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Piotr GrochowskiTożsamość muzułmańska Tataróww Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR
Federacja Rosyjska, kraj największy na świecie pod względem terytorialnym i jeden z największych także pod względem liczby ludności, charakteryzuje się również ogromnym zróżnicowaniem etnicznym. Zamieszkuje ją około 140 min ludzi, przynależących do ponad 160 różnych grup etnicznych o rozmaitym pochodzeniu i liczebności1. Głównym problemem, jaki mam zamiar omówić, jest tożsamość narodowa Tatarów, ciasno spleciona, jak w przypadku wielu innych narodów wyznających islam, z tożsamością religijną. Niektórzy badacze określają to nawet jako tożsamość „etnokonfesjonalną" czy „etnoreligijną”2.

1 Всероссийская перепись населения 2002 года, [on-line:] http://www.perepis2002.ru/ content.html?id=ll&docid=10715289081463, odczyt: 25 IV 2011.2 Zob.: А. Малашенко, Ислам „легализованный" и возрожденный, [w:] Двадцать лет 
религиозной свободы, ред. idem, С. Филатов, Москва 2009, s. 243.

Tatarzy stanowią drugą pod względem liczebności narodowość zamieszkującą Rosję - według Powszechnego Spisu ludności z 2002 r. było ich 5,5 min, z czego ponad 2 min to obywatele Tatarstanu - zgodnie z konstytucją republiki oraz umowami z Federacją Rosyjską, suwerennego państwa, związanego federacyjnie z Rosją. Znajduje się ono na Powołżu, wokół miasta Kazań. Tatarstan zamieszkuje 3,8 min ludzi: ponad 50 % Tatarów (2 min), nieco mniej etnicznych Rosjan (ok. 1,5 min); pozostałą część ludności stanowią mniejsze narody, spośród których wymienić warto Czuwaszów, Marijców, Udmurtów, Ukraińców i Baszkirów.Głównym powodem, dla którego postanowiłem zająć się tematem Tatarów, jest ich nietypowy stosunek do islamu - odmienny od utrwalonego w mediach stereotypowego obrazu wierzącego muzułmanina, oraz specyficzna sytuacja polityczna, charakteryzująca ten etnos. Ciekawe też są pewne „specjalne pra

http://www.perepis2002.ru/
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wa”, według których russkije traktują Tatarów (w Rosji znane jest przysłowie, mówiące, że wystarczy zdrapać nieco wierzchniej warstwy z Rosjanina, a oka- że się, że pod spodem można znaleźć Tatara - „Поскреби русского, найдешь татарина"3)- Także ich stosunek do islamizmu, w Rosji popularnie określanego jako wahhabizm, jest charakterystyczny - o tym wszystkim szerzej będę mówił w dalszej części tekstu.

3 А. Малашен ко, Ислам для России, Москва 2007, s. 54; Е. Omelchenko [et al.], Islam 
in Multi-ethnic Society. Identity and Politics, [w:] Islam in Post-Soviet Russia. Public and Priva
te Faces, red. H. Pilkington, G. Yemelianova, London-New York 2003, s. 215.4 А. Малашенко, Ислам для России, s. 98.5 М. Laurelle, The Struggle for the Soul of Tatar Islam, „Current Trends in Islamist Ideology” 2007, vol. 5, s. 33.6 А. Малашенко, Ислам для России, s. 39.7 Zob.:Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 39.

Aleksiej Małaszenko w swej pracy Islam dla Rosji stwierdza, że Tatarzy mają trzy pełnoprawne tożsamości - obywatelską, etniczną/narodową, oraz religijną4, których siła jest dość zmienna i zależna od wielu różnych czynników, w tym etnicznych czy religijnych napięć, jakie w danym momencie mają miejsce w Rosji. Tatarzy to lud o długiej historii, a ich związki z islamem mają swoją specyfikę. Są stosunkowo mało ortodoksyjni. Ich pojmowanie kwestii narodowości, przynależności państwowej, wyznania i tożsamości zbiorowej bardzo przypomina te znane z państw zachodnich; nawet ich imamowie - co bardzo ciekawe - dążą do podtrzymania sekularyzmu Tatarstanu, zgodnie z oficjalną linią Federacji Rosyjskiej5.Polityczni przywódcy Tatarów starają się przedstawiać ich jako naród oświecony, nowoczesny, „europejski". Niektórzy określają islam tatarski jako „eurois- lam" - niejako „ucywilizowany", z pewnością nieszkodliwy i niesprzeciwiający się postępowi, wyrażający bardziej kulturologiczny niż religijny aspekt islamu (pogląd taki reprezentuje jednak wąski krąg intelektualistów kazańskich)6.Dla zrozumienia problemu trzeba jednak określić pojęcie tożsamości Tatarów. Jest to kwestia dość złożona, nie do końca dająca się zamknąć w usystematyzowanych przez socjologów ramach. 0 ile bowiem można by uznać np. narzucaną przez pewien czas przez władze Tatarstanu (zwłaszcza jej ideologa, Rafaela Chakimowa) tożsamość tatarstańską za typową tożsamość projektującą7, to pojęciu tożsamości, występującemu w tej pracy, nie można przypisać tak jednorodnego znaczenia.Tożsamość tatarska, zgodnie ze wspomnianym wyżej zdaniem Małaszenki, zawiera kilka równoprawnych komponentów, które nie pozwalają stwierdzić jednoznacznie, czy jest to tożsamość narodowa, czy etniczna. Za główną linię podziału - moim zdaniem nie do końca słusznie - uznaje się istnienie zbiorowości, z którą członkowie danej mniejszości identyfikują się kulturowo i emo
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cjonalnie, a która posiada własne państwo8. „Kolektywne odzwierciedlenie swoistego sposobu życia" „zbiorowa samowiedza, samookreślenie, tworzenie obrazu własnego”9, czyli - w skrócie - tożsamość Tatarów jest jednocześnie w dużym stopniu wyznaczona przez kwestie religijne; na podstawie opozycji: prawosławny russkij - muzułmański tatarin. Z tejże przede wszystkim przyczyny wynika wspomniana niemożność prostego zakwalifikowania tożsamości tatarskiej. Należy bowiem pamiętać, że z islamem utożsamia się, oprócz tego narodu, także pozostałe 15 min przedstawicieli tej religii zamieszkujących Federację10.

