECZNEJ  GENEZY

Fergańska i  Chiwa w  prze szłości należały do innych organizmów 
państwowych, różnią się bar dzo tradycjami kultury, dzieli je nawet 
od Taszkentu język. O  klanach fergańskich zawsze się mówi jako 
o opozycyjnych wobec Karimowa.

Bazą poparcia Hizb ut-Tahrir w Kirgistanie było do niedawna 
po łudnie kraju, region wieloetniczny. Otóż jedną z  cech tradycyj-
nych spo łeczeństw Azji Centralnej było istnienie hierarchii etnicz-
nej, plemien nej i  rodowej. Próby odbudowy tradycji w  niepodle-
głych państwach wszędzie aktywizowały wysiłki na rzecz odnowienia 
tradycyjnych po rządków hierarchicznych. We własnym państwie 
Kirgizi chcieli korzy stać z praw uznających ich wyższość w stosunku 
do Uzbeków czy Ta dżyków. To doprowadziło do powstania sytuacji, 
w  której Uzbecy stali się prześladowaną mniejszością. Zauważmy 
jednak, że w przeszłości to zawsze Sartowie górowali nad koczowni-
kami wykształceniem, to oni dostarczali mułłów i uczonych, z nich 
rekrutowano aparat biuro kratyczny Chanatu Chokandzkiego, a póź-
niej aparat Rosyjskiego Turkiestanu. Natomiast w  niepodległym 
Kirgistanie Uzbecy (jak współ cześnie identyfikują siebie przedsta-
wiciele ludności sartowskiej) zosta li pozbawieni wielu praw, mają 
ograniczony dostęp do szkolnictwa z programami nauczania w ję-
zyku uzbeckim, ograniczony dostęp do stanowisk w aparacie wła-
dzy państwa, a  co więcej, są wypierani przez Kirgizów z  tradycyj-
nych swoich zajęć zarobkowych.

To mogłoby wyjaśniać, dlaczego początkowo członkami Hizb 
ut-Tahrir byli tu wyłącznie Uzbecy. Ale w 2002 r. zaczęło być już gło-
śno o powstaniu ognisk tej partii wśród Kirgizów. Na południu kra-
ju po wodem rozprzestrzeniania się wpływów Hizb ut-Tahrir wśród 
Kirgi zów wydaje się poczucie deprywacji związanej z  odebraniem 
presti żu, który lokalne plemiona zawdzięczały władzy radzieckiej. 
Moskwa wykorzystywała antagonizmy plemienne w swojej polityce 
kadrowej i po rewolucji częstym zjawiskiem było powierzanie naj-
wyższych sta nowisk państwowych przedstawicielom plemion za-
mieszkujących po łudniowy Kirgistan (zajmujących w hierarchii niż-
szą pozycję niż plemiona północne). W  niepodległym Kirgistanie 
władzę w  państwie zmonopolizowało plemię Sarybagysz zamiesz-
kujące północ kraju. Po łudnie było wyraźnie pomijane przez władze 
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państwa przy rozdziale środków budżetowych, o wiele niższa niż na 
północy jest tu stopa życiowa, a znacznie większe bezrobocie.

Podobnie w Kazachstanie, skąd bardzo długo doniesienia o dzia-
łalności opozycji islamskiej nadchodziły wyłącznie z wieloetniczne-
go południa. I tu ruchy islamskie znajdowały najwięcej zwolenników 
wśród Uzbeków i z niemal identycznych, jak w Kirgistanie, powo-
dów. Wśród Kazachów natomiast zdobywały wyznawców przede 
wszyst kim spośród przedstawicieli zamieszkujących południe 
Starszego i Młodszego Żuzu. W niepodległym państwie oba te żuzy 
znalazły się początkowo w  opozycji do prezydenta Nazarbajewa. 
Bezpośrednią przyczyną konfliktu była jego polityka kadrowa. Ze 
względu na struk turę etniczną ludności Kazachstanu (Rosjanie sta-
nowili tu w połowie 1992 r. 37% ludności i zamieszkiwali głównie 
w północnym Kazach stanie, od XVII w. wchodzącym w skład im-
perium rosyjskiego, przy łączonym do Kazachstanu dopiero w 1936 r.) 
Nazarbajew starał się uniknąć konfliktu etnicznego między 
Kazachami a  Rosjanami i  dlate go, budując aparat władzy, począt-
kowo wprowadzał do niego przedstawicieli Średniego Żuzu, najbar-
dziej zrusyfikowanego ze wszystkich trzech żuzów i dlatego repre-
zentującego umiarkowany nacjonalizm. Oczywiście wywoływało to 
niezadowolenie pozostałych żuzów, rów nież Starszego Żuzu, z któ-
rego Nazarbajew sam pochodzi. Polityka personalna prezydenta blo-
kowała dostęp do stanowisk, które w niepod ległym państwie powin-
ny być zarezerwowane dla członków żuzu zaj mującego najwyższe 
miejsce w żuzowej hierarchii.

Odwiedzając regularnie Kazachstan od 1991 r., wielokrotnie 
obser wowałem przejawy rywalizacji plemion i klanów, wynikające 
z dążenia do odbudowy tradycyjnej hierarchii społecznej. Otóż ry-
walizacja ta przebiegała w warunkach społeczeństwa industrialne-
go. Jej głębokie przy czyny tkwiły w kulturze i były związane z cha-
rakterystyczną dla społe czeństw Azji Centralnej koncepcją jednostki 
ludzkiej. W kulturach tego regionu sukces jednostki jest sukcesem 
jej rodu lub klanu, tak jak pozy cja rodu/klanu jest najważniejszym 
wyznacznikiem wartości, jaka jest przypisywana jednostce w  jej 
kontaktach z  innymi członkami społeczeń stwa. Ważnym składni-
kiem prób odrodzenia tradycji były na przykład konflikty znajdują-
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ce wyraz w protestach politycznych, a wynikłe ze spo ru o obsadę sta-
nowiska dyrektora jakiegoś instytutu badawczego18.

W  tym konkretnym przypadku konflikt miał charakter walki 
o war tości symboliczne, związane ze stanowiskiem, które w społe-
czeństwie kazaskim pojawiło się dopiero w następstwie moderniza-
cji przeprowa dzonej w  ZSRR. Nie wszyscy uczestnicy takich kon-
fliktów byli świa domi faktu, że w społeczeństwie industrialnym nie 
jest już możliwa re dystrybucja wartości symbolicznych związanych 
ze statusem na wyłącznej podstawie prestiżu rodu/klanu. Ze wzglę-
du na częstość ich występowania konflikty takie prowadziły więc 
do powstania grup inte ligentów sfrustrowanych bądź niepowodze-
niem ich dążeń, bądź zagrożonych deprywacją statusu i pozycji, któ-
re osiągnęli własnym wysiłkiem, korzystając z egalitarystycznych za-
sad, jakie obowiązywały w  procedu rach przyjęć na studia wyższe 
w Związku Radzieckim.

Konflikty te ujawniały trwałość tradycyjnej struktury społe-
czeństw Azji Centralnej, która ocalała mimo wysiłków władz 
radziec kich. Rzecz w  tym, że nauka radziecka przemilczała fakty 
potwierdza jące istnienie tej struktury, a w propagandzie i treściach 
edukacji szkolnej podkreślającej sukcesy radzieckiej modernizacji 
była ona przedstawiana jako już zupełnie nieistniejąca. Nadal przed-
stawiciele inteligencji, pytani o nią, przeczą temu, co moim zdaniem 
jest wyrazem zakłopotania możliwością ujawnienia obecności w ich 
życiu społecznym zjawiska, o którym przywykli sądzić, że należy do 
już archaicz nej przeszłości. Jej istnienie było więc zapewne całkowi-
tym zaskocze niem dla ogromnej większości osób, które w  warun-
kach powszechnego kryzysu tożsamości po uzyskaniu niepodległo-
ści dążyły do samookreślenia się etnicznego i narodowego.