« Ibidem, s. 80-81.
9 Ibidem, s. 108.;0 Liczba muzułmanów żyjących na terenie Rosji jest przedmiotem sporów. W związku z brakiem aktualnego spisu ludności (ostatni przeprowadzono w 2002 r.) podanie dokładnej liczby nie jest możliwe, jednak badacze podają z reguły liczby od 15 do 25 min wyznawców islamu. Por. А. Малашенко, Ислам для России, s. 310; Н. Pilkington, Introduction, [w:] 
Islam in Post-Soviet Russia..., s. 10; P. Силантьев, Новейшая история ислама в России, Москва 2007, s. 173.

Pierwsza część pracy omawia krótko historię tożsamości i religijności tatarskiej - jej przedstawienie będzie konieczne, by móc w pełni zrozumieć rzeczywistość współczesną, zawierającą znaczące odwołania do ideologii przede wszystkim XIX-wiecznych. W drugiej, poświęconej już w całości tematowi tożsamości Tatarów, omówię bardziej szczegółowo kwestie związane z wzajemnymi relacjami państwa i Tatarów na gruncie oficjalnych struktur, a także w islamie opozycyjnym. W trzeciej części pracy poruszona zostanie kwestia islamu w charakterze czynnika politycznego, w głównym stopniu na przykładzie roli, jaką odgrywa w stosunkach zewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Będzie to przydatne dla zrozumienia roli, jaką państwo chce przypisać muzułmanom, zwłaszcza zaś Tatarom, będącym jej obywatelami. W zakończeniu podjęta zostanie próba typologii tożsamości tatarskiej, z wykorzystaniem czynników omówionych we wcześniejszych rozdziałach.
Historia tożsamości tatarskiejw kontekście islamu w Rosji

Terytorium zamieszkiwane przez Tatarów wołżańskich weszło w skład państwa rosyjskiego w XVI w. Ostateczne zajęcie Kazania w 1552 r. i Astracha- nia kilka lat później wyznaczają daty graniczne, od których etnos ten stał się całkowicie poddany Rosjanom. Od tego też czasu jego kultura, a co za tym idzie - również tożsamość, kształtowała się pod wpływem kultury rosyjskiej, pozo
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stając - co istotne - w dużym stopniu niezależną i swoistą. Po okresie starań ze strony państwa, by pokojowo zrusyfikować i schrystianizować mieszkańców Powołża (założenie w 1558 r. eparchii kazańskiej11) bądź ograniczyć ich prawa (konfiskata, na mocy Sobornogo Ułożenija z 1649 r., ziem tym Tatarom, którzy się nie ochrzczą12) celem zmuszenia ich do tego, w XVIII w. (za czasów Katarzyny II) zmieniono politykę wobec muzułmanów: zezwolono na budowę meczetów, nadzór nad islamskimi poddanymi oddano państwu (dotychczas był on sprawowany przez Cerkiew prawosławną), by wreszcie w 1788 r. powstało Orenburskie Duchowne Zgromadzenie Mahometańskie (Оренбургское 
магоиметанское духовное собрание) - islamska organizacja, która pod kolejnymi nazwami przetrwała do naszych czasów, by obecnie istnieć jako Centralny Duchowny Zarząd Muzułmanów (Центральное духовное управление 
мусульман, dalej: CDUM)13.

11 А. Малашенко, Ислам для России, s. 92.
12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 93.
14 Ibidem, s. 94.15 W. Zajączkowski, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic z dziejów Eurazji, Warszawa 2009, s. 85-86.16 А. H. Юз ее в, Ислам и национальная идентичность казанских татар во второй 
половине Х1Х-ХХ вв., s. 7, [on-line:] http://www.dartmouth.edu/~crn/groups/religion_ group_papers/Finalpapers/Uziev.pdf, odczyt: 16 IV 2011 (wszystkie cytaty podane są w autorskim tłumaczeniu).