18 W czerwcu 1992 r. obserwowałem przez kilka dni mityng zorganizowany przez 
opozycyjne partie Azat, Partię Republikańską i Żeltoksan na placu przed budyn-
kiem Rady Najwyższej w Ałmacie. Przez cały czas w jednej z rozstawionych jurt 
odbywa ła się głodówka kardiochirurgów, którzy w ten sposób chcieli doprowa-
dzić do dymi sji dyrektora Instytutu Chirurgii Klinicznej i  Eksperymentalnej, 
Muchtara Alijewa, zię cia prezydenta Nazarbajewa. Mityng po tygodniu został 
rozpędzony przez milicję w nocy z 23 na 24 czerwca. Jednak już 25 czerwca kar-
diochirurdzy wznowili tu gło dówkę i kontynuowali ją co najmniej do 4 lipca.
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Prawdopodobnie w innej sytuacji politycznej odkrycie istnienia 
tra dycyjnych podziałów we własnym społeczeństwie stałoby się po-
wodem obudzenia nacjonalizmów, jak w wypadku dżadidów, z któ-
rych szeregów wywodzili się owi „muzułmanie narodowi komuni-
ści”, współtwór cy państwa radzieckiego. Podstawą ideologiczną, na 
której powstawał ruch dżadidów, był panislamizm. Niemniej dża-
didzi, współtwórcy Ra dzieckiej Republiki Uzbeckiej, jak świadczy 
o tym najbardziej znany przykład Fajzulli Chodżajewa, opowiadali się 
za tworzeniem „jedno rodnych pod względem narodowym republik”. 
Ich nacjonalizm rodził się w konfrontacji z realiami społecznymi Azji 
Centralnej: powstanie narodów państwowych uważali za konieczne 
do przezwyciężenia podziałów etnicznych i  lojalności powstałych 
ze względu na istnienie zwalczających się w niedawnej jeszcze prze-
szłości państw. Ale w postradzieckiej Azji Centralnej idea narodowa 
stała się fundamentem ide ologii głoszonej przez państwo, a każdy 
z urzędujących prezydentów republik tego regionu przedstawiał sie-
bie jako twórcę własnego naro du. W warunkach walki z państwem, 
które starało się uzyskać legity mizację jako narodowe, panislamizm 
obecny w  ideologii Hizb ut-Tahrir okazywał się szczególnie atrak-
cyjny dla opozycyjnej inteligencji. Zawierał perspektywę wspólno-
ty rządzonej przez zasady sprawiedliwości i wolnej od zagrożeń, ja-
kie wniosły do życia jednostki próby odradzania tradycji w sytuacji 
kryzysu gospodarczego. A co więcej, na je go podstawie można było 
uzasadnić pogląd, że państwo narodowe jest obce islamowi i tym sa-
mym jest wytworem niewiernych. Inna sprawa, że przyjęcie pojęcia 
ummy w znaczeniu szerszym niż grupa etniczna czy naród ułatwia-
ło pamięć o Związku Radzieckim, państwie bez gra nic, których po-
wstanie w  następstwie rozpadu ZSRR stało się przyczy ną cierpień 
milionów mieszkańców Azji Centralnej.

Bezpośrednim następstwem sygnalizowanych tu typów kon-
fliktów było pojawienie się rzeszy ludzi zbędnych, wywodzących 
się głównie ze środowisk absolwentów szkół średnich i  wyższych, 
mających silne poczucie zablokowania im dróg awansu społecz-
nego. Jestem przeko nany, że opozycja islamska uzyskiwała wpły-
wy wszędzie tam, gdzie występowało największe prawdopodobień-
stwo takich konfliktów. To właśnie przypadek Kotliny Fergańskiej. 
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Wszak tam powstała IRU i tam – na terytorium wszystkich trzech 
państw, do których obecnie Kotlina należy – szczególną popular-
ność zdobyła Hizb ut-Tahrir. Ge nezy tych zjawisk być może nale-
ży szukać w  obecności tu dwu grup ludności pochodzenia turec-
kiego, półosiadłej w  czasach Chanatu Chokandzkiego, z  których 
składała się jazda (nökerzy) tego państwa – Barynów i Kipczaków. 
Należały one do arystokracji chanatu i w po wszechnym przekona-
niu ich wysoki prestiż społeczny dawał im prawo do rządów w pań-
stwie19. Kipczacy odgrywali szczególną rolę w  cha nacie w  drugiej 
połowie XIX w. i ich wyjątkowa pozycja w pań stwie była nawet po-
wodem buntów Kirgizów i Sartów. Obie te grupy ludności zachowa-
ły pewną odrębność etniczną, np. język starouzbecki. Spotkałem się 
w Kotlinie Fergańskiej z poglądem, którego nie mo głem zweryfiko-
wać, że przywódcy IRU wywodzą się z tych właśnie plemion turec-
kich. W każdym razie mam podstawy, by twierdzić, że już po uzy-
skaniu niepodległości przedstawiciele Kipczaków byli nosicielami 
idei separatystycznych w południowym Kirgistanie20.

Nie mogę niestety poprzeć twierdzenia, że ten typ konfliktów od-
grywał rolę w genezie fundamentalizmu w Azji Centralnej, przedsta-
wiając inne dowody empiryczne niż intuicja badacza. Przekonanie, 
że konflikty te mogą okazać się ważnym, a pomijanym dotąd przez 
na ukę źródłem ruchów fundamentalistycznych, narzuca mi się jed-
nak ja ko wniosek z porównania sytuacji w Kotlinie Fergańskiej z sy-
tuacją w Chorezmie. Otóż w Chorezmie, gdzie również prowadziłem 
bada nia, występują wszystkie czynniki, jakie zwykło się wskazywać 
jako warunki powstania fundamentalizmu w  Kotlinie Fergańskiej: 
silny re gionalizm, powszechne poczucie pomijania tego regionu 
przy rozdzia le środków przez państwo, zablokowanie miejscowym 
elitom dostępu do władz centralnych, upadek lokalnych przemysłów 
i w następstwie tego bezrobocie. Tymczasem brak jak dotąd wyraź-
nego sygnału obe cności Hizb ut-Tahrir w Chorezmie. Nie rozpro-

19 Заки Валидий, Ўзбегим ypy лapu., Ўзбегим, Звезда Bocmoка Журнали Ку-
тубхонаси, Toszkent 1992, s. 113.

20 Znany jest mi jeden przypadek udziału Kipczaków jako inicjatorów dążeń se-
paratystycznych w  południowej Kirgizji w  latach dziewięćdziesiątych XX w., 
który uważam za dobrze udokumentowany.
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wadza się tam ulotek i  wydawnictw partyjnych, a  na listach osób 
skazanych nie znalazłem ani jednej osoby sądzonej lub skazanej za 
działalność w Hizb ut-Tah rir na terenie Chorezmu. Jedynym wytłu-
maczeniem tych różnic wyda je się fakt, że etnografowie nie stwier-
dzili obecności na terytorium Chorezmu grup plemiennych, które 
w tradycyjnej kulturze miałyby większe prawa do władzy niż inne 
tu zamieszkujące. Nie występowa ły zatem z  tą samą częstotliwo-
ścią i w tej samej skali, co w Kotlinie Fergańskiej, konflikty związane 
z dążeniami do odbudowy tradycyj nej hierarchii.

Jeżeli nawet moje poglądy na sytuację etniczną w Chorezmie są 
błędne, to nie ulega jednak wątpliwości, że takie konflikty odgry-
wały rolę ważnego czynnika w genezie fundamentalizmu w innych 
regio nach Azji Centralnej. Z  powodu ich występowania dla wielu 
osób pro ces samookreślenia się etnicznego czy narodowego koń-
czył się rozcza rowaniem, a świat społeczny, do którego w jego wy-
niku wkraczały – źródłem nowych zagrożeń. To czyniło atrakcyjną 
zapowiedź ustano wienia państwa kalifów, która przywracała wiarę 
w możliwość stwo rzenia państwa sprawiedliwości społecznej. Z ko-
lei panislamizm – dru gi składnik ideologii Hizb ut-Tahrir – obiecy-
wał powstanie ładu społecznego, w którym nie będzie już miejsca na 
konflikty o podłożu etnicznym czy klanowo-plemiennym. Opozycja 
na ogół łączy wystę powanie takich konfliktów z polityką personalną 
prowadzoną przez przywódców państwowych21. Dlatego prześlado-
wania islamu przez antyreligijne, bo świeckie i zarazem narodowe, 
a tym samym antyislamskie ze swej istoty państwo mogą być w świa-
domości społecznej odbierane jako zamach na nadzieję poprawy 
losu kiedykolwiek jeszcze w życiu doczesnym.

21 Jest znamienne, że pierwszy w  ogóle tekst autora kazachskiego, który anali-
zował przejawy istnienia struktury żuzowej w życiu politycznym Kazachstanu, 
arty kuł Nurbulata Masanowa Kazachskajapoliticzeskaja i  intellektualnaja eli-
ta: kłanowaja prinadleżnost’ i wnutrietniczeskije sopierniczestwo („Wiestnik Jew-
razii” 1996, nr 1), został napisany jako krytyka polityki personalnej prezydenta 
Nazarbajewa, oskarżanego o kierowanie się względami plemiennymi i klano-
wymi przy obsadzaniu stanowisk państwowych. Również w publikacjach póź-
niejszych uwagę poświęca się wyłącznie działalności prezydenta, natomiast ich 
autorzy nie zastanawiają się w ogóle nad następstwami istnienia struktury żu-
zowej dla życia politycznego Kazachstanu po wymianie obecnej władzy.
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zakończenie
Czy wojujący islam jest zagrożeniem  

dla Azji Centralnej?

Pisząc tę książkę, wielokrotnie zaglądałem do materiałów z  prasy 
świa towej z  doniesieniami z  Azji Centralnej z  lat 1991–2005. Nie 
mogłem nie zauważyć, że jeszcze w  drugiej połowie lat dziewięć-
dziesiątych prasa w  Rosji, Stanach Zjednoczonych i  Europie pisa-
ła wyłącznie o za grożeniu tego regionu przez islam. Zmiana nazwy 
źródła zagrożenia następuje dopiero po 1997 r. Wtedy język dzienni-
karzy i publicystów wzbogacił się takimi terminami, jak „fundamen-
talizm” czy „islamizm”. Chyba w trosce o poprawność polityczną, bo 
zmianom nazw nie towarzyszyło pogłębienie wiedzy o zjawiskach, 
które te nazwy oznaczają. Nadal jako fundamentalistyczne przedsta-
wiane są wszyst kie ruchy istniejące w Azji Centralnej poza islamem 
oficjalnym. Nie wiedza dziennikarzy jest wykorzystywana przez apa-
rat władzy państw, które odwiedzają lub w których są akredytowa-
ni. Niemal wszystkim piszącym o Azji Centralnej można by posta-
wić zarzut, że – nieświado mi tego faktu – dali się użyć jako narzędzie 
propagandy mającej uspra wiedliwić politykę wobec religii prowa-
dzoną przez lokalne reżimy1.

Umocnienie się talibów w Afganistanie spowodowało, że zagroże-
nie Azji Centralnej zaczęło być na Zachodzie powszechnie oceniane 
ja ko realne. Faktycznie jednak stało się takim nie od razu, lecz dopie-
ro od przeniesienia się IRU w 2000 r. z Tadżykistanu do Afganistanu, 
gdzie ruch otrzymał do swojej dyspozycji bazy szkoleniowe i korzy-
stał ze wsparcia finansowego talibów. W tych okolicznościach pań-

1 Ahmed Rashid znaczną część wydanej w 2002 r. książki pod tytułem Dżihad – 
narodziny wojującego islamu w Azji Centralnej poświęcił Hizb ut-Tahrir. Roz-
minął się w ten sposób z faktami, ale dzięki temu stworzył bardzo sugestywny 
obraz zagro żenia Azji Centralnej przez ruchy dżihadu. Jest zastanawiające, że 
żaden z recenzen tów książki nie wytknął mu tego błędu.
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stwa i  opinia publiczna Zachodu przymknęły oczy na poczynania 
rządów w Azji Centralnej w stosunku do islamu, w przekonaniu, że 
są one konieczne jako środki obrony przed zagrożeniem. Tymczasem 
w następ stwie prześladowań religii urosła w siłę Hizb ut-Tahrir, któ-
ra w tej sy tuacji mogła rozszerzyć swoje wpływy w społeczeństwie.

IRU została poważnie osłabiona po zajęciu przez wojska amery-
kańskie Afganistanu. Jedynym więc ruchem, który obecnie może 
zmie nić układ polityczny w  Azji Centralnej, jest Hizb ut-Tahrir. 
Z punktu widzenia rządów państw Azji Centralnej, na których tere-
nie ona dzia ła, partia stanowi zagrożenie, jest bowiem awangardą re-
wolucyjną, zmierzającą do ich obalenia. Natomiast dla badacza Azji 
Centralnej określenie prawdziwego charakteru zagrożenia stwa-
rzanego przez Hizb ut-Tahrir może okazać się niezmiernie trud-
ne. Zdaje on sobie bowiem sprawę, że w swoich rozważaniach powi-
nien uwzględnić nie tylko pro gram Hizb ut-Tahrir, jej zachowania 
w przeszłości i obecne, ale także sytuację polityczną w krajach, w ja-
kich jest aktywna.

Będzie on z jednej strony przekonany, że prześladowania Hizb 
ut-Tahrir są bezpodstawne. Partia wyrzeka się walki z  użyciem 
przemo cy, nie wzywa do walki zbrojnej i żaden z rządów oskarżają-
cych ją o terroryzm nie jest w stanie przedstawić przekonujących na 
to dowo dów. Będzie również pod wrażeniem rozmów z ofiarami re-
presji lub ich rodzinami, zasłyszanych opinii organizacji broniących 
praw czło wieka o metodach używanych przez policję, przeczytanych 
raportów organizacji międzynarodowych na ten temat i być może 
zapozna się nawet z aktami procesów sądowych, w których skazani 
zostali jacyś członkowie partii. Z drugiej jednak strony nie może on 
lekceważyć nie bezpieczeństw wynikających z samego faktu istnienia 
sprawnej sieci konspiracji, jaką stworzyła Hizb ut-Tahrir. To praw-
da, że w krajach Za chodu, tam gdzie partia nie jest zakazana2, działa 

2 Pierwszym państwem zachodnim, które wprowadziło zakaz działalności Hizb 
ut-Tahrir na swoim terytorium są Niemcy. Wyjaśniając powstanie tego zakazu, 
Michał Łabenda cytuje anonimowego urzędnika administracji rządowej Nie-
miec, który twier dzi, że przyczyną jego wprowadzenia były hasła antysemickie 
głoszone przez Hizb ut-Tahrir. Po atakach terrorystycznych w Londynie latem 
2005 r. rząd Blaire’a  zaka zał działalności Hizb ut-Tahrir w  Wielkiej Brytanii. 
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ona bardziej „na po wierzchni”. Dlatego możliwy jest monitoring jej 
działalności przez państwo bez konieczności policyjnej jej inwigila-
cji. W warunkach re presji w Azji Centralnej Hizb ut-Tahrir zostało 
zmuszone do doskona lenia metod działań konspiracyjnych i stwo-
rzyło rozległą sieć organizacji podziemnych działających, jak widzie-
liśmy, całkowicie poza kontrolą państw tego regionu.