W ten oto sposób Imperium Rosyjskie dążyło w XVIII i XIX w. do ustanowienia pełnej kontroli nad muzułmanami. Jak słusznie zauważa Aleksiej Małaszen- ko, istniały trzy główne kierunki działania zmierzające do tego: 1) bezpośredni nacisk wojskowo-polityczny na wyznawców islamu, 2) stworzenie systemu pośredniego kierownictwa poprzez lojalnych duchownych, 3) „wychowanie" tradycyjnej elity w duchu oddania Imperium, włączenie jej przedstawicieli do elity ogólnorosyjskiej14. Każdy z tych kroków powiódł się Rosjanom: w XIX w. dokonano podboju Azji Centralnej, lojalny wobec władzy CDUM faktycznie sprawował kontrolę nad islamskimi poddanymi carów, a lista nazwisk arystokracji i inteligencji pochodzenia zwłaszcza tataro-bułgarskiego, stanowiącej elitę Imperium, jest imponująca15.Bardzo istotnym elementem kształtującym ówczesną tożsamość tatarską była także wspominana wielokrotnie religia islamska. Stanowiła ona główny czynnik oporu wobec polityki chrystianizacji, równoznacznej także z rusyfikacją ludów Powołża. W XVIII-X1X w. uważały się one (warto zauważyć, że mowa tu zarówno o Tatarach, jak i Baszkirach oraz innych, mniej licznych muzułmańskich ludach tego regionu) za Tatarów - spadkobierców Chanatu Kazańskiego, potomków Bułgarów, starając się utrzymać tę etniczną tożsamość z pomocą islamu16.Potwierdza tę tezę Ajdar Juziejew:

http://www.dartmouth.edu/%7Ecrn/groups/religion_
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islamizm jako ideologia zasadniczej części tatarskiej ludności chłopskiej dawała możliwość narodowi tatarskiemu utrzymać się jako etnos po podboju 1552 r., nie dać się zasymilować narodowi rosyjskiemu, opierać się surowej polityce chrystianizacji Tatarów, przeciwstawiając jej ideologię duchowej wspólnoty wszystkich muzułmanów. Ale w końcu XIX i na początku XX wieku islamizm przestał odpowiadać potrzebom rozwoju społeczeństwa tatarskiego, któremu nie była już potrzebna ideologia wspólnoty wiernych (ummy), a przeciwnie - „wydzielenie” z masy muzułmanów tatarskiej nacji, odrębność i swobodny rozwój jej języka, kultury, form ustroju państwowego17 *.

17 Ibidem, s. 11.1H W. Zajączkowski, op. cit., s. 138.
19 Ibidem, s. 139.2(1 111. Марджани, Китабе мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар, 1 т. 4 б, Казань 1897, cyt. za: А. Юзеев, Ислам и национальная..., s. 9.

Te dążenia elit, by znaleźć drogę do stworzenia narodowości, zaowocowały postacią uznawaną za pierwszego ideologa „tatarskości" - mowa o Szigabutdi- nie Mardżanim (1818-1889), wybitnym reformatorze religijnym i krzewicielu oświaty. Dzięki kontaktowi z wieloma rosyjskimi naukowcami tego okresu, jego prace stanowiły metodologiczną syntezę nowożytnej nauki europejskiej i wschodnich tradycji dziejopisarskich. Mardżani rozumiał, że rozwój społeczeństwa tatarskiego wymaga oparcia się, oprócz islamu, także na wartościach narodowych w duchu nowożytnym. Dlatego też zajął się on historią, kulturą i literaturą swojego narodu, starając się ukazać jego miejsce wśród innych cywilizowanych narodów świata.Należy zwrócić uwagę, że do tej pory „podstawową kategorią służącą do określenia zbiorowości, z którą utożsamiali się wyznawcy islamu, i która jednocześnie wykraczałaby poza obręb rodziny, rodu, plemienia czy miasta, była 
umma al-Islam"ls - wspólnota wiernych obejmująca bez wyjątku wszystkich muzułmanów, bezwzględnie posłusznych, „poddanych Bogu" (muslimin), bez żadnego zróżnicowania rasowego, kulturalnego czy społecznego.Nieco później od Mardżaniego działał Ismail Gasprinskij (1851-1914), który „tradycyjną więź religijną uznał za niewystarczającą i wysunął postulat stworzenia narodu muzułmańskiego [podkreślenie moje - P. G.J, który przypominałby współczesnych Niemców, Francuzów, Japończyków”19. 0 ile jednak Mardżani nawoływał do umacniania tożsamości etnicznej („Niektórzy [z naszych współplemieńców] uważają za ułomność nazywanie siebie Tatarami, unikając tego imienia, i stwierdzają, że my nie Tatarzy, a muzułmanie... Biedacy!.. Jeśliś ty nie Tatarzyn i nie Arab, Tadżyk, Nogajec; i nie Chińczyk, Rosjanin, Francuz, Prusak i nie Niemiec. To kimże jesteś?”20), to Gasprinskij sprzeciwiał się jakimkolwiek działaniom godzącym w jednolitą ummę - nie chciał słyszeć o poszczególnych „narodach muzułmańskich".
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Ze wspomnianymi ideologami wiąże się także XIX-wieczny prąd określany jako dżadydyzm, zainicjowany przez Gasprinskiego (usul dżadid - z tatarskiego „nowa metoda") w nauczaniu Koranu i innych tekstów religijnych, a także języków arabskiego, turki (tj. literackiego tatarskiego21) i rosyjskiego. Powstał w wyniku nieodpowiedniości dotychczasowych metod nauczania dla wyzwań ówczesnego świata22. Z Gasprinskim wiąże się także promowana przez niego idea turkizmu - łączenia wszystkich etnosów pochodzenia tureckiego zamieszkujących Rosję w jeden naród - mająca na celu podtrzymanie jedności tych etnosów, stworzenie dla nich wspólnej tożsamości oraz zbiorowe przeciwstawienie się rusyfikacji23. Ajdar Juziejew, za Dżamalem Walidim, dzieli ruch dżadydzki na dwa etapy: od lat 80. XIX w. do rewolucji lat 1905-1907 oraz od 1907 r. do października 1917 r.24 Na tym późniejszym etapie dżadydyzm zaczęto pojmować w szerszym sensie: z jednej strony stał się narodową ideologią Tatarów25, z drugiej - jego przeciwnicy, ale potem także sami przedstawiciele dżadydyzmu zaczęli utożsamiać go z modernizmem, nowinkarstwem, zapożyczaniem osiągnięć europejskiej nauki i kultury, przyswajaniem wszelkich nowożytnych wartości26.