Niebezpieczeństwo wynika właśnie z  istnienia sytuacji, będą-
cej wyrazem stosunku rządów Azji Centralnej do opozycji politycz-
nej, tej samej, która spycha partię do działania w najgłębszej kon-
spiracji. Par tia już w  przeszłości parokrotnie zademonstrowała, że 
jest zdolna do nagłych zmian taktyki walki. Hizb ut-Tahrir odrzu-
ca wprawdzie ład de mokratyczny, niemniej w literaturze jej poświę-
conej analizowany jest przypadek uczestnictwa partii w  wyborach 
parlamentarnych w  kwiet niu 2003 r. w  Jemenie. Otóż wyobraźmy 
sobie, że kierownictwo Hizb ut-Tahrir w Kirgistanie, Kazachstanie 
lub Tadżykistanie podejmie decy zję uczestnictwa partii w  wybo-
rach lokalnych. Nie wątpię zarówno w zwycięstwo Hizb ut-Tahrir, 
np. w pewnych rejonach Kazachstanu, jak i w to, że rząd unieważ-
niłby w  takim wypadku wybory i  przystą pił z  tym większą deter-
minacją do prześladowań samej partii. Nie mo żemy wykluczyć, że 
w Azji Centralnej powtórzyłby się wtedy scena riusz znany już do-
brze z dziejów Hamasu czy Braci Muzułmanów3. Po wszczęciu ich 
prześladowań przez rządy Izraela i Egiptu w obu tych organizacjach 
doszło do rozłamów. Wyłoniły się frakcje, które odrzu ciły jako bez-
skuteczne metody walki nonwiolencyjnej i dążą do reali zacji swoich 
celów politycznych, stosując terror4. Przypadek Hizb ut-Tahrir jest 

W momencie, gdy to piszę, zaka zy działalności partii na terytorium Niemiec 
i Wielkiej Brytanii są przedmiotem po stępowania sądowego.

3 Taki scenariusz, opierając się na przykładzie ruchów fundamentalistycznych 
w Algierii i Egipcie, rozważał Maciej Lang w tekście, który, o ile wiem, nie zo-
stał opublikowany.

4 Na uwagę zasługuje, że w  cytowanym wyżej wystąpieniu w  parlamencie  
9 IX 2002 r. premier Kirgistanu Nikołaj Tanajew mówił o zagrożeniu ze stro-
ny „radykalnego skrzydła Hizb ut-Tahrir”. Jak na razie brak potwierdzenia 
z  innych źródeł istnienia ta kiego skrzydła. Pojawiło się ono w ustach Tanaje-
wa wyłącznie w celu uzasadnienia potrzeby zaostrzenia represji w obliczu na-
rastających przejawów niezadowolenia spo łecznego. Ale tym pewniej możemy 
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o tyle różny, że frakcja taka mogłaby działać, opierając się na już ist-
niejącej międzynarodowej sieci komórek podziemnych.

Pewne okoliczności zmuszają nas do nakreślenia całkowicie róż-
nego scenariusza dla Uzbekistanu, tu bowiem, choć na pierwszy rzut 
oka wydać się to może mało prawdopodobne, Hizb ut-Tahrir ma 
szan sę odegrać rolę podmiotową w procesie zmian, do jakich dojdzie 
po ustąpieniu prezydenta Isłama Karimowa. Już od paru lat mówi się 
o je go nieuleczalnej chorobie. Ze względu na autorytarny charakter 
rzą dów problem sukcesji władzy będzie rozwiązywany przy znacz-
nym za angażowaniu resortów siłowych: służb specjalnych, milicji 
i  wojska. Dlatego część obserwatorów zachodnich zinterpretowała 
marcowe wy buchy w Taszkencie i Bucharze jako właściwy początek 
kampanii o urząd prezydenta Uzbekistanu.

Szansa Hizb ut-Tahrir, o jakiej piszemy, zależy od trzech czynni-
ków. Po pierwsze od tego, na ile prawdziwe są pogłoski o przeniknię ciu 
przez partię do struktur władz państwowych. Po drugie od tego, ja kie 
to są struktury. Jak pisaliśmy, w Jordanii, Iraku i Syrii Hizb ut-Tahrir 
uzyskała na tyle silne wpływy w wojsku, że skłoniło ją to do podjęcia 
próby zamachu stanu. W Azji Centralnej nigdy i nigdzie je szcze woj-
sko nie wystąpiło w roli podmiotu biorącego udział w wal ce o wła-
dzę i raczej brak przesłanek, by mogło odegrać w jakimś nie odległym 
czasie taką rolę w Uzbekistanie. Tu aktorami zmiany politycznej mo-
głyby być albo milicja, albo służby specjalne. O tym jednak, czy Hizb 
ut-Tahrir zdołała zwerbować dostatecznie wpływowych przedstawi-
cieli ich struktur dowodzenia, nic pewnego powie dzieć nie możemy. 
Wreszcie – i to trzeci czynnik, a zarazem kolejna niewiadoma – czy 
partia zdecyduje się użyć tych wpływów, by sięgnąć po władzę. Walka 
o sukcesję po Karimowie będzie – co łatwo przewi dzieć – ciągiem wyda-
rzeń, na który złożą się zamachy terrorystyczne5, prowokacje policyj-
ne, represje w stosunku do jednostek i być może ak cje pacyfikacyjne 

wystąpienie premiera uważać za antycypację wy darzeń, do jakich doszłoby 
w razie zrealizowania się rozważanego tu scenariusza.

5 Tym bardziej prawdopodobne, że rywalami w walce o władzę są, jak wiele na to 
wskazuje, różne siły wewnątrz aparatu bezpieczeństwa państwa; każdy zamach 
bę dzie więc przypisany zaniedbaniom rywala, a przy okazji zapewni zwycięz-
cy przy chylność państw zachodnich, ponieważ każdy taki akt będzie umacniał 
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skierowane przeciw całym środowiskom. Byłoby na wet dziwne, gdyby 
w obliczu rosnącej liczby ofiar kierownictwo Hizb ut-Tahrir wytrwa-
ło w przekonaniu, że nie może odstąpić od nonwiolencyjnych metod 
walki i wyrzec się tym samym możliwości zadania znienawidzonemu 
reżimowi śmiertelnego ciosu, który będzie zarazem aktem wybawie-
nia dla całego społeczeństwa.

Co do mnie, to przyznaję, że nie uważałbym takiego obrotu wy-
darzeń za zagrożenie. Państwo Hizb ut-Tahrir nie będzie z pewno-
ścią bardziej represyjne niż obecny reżim czy każdy inny po nim 
utworzo ny przez ludzi ze struktur siłowych. Co więcej, Hizb ut-
-Tahrir nie jest partią przypominającą pod jakimkolwiek wzglę-
dem ruch talibów. Talibowie wywodzą się ze środowisk wiejskich, są 
Pasztunami, na tyle przywiązanymi do pasztunwali, prawa zwycza-
jowego swojej grupy et nicznej, by mylić je z szariatem. Członkowie 
Hizb ut-Tahrir, jakich osobiście poznałem, w niczym nie przystają 
do stereotypu muzułma nina fanatyka religijnego. Jeżeli więc piszę 
w ogóle o zagrożeniu ze strony tej partii, to mam na uwadze nie tyle 
jakieś istotne jej cechy, ile swoistą logikę sytuacji historycznej, w ja-
kiej ona działa w Azji Centralnej.

Otóż sytuacja w  Azji Centralnej jest obecnie jeszcze bardziej 
skom plikowana po obaleniu w Kirgizji rządów Akajewa. Do wyda-
rzenia te go doszło w wyniku działań amerykańskich. Administracja 
Busha uzna ła, że wprowadzenie demokracji w tym regionie będzie 
skutecznie przeciwdziałać wpływom fundamentalizmu. Wybrano 
Kirgistan, ponie waż rząd w tym kraju był słaby, ale zarazem liberal-
ny, co pozwoliło prowadzić tu otwarcie działalność takim organiza-
cjom, jak Freedom House i  National Endowment for Democracy. 
Tylko w 2004 r. rząd USA na podstawie Freedom Support Act wy-
dał 31 mln USD na „bu dowę demokracji” w Kirgistanie6, gdzie środ-
ki te pozwoliły finanso wać przez rok działalność 60 gazet opozycyj-
nych, stacji radiowej i  TV7. Niezadowolenie części społeczeństwa 

obawy żywio ne na Zachodzie przed możliwością dojścia do władzy w Uzbeki-
stanie „ekstremistów” islamskich.

6 J. Laughland, The mythology of people power, „Guardian”, 1 IV 2005, http://www.
guardian.co.uk/comment/story/0,3604,1449869,00.html.

7 S. Gutterman, U.S. Programs Aided Kyrgyz Opposition, „Washington Post”  
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wynikami wyborów do parla mentu w marcu 2005 r. (jak twierdzili 
obserwatorzy zachodni, w kilku rejonach sfałszowanych przez wła-
dze państwowe) wywołało protesty, a te stały się zapalnikiem, powo-
dującym ciąg wydarzeń, które doprowa dziły do obalenia Akajewa. 
W języku nowomowy nazwano te wydarze nia „rewolucją”8, ale pi-
szący o niej mają problemy z uzgodnieniem, która „rewolucja” tak 
naprawdę zwyciężyła: „żółta”9 czy „różowa”?

Amerykanie planowali tylko tę pierwszą. Faktycznie jednak do 
zmiany rządu przyczyniły się najbardziej wydarzenia na południu, 
w Dżalal Abadzie i Oszu, gdzie katalizatorem stały się rozpoczynają-
ce się wtedy protesty przeciwko obniżającemu się poziomowi życia, 
nazywane rewolucją „pustych garnków”. Wykorzystali je do swo-
ich celów zwolennicy kandydującego do parlamentu z rejonu Dżalal 
Abadu Kurmanbeka Bakijewa. Udało im się zorganizować protestu-
jących w ruch, który przyjął nazwę „rewolucji migdałowej” albo, po-
nieważ drzewa migdałowe kwitną na różowo, „rewolucji różowej”. 
24 marca zwolennicy Bakijewa dotarli do Biszkeku, by tu demon-
strować. Prze bieg wydarzeń zaskoczył jednak wszystkich. Podczas 
demonstracji pa łac prezydencki został zaatakowany przez tłum wy-
rostków. Siły bez pieczeństwa nie mogły stawić im dostatecznego 
oporu, ponieważ Akajew zabronił użycia broni palnej. W ten spo-
sób atakujący zdobyli pałac, a prezydent został zmuszony do uciecz-
ki z kraju.

Obie „rewolucje” długo nie dążyły do zjednoczenia i do połowy 
maja rywalami do urzędu prezydenta byli reprezentujący Południe 

1 IV 2005, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A17930–2005Apr 
1.html?-referrer=email.

8 W gruncie rzeczy, tak jak na Ukrainie czy w Gruzji, zmiana rządu w Kirgistanie 
nastąpiła w ramach istniejącego porządku prawnego, z wykorzystaniem insty-
tucji po wołanych do życia na podstawie nadal obowiązującej demokratycznej 
konstytucji. Dla kogoś, jak dla piszącego te słowa, dla kogo termin „rewolucja” 
oznacza zmianę ustro ju politycznego, wydarzenia w Gruzji, Kirgistanie czy na 
Ukrainie zasługują na mia no „próby naprawy państwa”.

9 Przypuszczalnie ze względu na poprawność polityczną zaczęto używać również 
nazwy „rewolucja tulipanów” i ta właśnie nazwa najbardziej się upowszechni-
ła. Jest ona o tyle niefortunna, że taką właśnie oficjalną nazwę miała rewolucja 
Chomeiniego w Iranie w 1979 r.
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Kurmanbek Bakijew i kandydat Północy, Feliks Kulow. Bakijew, peł-
niący tymczasowo funkcje prezydenta, był do 2002 r. premierem 
rządu i zda niem wielu mieszkańców Kirgistanu jest bezpośrednio od-
powiedzialny za zajścia w Aksy w 2002 r., podczas których siły bezpie-
czeństwa otworzyły ogień do demonstrantów, zabijając kilku z nich. 
Kulow natomiast zajmował w różnych latach stanowiska szefa sił bez-
pieczeństwa, mi nistra spraw wewnętrznych, wiceprezydenta i  mera 
Biszkeku, zanim Akajew nie osadził go w więzieniu. Rywalizacja tych 
dwu osobistości budziła jak najbardziej złowieszcze przeczucia, gro-
ziła bowiem odno wieniem konfliktów plemiennych.

Kulow pochodzi z jednego z plemion z rejonu Tałasu i może li-
czyć na poparcie innych plemion z  północy. Bakijew pochodzi ze 
związku plemiennego Iczkilik z  południa Kirgistanu, tradycyjnie 
wrogo nastawionego do plemion północnych. Konflikty Iczkilik 
z plemieniem Sarybagysz, z którego wywodzi się Akajew, wypełniły 
treścią cały okres rządów radzieckich. Do najbardziej dramatycznych 
epizodów tych dziejów należy okres pieriestrojki, kiedy to na wnio-
sek Gorba czowa pierwszym sekretarzem KC został wybrany w 1986 r. 
Apsamat Masalijew, pochodzący z plemienia Najmanów z obwodu 
oszskiego. Jego zadaniem miała być realizacja w Kirgistanie prowa-
dzonej przez Gorbaczowa polityki walki z korupcją. Został wybrany 
w sytuacji, gdy praktycznie wszystkie ważne stanowiska w państwie 
zostały opanowa ne przez Sarybagysz (z  tego plemienia pochodzili 
m.in. T. U. Dżusupalijew, pierwszy sekretarz KC do czasu objęcia tego 
stanowiska przez Masalijewa, premier rządu w  latach 1980–1986  
A. Dujszejew i prze wodniczący Rady Najwyższej w latach 1981–1987 
T. C. Koszojew). Aby wykonać powierzone mu zadanie, Masalijew 
musiał oczyścić apa rat partyjny z przedstawicieli Sarybagysz i ich so-
juszników z plemion północnych. Osłabił swoją pozycję polityczną, 
przeprowadzając czyst kę, w której wyniku z aparatu partii usunię-
to 80% jego pracowników. Nie udało mu się jednak wyeliminować 
wszystkich przedstawicieli Sa rybagysz z władz partyjnych oraz pań-
stwowych i to oni właśnie wzię li odwet w 1990 r., doprowadzając do 
zwycięstwa Askara Akajewa w wyborach prezydenckich.