21 Zob.: W. Zajączkowski, op. cit., s. 74.22 А. Юзеев, Ислам..., s. 19.
23 Ibidem, s. 11.24 А. Юзеев, Философская мысль татарского народа, Казань 2007, s. 137.25 G. Yemelianova, Islam and Nation Building in Tatarstan and Dagestan of the Russian 
Federation, "Nationalities Papers" 1999, vol. 27, no. 4, s. 625.26 А. Юзеев, op. cit., s. 20.27 Zob.: W. Zajączkowski, op. cit., s. 157.

Funkcjonowały także nowoczesne partie polityczne, których liczba rosła w okresie 1906-1917 dość szybko. Najważniejszą jednak i o największej sile oddziaływania (a także posiadającej największą wśród ugrupowań muzułmańskich liczbę mandatów w Dumie - choć i ta proporcja malała w kolejnych „rozdaniach” do parlamentu rosyjskiego, które zawierały coraz więcej (do 83,4 %) etnicznych Rosjan, mimo że ci stanowili wtedy mniej niż połowę mieszkańców Imperium27) była Ittifak i-Muslimin - zjednoczenie wiernych (muzułmanów), partia wielonarodowa, stawiająca sobie za cel walkę z ograniczeniami praw muzułmanów oraz stworzenie prawa o równości wszystkich religii.Okres pomiędzy rewolucją lutową a październikową 1917 r. odznaczał się chaosem i brakiem zgodności w działaniach rosyjskich muzułmanów. Mimo niemal jednogłośnego (bądź dorozumianego przez bezczynność) poparcia muzułmanów dla państwa i cara w czasie 1 wojny światowej (w której, przypo- mnijmy, Rosja walczyła także z muzułmańską Turcją), umma rosyjska podzieliła się w swych dążeniach: radykalnie lewicowi działacze polityczni dołączali do eserów, a nawet bolszewików, tradycjonaliści chcieli odnowienia silnej władzy przez Rząd Tymczasowy i autonomii dla poszczególnych republik etnicznych, 
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unitaryści (gł. tatarscy) dążyli do ustanowienia silnej pozycji tylko dla Turko- -Tatarów z Powołża, Uralu i Syberii* 24 * * * 28. Tatarzy zdominowali wówczas struktury powoływane przez kolejne kongresy muzułmanów w Rosji, takie jak Milli Me- dżlis (Rada Narodowa) i Milli Idare (Administracja Narodowa), warto jednak zwrócić uwagę, że ich dążenia w ramach tych organizacji nie wykroczyły poza przestrzeń demokratycznej Rosji: widzieli spełnienie swoich narodowych i kulturalnych aspiracji w ramach państwa rosyjskiego, nie domagali się pełnej niezależności, jak np. Finowie czy Polacy29.

28 G. Yemelianova, Islam in Russia. An Historical Perspective, [w:] Islam in Post-Soviet Rus
sia..., s. 37.
24 Ibidem, s. 39.111 Zob.: W. Zajączkowski, op. cit., s. 169.” Zdaniem Wojciecha Zajączkowskiego, jej losy rozstrzygnęły się w dużym stopniu w wyniku przejścia wojsk baszkirskich na stronę bolszewików w zamian za obietnicę autonomiidla ich narodu w ramach Rosji Radzieckiej. Zob.: W. Zajączkowski, op. cit., s. 181-183.12 Zob.: A. Curanovic, Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2010, s. 90; А. Малашенко, Ислам для России, s. 95.

Ibidem, s. 95.14 G. Yemelianova, Islam in Russia..., s. 43.

Wszystkie osiągnięcia, także rosyjskich muzułmanów, z czasu poprzedzającego rewolucję październikową zostały jednak szybko przekreślone przez władzę bolszewicką. Ta początkowo ujawniała wprawdzie dobre intencje (np. zwrócenie muzułmanom Koranu Osmana, zagrabionego przez Rosjan w czasie podboju Azji Środkowej, czy oddanie niektórych ważnych zabytków w ręce narodów, które je budowały30), były to jednak ruchy czysto taktyczne, podyktowane potrzebą poparcia ze strony narodów muzułmańskich w czasie wojny domowej31.Większość muzułmanów była mimo wszystko przeciwna bolszewikom - obawiano się przede wszystkim przejawianego przez nich ateizmu, odrzucenia prywatnej własności czy narzucania równości społecznej i płciowej. Istniały wprawdzie wyjątkowe przypadki dobrowolnej współpracy z komunistami (tzw. czerwoni mułłowie z ich hasłem: „Za władzę radziecką, za szariat"32), był to jednak margines. Do 1928 r. same władze okazywały pewien stopień tolerancji dla muzułmanów (przeciwnie niż dla Cerkwi prawosławnej, od początku uważanej za wroga numer jeden komunizmu), jednak już od 1929 r. na terytorium Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej rozpoczęły się prześladowania wyznawców islamu - trzeba jednak przyznać, że w Azji Centralnej na większą skalę nigdy do nich nie doszło, gdyż „islamowi w tym regionie przyznawano specjalną rolę jako jednemu z regulatorów stosunków społecznych”33. W latach 30. wymordowano w Rosji ok. 30 000 muzułmańskich duchownych34, zniszczono blisko 12 000 meczetów (pozostać ich miało, według słów Tałgata 
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Tadżutdina, szefa CDUM, nieco ponad 7035); tatarskich i innych działaczy partyjnych, u których wykryto „odchylenie nacjonalistyczne", zwalniano z pracy, wyrzucano z partii, aresztowano i sądzono36.

35 A. M а л а ш e и к o, Ислам для России, s. 95.36 W. Zajączkowski, op. cit., s. 194.
37 Ibidem, s. 189.3H G. Yemelianova, Islam and Nation Building in Tatarstan..., s. 607.34 А. Малашенко, Ислам для России, s. 95-96.4l) G. Yemelianova, Islam in Russia..., s. 50.

Jeszcze jedną formą niszczenia autonomizmu wśród ludów nierosyjskich było tzw. budownictwo językowe37, czy - jak w przypadku Tatarów - zmuszanie do przeniesienia ich języka najpierw z zapisu w języku arabskim na alfabet łaciński (1927), a następnie, dekadę później, na zmodyfikowaną cyrylicę, która utrzymała się do dziś38.Do pewnej poprawy doszło w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej - jak wiadomo, Stalin potrzebował wszelkiej możliwej pomocy, by wzmocnić morale ponoszącej porażki armii i znajdującego się w krytycznym stanie społeczeństwa, w związku z czym zaczął pozytywnie odnosić się do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej [Русская Православная Церковь, dalej: RCP), ale także do muzułmanów. Dla podkreślenia tego w 1942 r. odnowił DUMES - Duchowny Zarząd Muzułmanów Europejskiej Części ZSRR i Syberii (Духовное Управление 
Мусульман Европейской части СССР и Сибири), a rok później założył DUMSK- Duchowny Zarząd Muzułmanów Północnego Kaukazu (Духовное Управление 
Мусульман Северного Кавказа). Obie organizacje stały się jednak wkrótce kolejnymi formami utrzymania ścisłej kontroli nad wyznawcami islamu39).Sytuacja muzułmanów w Rosji nie uległa większym zmianom aż do lat 80., kiedy to, mimo ogólnej liberalizacji życia, jaką wprowadził Michaił Gorbaczow, doszło do nasilenia ucisku wobec wyznawców islamu - m.in. w związku z prowadzoną w tym okresie wojną w Afganistanie. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że ucisk ten miał miejsce przede wszystkim wobec islamu „nieoficjalnego" czy „równoległego” - tj. tego, który nie był ujęty w ramach organizacji nadzorowanych przez państwo (DUMES, przemianowane w 1992 r. na CDUM, na czele którego w 1980 r. stanął Tałgat Tadżutdin, który zarządzał nim przez kolejne 30 lat; DUMSK itp.). Mimo tego, właśnie ten „nieoficjalny”, niepaństwowy islam przetrwał cały okres władzy komunistycznej, co więcej, jak twierdzi Galina Jemelianowa, „wykazana przez islam umiejętność funkcjonowania bez infrastruktury religijnej i duchownych oznaczała, że - choć w swej ludowej formie- przetrwał on okres radziecki z większym powodzeniem niż chrześcijaństwo prawosławne. Wyniszczanie meczetów i kleru muzułmańskiego przez bolszewików nie podkopało islamskiej wiary i sposobu życia, szczególnie w wiejskich obszarach Azji Środkowej i Kaukazu"40. Istnieje także inna strona tego procesu: 
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uniemożliwienie kontaktów z bardziej ortodoksyjną zagranicą spowodowało wytworzenie się bardzo specyficznych, regionalnych cech „radzieckiego" czy „rosyjskiego" islamu, który w ten sposób nasiąkł różnego rodzaju adat - zwyczajami, wierzeniami i normami, niezwiązanymi z ortodoksyjnym islamem. Jednocześnie, w mniemaniu wielu Rosjan, w tym chyba przede wszystkim władz radzieckich, „«nasz islam» nie był identyczny «ich», zagranicznemu islamowi, a religijną tożsamość radzieckich muzułmanów uważano za marginalną i umierającą”'11.
Islam i tożsamość tatarska obecnie