To właściwie nie koniec, bo konflikt trwał jeszcze długo jako kon-
flikt prezydenta z  parlamentem. Pod okiem Apsamata Masalijewa 
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w  wyborach parlamentarnych w  1989 r. dużą liczbę mandatów 
zdoby li przedstawiciele plemion, których dostęp do władzy do nie-
dawna był ograniczony wskutek dominacji Sarybagysz. Ważne jest 
jednak, że w zaistniałej teraz sytuacji konflikt może się odrodzić, a to 
grozi wybuchem wojny domowej10. Nie możemy obecnie przewi-
dzieć, jak się potoczy dalszy bieg wypadków w Kirgistanie i czy Hizb 
ut-Tahrir zdo ła wynieść z niego korzyści. W wywiadzie udzielonym 
tygodnikowi „Der Spiegel” 4 IV 2005 r. Kulow ostrzegał, że Hizb 
ut-Tahrir jest przy gotowana na opanowanie próżni politycznej po-
wstałej wskutek nagłe go odsunięcia Akajewa od władzy. W każdym 
razie nowy rząd konty nuował prześladowania Hizb ut-Tahrir i paro-
krotnie w ciągu ostatniego roku media donosiły o aresztowaniach jej 
członków. Sytuacja we wnątrz samej partii jest niejasna. Pewne źró-
dła sugerują, że kierow nictwo Hizb ut-Tahrir czeka na dalszy roz-
wój wydarzeń, rozbudowu jąc swe struktury11. Z innych jednak wy-
powiedzi, w tym pochodzących od samych członków partii, można 
by wnosić, że Hizb ut-Tahrir wzię ła udział w wyborach, angażując 
się po stronie opozycyjnego kandy data na prezydenta, Tursunbaja 
Bakyruulu12.

Najtrudniej przewidzieć, jak zareagowałyby w  razie doj-
ścia do władzy Hizb ut-Tahrir w  Kirgistanie lub Uzbekistanie ich 
dotychcza sowi sojusznicy – Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny. Jest 
mało praw dopodobne, aby – ze względu na posiadane tu bazy woj-
skowe – interesy naftowe lub bliskość własnych granic państwo-
wych pozostały bez czynne wobec eksperymentu odrodzenia kalifa-

10 Rywalizacja Bakijewa i Kulowa zdaniem wielu obserwatorów nasiliła się po za-
kończeniu wspólnie prowadzonej kampanii wyborczej (por. np. A. Cholpon-
kulova, Bakiev v. Kulov in Kyrgyzstan, 25 VIII 2005, http://www.registan.net/), 
a w toku samej kampanii dawały znać o sobie siły, które dążyły do ich poróżnie-
nia. W każdym razie wiele wydarzeń na kirgiskiej scenie politycznej w ciągu ca-
łego 2005 r. można uwa żać za przejawy rywalizacji prezydenta i premiera.

11 A. Khamidov, A. Saipov, Islamic Radical Group Bides Time on the Sidelines of 
Kyrgyzstan’s Revolution, „Eurasia Insight” 14 IV 2005, http://www.eurasia-net. 
org/departments/insight/articles/eav041405.shtml.

12 Por. np. E. Zhusupaliyev, Hizb-ut-Takhrir in Kyrgyzstan: We are being harassed 
for active participation in the presidential election, „Ferghana. Ru news agency”  
10 VIII 2005, http://enews.ferghana.ru/detail.php?id=61972042352.281,1828,21170965.
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tu. Oczekiwałbym, przeciwnie, że każde z nich z osobna czy może 
wszystkie razem w po rozumieniu ze sobą podejmą kroki, aby zdu-
sić to nowe ognisko fundamentalizmu islamskiego. Nie wierzę w po-
myślny dla świata wynik takiej interwencji. Powstrzyma ona na czas 
jakiś ekspansję walczące go islamu, nie wyeliminuje go jednak całko-
wicie z Azji Centralnej.

Może natomiast zmienić charakter działań Hizb ut-Tahrir. Dok-
tryna partii przyznaje kalifowi prawo ogłaszania dżihadu. Izolowany 
w  sto sunkach międzynarodowych i  postawiony wobec groźby 
unicestwie nia kalifat może szybko, jak przed nim Afganistan tali-
bów, przekształ cić się w miejsce, gdzie znajdą schronienie wszyscy 
islamscy wrogowie państw, które będą zagrażały jego istnieniu.

Wydarzenia w  Kirgistanie utwierdzają mnie w  przekonaniu, 
że w  żadnym z  krajów Azji Centralnej ze względu na strukturę 
ich spo łeczeństw nie ma warunków do powstania demokracji. Być 
może ta kie warunki zaistnieją w jakiejś niedającej się bliżej określić 
w czasie przyszłości. Ale obecnie możliwe są tylko rządy mniej lub 
bardziej au torytarne. Dlatego twierdzę, że nawet pokonanie kalifa-
tu nie wyelimi nuje jego zwolenników. A co więcej, że będzie zdo-
bywał wciąż no wych, ponieważ będzie żył jako marzenie milionów 
ludzi o państwie zorganizowanym na podstawie ideałów, które uwa-
żają za własne.
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Bismillahi Al-Rahman Al-Raheem
The practices of the rulers in Uzbekistan

Uzbekistan is a  republic in Central Asia whose inhabitants number ap-
proximately 26 million. Its land is of the most fertile and it is one of the 
richest due to its natural resources. It also has an aeroplane factory which 
was the biggest factory in the Soviet Union. Uzbekistan became independ-
ent in 1992 when the Soviet Union broke up but remained linked to Russia 
militarily, politically, economically and in terms of security, through ‘The 
Commonwealth of Independent States’ (CIS) which was established as 
a substitute for the former Soviet Union.

No sooner did the godless communism collapse and the central Asian 
republics became independent, than their inhabitants felt that they had be-
come freed from the slavery of communism and the dicta torship of the 
Russians. They began to return to the fold of Islam which was forbidden 
to them for three quarters of a century. They went back to cleaning their 
Mosques, most of which the Russians had turned into alcohol store hous-
es and pig pens. They proceeded to give money and accept donations from 
their Muslim brothers outside the country in order to restore old Mosques 
and to build new ones. The republic of Uzbekistan was one of the most de-
voted to Islam from the central Asian republics. It is no surprise that its peo-
ple were known for their love for Islam since ancient times. For the Ummah, 
it has given birth to some of the great scholars, like Bukhari, Tirmidhi, 
Nasafi and Zamakhshari.

However, the devotion of this people, by the young and old, to the 
Islamic culture did not please the ruling party, which is a legacy of the for-
mer communist regime. So, they forbade the acceptance of any dona tions 
coming from outside if it was for building Mosques, establishing Islamic 
schools or any type of Islamic activity. They began again to close down 
Mosques and imprison Imams and Khatibs who did not sing the praises of 
the ruling party. They also forbade the use of loud speakers for the Adhan in 

*  http://web.archive.org/web/20011009025456/www.hizb-ut-tahrir.org/english/ 
/leaflets/april2099.htm

*
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the Mosques and began to repress men with beards and the women wear-
ing the Islamic dress. They shut down a majority of the Mosques. For exam-
ple, in the city of Namangan there were ninety eight Jami’a Mosques. The 
authorities closed all of them down except nine and began to plot the assas-
sination of certain daw‘ah carriers, causing the rest to disappear and arrest-
ing countless others.

Here, we shall mention some of the actions of the ruling party in 
Uzbekistan so that the people of that country and those neighbouring 
Muslims in Central Asia know about it. And so that the Muslim Ummah all 
over the world will be aware of it. And so that the huma nitarian organisa-
tions in the world will become informed of it, so that all of these may move 
to prevent this party’s excesses in slander, fabri cation, aggression and tyr-
anny!