W 1990 r. Rada Najwyższa ZSRR wprowadziła nowe prawo o wolności reli- gii, zakazujące m.in. prześladowań na tle religijnym i gwarantujące wolność sumienia. Spowodowało ono niemal natychmiast gwałtowny wzrost liczby ludzi przyznających się do wyznawania islamu41 42. Zaczęto także otwarcie odprawiać uroczystości zgodnie z obrządkiem religijnym. To odrodzenie, bądź „legalizacja" islamu43, umożliwiło także wszechstronny rozwój islamskich społeczeństw obywatelskich, wraz ze wzmocnieniem ruchów separatystycznych - przykładem takowego była linia polityczna, prezentowana przez Wszechtatarskie Centrum Społeczne, założone w 1988 r., czy - przede wszystkim - deklaracja suwerenności Republiki Tatarstan, już od dłuższego czasu dążącej do zmiany swojej sytuacji politycznej w ramach ZSRR44.
41 А. Малашенко, Ислам для России, s. 52.42 G. Yemelianova, Islam in Russia..., s. 53.43 Z pierwszym terminem nie chcą się zgodzić szczególnie muzułmańscy duchowni, podkreślający, że islam nigdy nie umarł, proponują więc w zamian drugi. Częściowo można przychylić się do ich zdania: w istocie, jak wspomniałem wyżej, mimo prześladowań i wszelkich trudności, z jakimi spotykali się muzułmanie rosyjscy szczególnie w ciągu poprzednich kilkudziesięciu lat, ich wiara przetrwała i nareszcie mogła „wyjść z ukrycia”. Faktem jednak jest, że na początku lat 90. drastycznie brakowało meczetów, nie istniał system kształcenia religijnego, w tym dla duchownych, nie istniały wydawnictwa muzułmańskie - i wszystko to trzeba było odtworzyć. Zob.: А. Малашенко, Ислам «легализованный» и возрожденный, [w:J Двадцать лет религиозной свободы в России, ред. А. Малашенко, С. Филатов, Москва 2009, s. 240-241.44 Ściślej - przyznania statusu republiki związkowej, mającej większe prawa niż republiki autonomiczne. Ogłoszenie suwerenności i wejście do Federacji na specjalnych prawach oznaczało dopięcie swego przez elity polityczne i intelektualne Tatarstanu. Zob.: W. Zajączkowski, op. cit., s. 232-244.

W tym okresie także pojawia się wśród Tatarów nowa doktryna dotycząca ich tożsamości - przedstawiona i forsowana przede wszystkim przez czynniki 
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oficjalne, na czele z Rafaelem Chakimowem, głównym ideologiem władz Tatar- stanu, wieloletnim bliskim doradcą prezydenta Mintimera Szajmijewa. Doktrynę tę, w odróżnieniu od dotychczas istniejących tataryzmu i turkizmu nazwano tatarstanizmem - zakłada ona bowiem tworzenie narodu na fundamentach terytorialno-prawnych i politycznych zamiast narodowych.Zdaniem Chakimowa „naród tatarstański" to wszyscy obywatele republiki zamieszkujący Tatarstan, niezależnie od pochodzenia etnicznego czy języka, jakim się posługują - co w realiach kraju zamieszkiwanego w niemal równych proporcjach (po blisko 50 %) przez dwie główne politycznie aktywne nacje - rosyjską i tatarską - stanowi kwestię dość trudną. 0 ile rozwiązanie to wydaje się stosunkowo „eleganckie” i - powołując się na doświadczenie Szwajcarii45

45 А. Юзеев, op. cit., s. 16.46 Zob.: Ibidem, s. 17.47 P. Хакимов, Двести лет исламской реформации, „Вестник Института Кеннана в России" 2004, № 6, s. 44. Cyt. za: А. Малашенко, Ислам для России, s. 39.4n Zob.: J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 1997, t. 1, s. 222.49 P. Силатье в, Религиозный фактор во внешнеполитических конфликтах на Кавказе, [w:] Религия и конфликт, red. А. Малашенко, С. Филатов, Москва 2007, s. 132.so Zob.: ibidem, s. 40.