When the explosions took place in Tashkent, the capital of Uzbeki stan, 
on the morning of 16th February 1999, the president of Uzbeki stan, Islam 
Karimov, gave a speech that very afternoon in which he mentioned that the 
explosions were intended to assassinate him. He said something which in-
dicated that he knew who was behind these explo sions, i.e. that it was the 
Russian secret service. However, he did not wish to explicitly accuse the 
Russians, rather he was content just to throw a hint. He wanted to exploit 
the incident so as to strike at the Islamic movement and the activists call-
ing to Islam. He directed his interest towards the carriers of the Islamic Call 
whom he described as ‘fundamentalist Muslims’! Months before, he had be-
gun to arrest and fight those calling to Islam.

In the same afternoon the Minister of the Interior, Ali Matov, gave 
a  speech in which he said that ‘Hizb ut-Tahrir’ is behind the explosions. 
And that the ones who executed the bombings were ‘Hizbullah’ which (ac-
cording to his view) is the military wing of ‘Hizb ut-Tahrir’. He said that 
‘Hizb ut-Tahrir’ makes the plans and the rest of the movements execute 
them.

The head of the secret service then requested the president to give him 
a month to completely wipe out ‘Hizb ut-Tahrir’ from Uzbekistan. The pres-
ident granted him this time. Allah (swt) says: ‘They were plot ting and Allah 
too was planning, and Allah is the Best of planners.’ [TMQ 8:30]

Before we recount some actions of this authority, we wish to high light 
a fact which the President of Uzbekistan, the Minister of the In terior and 
the head of the secret service know only too well. It is also known to anyone 
who knows ‘Hizb ut-Tahrir’ in the Muslim countries and in the world. And 
this fact is that ‘Hizb ut-Tahrir’ is a political party whose ideology is Islam. 
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It does not use weapons or violence. It does not carry out assassinations, ex-
plosions or aggressions or anything of that nature. The Hizb does not use 
violence, not because it is afraid of the rulers and their tyranny, but rather 
because the method of the Messenger of Allah in carrying the da’wah to es-
tablish the Islamic state does not include the use of violence. The Jordanian 
government also accused ‘Hizb ut-Tahrir’ of preparing to use violence in 
Mu’ta. But the Jordanian court threw out this allegation on the basis of its 
knowledge of the Hizb’s thoughts, methods, means and practical course.

So, Hizb ut-Tahrir is an intellectual political party which carries the 
Islamic da’wah through thought, conviction and proof. It works to take the 
authority from the Kafir, Fasiq and Dhalim rulers by way of the Ummah 
by emulating the example of the Messenger of Allah who did not resort to 
fighting when carrying the da’wah except after he had established the state. 
What the rulers of Uzbekistan have said about the Hizb’s planning of explo-
sions and assassinations is a lie and slander.

The people there, and even the police who carry out arrests and torture 
know that this is a lie and slander. The one who mobilised the authorities in 
Uzbekistan against Hizb ut-Tahrir is the President Islam Karimov. He is full 
of hatred for Islam, and not just for Hizb ut-Tahrir only. He despises Islam 
despite his name being ‘Islam’. He is a Kafir who does not believe in Islam. 
His mother was a Jewess and his father is not known. Thus, he is a Jew. Allah 
(swt) says: ‘Verily, you will find the strongest among men in enmity to the 
believers [Muslims] the Jews and those who are the Mushrikin.’ [TMQ 5:82]

He is like Mustafa Kemal (who destroyed the Khilafah by conspi ring 
with the Western countries) in his Jewish origins and hatred for Islam. 
He is scared that Hizb ut-Tahrir will seize power from him to establish 
the Khilafah. Especially when he saw that tens of thousands of people in 
Uzbekistan had joined the Hizb. And that hundreds of tho usands support 
the Hizb and millions yearn to see the flag of the Khi lafah flutter over the 
lands of Central Asia. And even over the Muslim countries and the world.

We present some now examples of the atrocities committed by the 
president and his accomplices so that the people of Uzbekistan, the people 
of Central Asia and the whole Muslim Ummah, and even the whole world 
may come to know about it:

When the police go to arrest a person, they inspect his house, car and 
pockets. During the inspection they plant drugs, grenades and handguns 
in his house, car or pocket. They would also plant a list of the names of po-
licemen with written plans to the effect that they are to be assassinated and 
plant maps of certain centres with plans indica ting they are to be bombed, 
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or maps of certain routes with the plans to the effect that the president and 
others who are to be eliminated will pass through them.

After planting them they claim that they found these things with the 
person. They then call upon neighbours in order to take witnesses against 
the person they are arresting. So far, they have arrested more than five hun-
dred people and the arrests continue.

When they go to arrest a person and do not find him, they arrest his re-
lations; his father, mother, brothers, sisters or his wife. They place them in 
prison as hostages until the wanted person comes and submits himself to 
the police. For the person who is proven to be from Hizb ut-Tahrir, his rela-
tives are sacked their jobs or from positions of res ponsibility if they happen 
to be civil servants or officials in the state. In order to force the civil serv-
ants and officials to put pressure on their relatives to stay away from Hizb 
ut-Tahrir.

The president said: ‘I will put my signature to the law of arresting the 
father with his son and considering him as a collaborator as he has a share 
in the responsibility.’ Then he said: ‘But we will not arrest wo men.’ This is 
a lie, for they have arrested women and continue to arrest women. In addi-
tion to this, they detained some women in a prison cell filled with cold wa-
ter reaching up to the knees. They remained there for 14 hours, after which 
they moved them from the water. They abuse women and treat them with 
disdain using the most repulsive and con temptuous of words.

The president said on the 2nd of April: I have said in 1992 that I will 
kill a hundred people to create stability in the country. Now, I say, so that 
they hear, that I will strike the neck of two hundred or more people to en-
sure stability in Uzbekistan.’ Officials stated that the state is preparing to is-
sue the death penalty.

The authorities summon anyone they notice is adhering to the rules of 
Islam. They force him to reject Hizb ut-Tahrir and force him to vilify it and 
declare his opposition to it. Then the authorities announce this rejection in 
the newspapers, radio and television in order to make the listeners believe 
that the people are against Hizb ut-Tahrir.

The authorities issued orders to all Mosque Imams and Khatibs to at-
tack Hizb ut-Tahrir and warn the people from it. Those Khatibs have start-
ed to attack Hizb ut-Tahrir and attack the idea of Khilafah, claiming that the 
relationship of the Khilafah with Islam has been terminated, sin ce it exist-
ed for only thirty years after the Messenger of Allah (according to their ig-
norance). After that the people should choose the system that pleases them. 
Those Khatibs proclaim that the current Karimov regime is a system that 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



207THE PRACTICES OF THE RULERS IN UZBEKISTAN

Islam approves of. We do not know whether all of this is due to the ig-
norance of those Khatibs or whether it is cowardice and hypocrisy before 
a ruler who raises himself to the status of a god?!

In the cities of Margilan and Kokand alone approximately three hun-
dred people have been arrested within a month. The authorities are put ting 
up signboards in universities, schools and public places to warn pe ople of 
carrying the Islamic da’wah and warning them of Hizb ut-Tahrir.

During the torture they resort to the use of electricity, pulling out of 
nails and branding with fire. They beat them while they are suspen ded from 
their feet. And when the one who is hanging down cries out: ‘Allahu Akbar’ 
(Allah is the Greatest), the guards of torture say to him: ‘Allah will not save 
you but make sajdah [prostration] to the President and seek forgiveness 
from him for he forgives the sins’! Thus, in this manner the president en-
slaves the people claiming himself as a god!

One of the types of torture inflicted which even animals would be 
ashamed of, is that they would insert a stick into the rear of those they are 
torturing!