- możliwe do zrealizowania, to jednak koncepcja ta nie uzyskała szerszego poparcia: Rosjanie widzą w niej zbyt wiele elementów dążenia do niepodległości przez Tatarów, a nacjonaliści z partii Ittifak czy organizacji Milli Medżlis Ludu Tatarskiego - zdradę ideałów niepodległościowych, przyświecających znacznej części elit tatarskich na przełomie lat 80. i 90. Sztuczny konstrukt tatarstani- zmu nie miał zatem szans w rzeczywistości politycznej tej republiki46.Z postacią Chakimowa wiąże się jeszcze jeden ruch obecny w Tatarstanie- silny modernizm religijny, mający zresztą dużo wspólnego z koncepcjami politycznymi tego autora. Chce on nawrotu do idei dżadydyzmu, które miałyby przyjąć formę euroislamu. „Pod terminem «euroislam» należy rozumieć współczesną formę dżadydyzmu (neodżadydyzmu), który w większym stopniu wyraża aspekt kulturologiczny, niż rytualny islamu”47. Wspomniano już, że i ten prąd nie ma wielu zwolenników, głównie ze względu na to, że domaga się poszukiwania prawdy w islamie poza ramami hanafickiej interpretacji48, tradycyjnej dla islamu tatarskiego49, a także na to, że chce, by islam dostosowywać do potrzeb współczesności i interpretować go zgodnie z idącym postępem społecznym50.Liderami wśród przeciwników modernizmu religijnego są duchowni muzułmańscy, na czele których stoją postacie takie jak Tałgat Tadżutdin czy rywalizujący z nim o wpływy Rawil Gajnutdin (szef DUMER - Duchownego Zarządu Muzułmanów Europejskiej Części Rosji, który odłączył się od CDUM w 1994 r., a także Rady Muftich Rosji - Совет Муфтиев России, dalej: RMR). Wprawdzie zarówno jedna, jak i druga strona sporu opowiada się za zgłębianiem tatarskiego dziedzictwa kulturalnego, którego bardzo istotnym elementem jest religia 
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islamska, jednak konserwatywnie nastawieni mufti uważają, że to trzymanie się kadmistycznego (tj. tradycjonalistycznego) podejścia do religii pomogło utrzymać odmienność i odrębność kultury Tatarów i będzie tę funkcję spełniać także w przyszłości51.

51 Zob.: D. Makarov, R. Mukhametshin, Official and Unofficial Islam, [w:] Islam in Post- 
Soviet Russia..., s. 120.52 А. Малашенко, Ислам для России, s. 96.
53 Ibidem.
54 Ibidem, s. 98.

Państwo a islam „oficjalny"
Po dokonaniu tego krótkiego przeglądu głównych idei tożsamości Tatarów, konieczne jest przejście do problemu blisko z tą sprawą związanego - mianowicie stosunku władz państwowych, przede wszystkim stopnia federalnego, do islamu. Zdaniem Małaszenki kierują się one w swej polityce wobec tej religii, jej duchowieństwa oraz wyznawców przede wszystkim potrzebą ustanowienia nad nią kontroli. Realizują ją za pomocą czterech czynników: 1) wymaganie lojalności muzułmanów wobec państwa, 2) poddawanie duchownych nadzorowi państwowemu, 3) sprawowanie nadzoru nad wszelkimi religijnymi i religijno- -politycznymi organizacjami, w tym uczelniami, 4) kontrolowanie kontaktów muzułmanów z zagranicą celem zapobiegania zewnętrznym wpływom52. W ten sposób władze Federacji stają się „architektem, który po wzniesieniu «budowli» (tj. ram, w jakich ujęte są stosunki państwa i poszczególnych religii - P. G.) zmienia się w dyrygenta, który jednak nie zarządza tylko «muzykami-muzułma- nami», a całą polikonfesjonalną «orkiestrą» Rosji”53. Kreml przez pewien czas próbował stworzyć „wertykał władzy” - obecny w administracji państwowej oraz np. w Cerkwi prawosławnej - także w islamie. Lobbował za tym także, popierany w latach 90. przez władze, Tałgat Tadżutdin, który chciał stać się niejako „muzułmańskim patriarchą", szefem odtworzonego DUMES, które miało być jedyną organizacją zarządzającą sprawami muzułmanów w Rosji. Istniały na to pewne szanse: był zawsze w pełni lojalny wobec państwa, jego starania popierała także RCP; co więcej, był on człowiekiem „swoim”, zrozumiałym dla estab

lishmentu. Problem w tym, że jego wpływy i autorytet ograniczone były tylko do Tatarów i Baszkirów, co - w związku z istnieniem bardzo silnego ośrodka islamskiego choćby na Północnym Kaukazie - uniemożliwiło stworzenie jednolitego zarządu dla rosyjskich muzułmanów54.
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Od początku lat 90. Kreml próbował więc „dzielić i rządzić”55 wśród muzułmanów, to popierając, to potępiając poszczególnych islamskich przywódców religijnych. Dzięki temu żaden z nich nie uzyskał zbyt dużych wpływów i wszyscy pozostali lojalni wobec władzy. Polityka ta powodowała, że pozycję muftich determinowała „liczba publicznych faux pas, popełnianych w momencie, gdy mufti czuje się zbyt pewnie i zanadto wierzyli w nieustającą sympatię Kremla"56. Można tu jako przykłady podać takie sytuacje, jak okres drugiej wojny w Czeczenii (1999-2000), gdy Rawil Gajnutdin raz popierał Kreml, raz bojowników kaukaskich, czy zbytnia pewność Tadżutdina, który po ataku USA na Irak w 2003 r. wezwał muzułmanów do dżihadu przeciwko Stanom Zjednoczonym, czym naraził się władzy, tracąc jej przychylność57. To divide et impera spowodowało wytworzenie się dwóch koalicji: Tadżutdina reprezentującego CDUM z Ismailem Bierdijewem, liderem muftich Kaukazu Północnego, oraz Gaj- nutdina z Nafigułłą Aszyrowem (obaj w Radzie Muftich Rosji).