O Muslims!
The actions of this president and his accomplices are like the ac tions 

of the Serb Slobodan Milosevic against the Muslims of Kosovo, but only 
worse. The Muslims in Uzbekistan, the Balkans and Palesti ne cannot be res-
cued except by your re-establishment of the Righteo us Khilafah.

You, O The Carriers of Islam and the people of Uzbekistan, do not bow 
down your heads to the arrogant, tyrant ruler. But be patient and preserve 
with your Islam and your da’wah for you are on the clear truth. And you, 
O fathers, mothers, brothers, sisters and wives, have patience and fortitude 
when they arrest you unjustly, and assist those who call to Islam. For it is 
a patience in the path of Allah, a patience which will be followed by a close 
relief from suffering, insha’Allah and followed by a great reward from Allah. 
And this taghut who has made himself a god amongst you, has put himself 
in a test of strength with you. So, make him the loser through your patience, 
steadfastness and adherence to your Islam.

‘Allah is with you, and He will never decrease the reward of your good 
deeds.’ [TMQ 47:35]

‘So do not become weak [against your enemy], nor be sad, and you are 
superior [in victory] if you are indeed [true] believers.’ [TMQ 3:139]

4th Muharram 1420AH  
20th April 1999
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summary
‘Fighting Islam’ in Central Asia

This book concerns the issues of Islam and Islamic fundamentalism which 
exists within the territory of Central Asia. The book is a result of both long-
term field research conducted by the author as well as his experience gained 
during his long-standing work on Central Asia.

The first chapter analyses the history of Islam in Central Asia. Islam 
filtered into the area beginning with the Arab conquests in the 7th centu-
ry. However, the Islamization of the majority of societies of the region came 
about much later, in the 18th and 19th centuries, largely as a result of the work 
of the Sufi missionaries. It was these missionaries who caused many Islamic 
beliefs and cults to become part of Central Asian Islam. One of the out-
comes of the fact is the lack in traditional cultures of this region of the ide-
as that would allow the individual to distinguish oneself ontologically from 
the group as an independent existence, and to gain the right to show one’s 
au tonomy in social life.

Naturally, this cannot fail to influence the manner in which an individ-
ual con structs its identity. After the Russian conquest in the 19th century, the 
local population began to identify itself according to confession. This, how-
ever, did not lead to the creation of the broader understanding of Ummah 
than one’s own ethnic group. Still today, the beliefs and traditions linked 
with Islam are perceived as affiliation with a specific ethnic group criteria. 
Muslim weddings, circumcisions, burial rites – as ‘traditional customs’ of 
the Kazakhs, Kyrgyz, Uzbeks or the Tadjik.

The collapse of the USSR caused a universal identity crisis among the 
inhabitants of this region of Asia. Particularly, it concerned the local intelli-
gentsia, who, Russified to a significant extent and considering themselves as 
members of the ‘Soviet nation’, were faced with the necessity to define their 
ethnic identity anew. Because of the existing tradition, indicating to regard 
the Muslim religiosity as the criteria of a mem bership in an ethnic group, 
the identity crisis led to an Islamic revival.

Islam revived, but in a particular form – as ‘popular Islam’. The perse-
cution of religion in the USSR eliminated all believers of the so-called High 
Islam. Religious schools, Madrasahs were closed, collections of religious lit-
erature were burned, trained lawyers and theologists, as well as vast major-
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ity of educated Mullahs, were imprisoned, exiled or shot. Religion survived 
in the privacy of domestic life as a family custom. The communist authori-
ties tolerated some cults, such as the cult of mazars, as ‘relics of conscious-
ness’, characterising the religiosity of women as the most backward elements 
of society.

The split between the ‘popular’ and ‘official Islam’, which marks the 
contempo rary situation of Islam, occurred in the past in the Soviet era only. 
At the end of the 19th century, the thought of the Jadidism began to filter 
into Central Asia, the Muslim religious school reformers working in Russia, 
who found many followers there. Persecuted by the state authorities, the 
majority of educated Jadids allied themselves with the Bolsheviks, helping 
them to come to power in Bukhara and Khiva. In the later period, some of 
the Jadids assumed high positions in the state authorities.

The Jadids fought against the ‘popular Islam’ as a  reservoir of super-
stitions and the root of social backwardness. Up until their liquidation 
during the purges of the late 1930s they managed to reform the religious 
schooling, educating numerous supporters of ‘pure Islam’. Established in 
1943, the Muslim Spiritual Administration of Central Asia and Kazakhstan, 
drew from the Jadid tradition. There is no doubt, in the light of the con-
temporary research, that the so-called ‘Wahhabis’, the supporters of ‘pure 
Islam’, are in Central Asia a product of the teachings of the Muslim Spiritual 
Ad ministration and – in part – of the Soviet atheistic propaganda, which 
mocked the beliefs and cults of ‘popular Islam’.

In the second chapter, the author describes the history of Islam in the 
states which gained their independence in 1991. In everywhere, the col-
lapse of the USSR stimulated the revival of traditional loyalties – the territo-
rial one among the descendants of the indigenous agricultural population, 
the kin and tribal ones among those who were nomads in the not too dis-
tant past. This situation forced the leaders of the Central Asian states to the 
activities aiming to transform their societies into nation states. They intend-
ed to use Islam as national ideology, in fact, the same as the members of na-
tional intelligentsia intended to do. However, the civil war in Tajikistan, as 
well as the events related to the activities of Adolat in the Ferghana Valley, 
changed the attitude of state authorities toward religion. The victory of the 
Taliban in Afghanistan initiated the efforts to subjugate the religion to the 
state, in Uzbekistan carried out in a par ticularly drastic manner. The year 
1998 marks the beginning of the persecution of the state-independent Islam 
and as such is the beginning of the existence of an Islamic opposition.

In the third chapter, the author focuses on the events that accompanied 
a radical change in the character of the Islamic opposition. Some of the op-
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positionists, so far aimed at establishing Islam within the government by 
democratic means, had changed their views drastically, as all of the newly 
formed independent republics of Central Asia moved towards authoritari-
anism. The change in society’s attitude towards democ racy, used as a tool by 
the regimes’ propaganda, is described. The role of the USA is also discussed, 
with an explanation given by the author of the acts which shaped the present 
opinion of Muslims on democracy and the United States. The reorientation 
of the views in the collective consciousness took place throughout the whole 
of Central Asia. In his explanation of the phenomenon, the author analy-
ses two organizations which are regarded as terrorist and have received the 
most widespread publicity – the Islamic Movement of Uzbekistan and Hizb 
ut-Tahrir. He depicts their ideology, organ ization, structure and methods.

The fourth chapter deals with the social origin of Islamic fundamen-
talism. The source of the most frequent misunderstandings regarding the 
changes in Muslim reli giosity in Central Asia is a result of the transference 
of an understanding of religion rooted in the Western cultural traditions to 
phenomenon existing in the described region. A similar error is made when 
using the term fundamentalism to describe the Islamic opposition. In con-
trast to Christian fundamentalism, Islamic fundamentalism is a modernis-
ing movement. The author analyses fundamentalism as an expression of so-
cial protest, an ideology of fighting against prevailing life conditions, and, 
above all, as an ideology originating in the middle class. The idea of the ca-
liphate is appealing to part of the intelligentsia, since it corresponds to its 
notion of the proper ambit of Ummah and, simultaneously, expresses its 
opposition to the efforts of state authorities to limit the meaning of this ex-
pression to a single nation. On the other hand, in part the appeal of the idea 
of a caliphate is a result of the influence of communist ideology. In a myth 
popular throughout Central Asia, the government of first four caliphates 
was pictured as a period in which social justice was reigning. Examining the 
content of it, it is not difficult to discover that the ideal of social justice, pre-
sent in the myth, cor responds to the concept of justice shaped by the Soviet 
propaganda.
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