55 A. Curanovic, op. cit., s. 135.
56 Ibidem, s. 165.
57 Ibidem, s. 166.Г,А А. Малашенко, Ислам для России, s. 100.54 G. Yem el ia nova, Islam and Nation Building in Tatarstan..., s. 611.

Ostatecznie jednak, ok. 2000 r., Kreml zrezygnował z prób tworzenia jednolitego muftifatu czy zarządu muzułmańskiego dla całej Rosji. Zapewne pod wpływem władz Federacji trzej z wymienionych przywódców religijnych (Gajnutdin, Tadżutdin i Bierdijew) w 2004 r. założyli Zjednoczoną radę duchownych zarządów muzułmanów ds. przeciwdziałania ekstremizmowi i terroryzmowi - organ nieposiadający co prawda większego znaczenia, jednak symbolizujący osłabienie rywalizacji pomiędzy zarządami religijnymi i uznanie sytuacji policentryzmu w ramach kierownictwa rosyjskim islamem. Zdaniem Małaszenki, tę politykę charakteryzuje przeciwna do dotychczasowej zasada „łącz i rządź"58, przy jednoczesnym odbieraniu wpływu tym religijnym organizacjom i pozostawianiu go w rękach Kremla.Do pewnego stopnia odwzorowaniem tego układu jest obecna sytuacja w prowincjach - powstało wiele organów zarządzających muzułmanami w poszczególnych podmiotach Federacji, co więcej, organy te z reguły walczą (najczęściej skutecznie) o niezależność od organów centralnych. Doskonałym przykładem jest muftifat Tatarstanu (Духовное Управление Мусульман Республики 
Татарстан, dalej: DUMRT), który przy poparciu prezydenta Szajmijewa uniezależnił się od CDUM, stając się ważnym - z punktu widzenia władz republiki - atrybutem suwerenności Tatarstanu, reprezentując Tatarów na zewnątrz. Yemelianova porównuje pozycję tego muftifatu wobec władz republiki do tej zajmowanej przez patriarchat moskiewski przy Kremlu59. W Tatarstanie, w którego konstytucji widnieją nawet odwołania do tradycji islamskiej jako jednego 
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ze źródeł prawa, „świecka władza, opierając się na środkach administracyjnych, swobodnie manipuluje islamem i kontroluje sytuację religijną"60. Warto przy tym zwrócić uwagę, że im dalej w dół drabiny administracji państwowej, tym mniej politycznej poprawności oraz tolerancji w posunięciach i słowach jej organów, i tym silniejsze z jej strony faworyzowanie RCP kosztem innych religii - nawet w regionach, gdzie nie-Rosjanie stanowią znaczną część populacji. Co ciekawe, to faworyzowanie ma miejsce głównie dlatego, że RCP jest powszechnie uważana, często na wyrost, za przedłużenie administracji centralnej. Sprzeciwienie się Cerkwi utożsamiane jest z narażeniem się Kremlowi, czego większość urzędników unika jak ognia.

60 А. Малашенко, Ислам для России, s. 103.
61 Ibidem, s. 125.62 RCP posiada umowę w tym zakresie z państwem, muzułmanie, mimo starań, takowej dotychczas się nie dopracowali. W rezultacie tylko niektóre jednostki wojskowe, do tego tylko te stacjonujące w podmiotach z większym odsetkiem ludności muzułmańskiej, mogą liczyć na zatrudnianie przez okręgi wojskowe muftich-kapelanów. O sytuacji muzułmanów w armii rosyjskiej zob.: ibidem, s. 122-124.61 Muzułmanie i pozostałe „słabsze" religie, ale także część intelektualistów rosyjskich, niezależnie od wyznania, przez dłuższy czas prowadzili spór z RCP odnośnie wprowadzenia do szkół obowiązkowego przedmiotu „Podstawy kultury prawosławnej". Por.: A. Curanović, 
op. cit., s. 139-140; А. Малашенко, Ислам для России, s. 127.1,4 Idem, Ислам „легализованный"..., s. 259.

Dochodzi także element rywalizacji czynników islamskich z Cerkwią - ta przejawia się na kilku płaszczyznach, przede wszystkim jednak ideologicznej. RCP ma ambicje, by być jedynym nosicielem państwowej ideologii, religią numer jeden; chce stanowić zarówno instrument władzy państwowej, jak i samodzielny podmiot polityczny, realizujący własne interesy. Promuje wprawdzie trialog państwo-RCP-islam, ale wciąż działa w kierunku osłabienia wpływów rosyjskiej „religii numer dwa”, choćby przez wyrażanie poparcia dla CDUM i Tadżutdina61. Wspomniany trialog napotyka na szereg przeszkód, takich jak wpływ RCP na rejestrację wspólnot muzułmańskich czy wybór miejsc pod budowę meczetów, obecność w wojsku duchownych-kapelanów62 czy kwestia wychowania religijnego w szkołach63.Podsumowując tę krótką charakterystykę stosunków na linii islam-władze państwowe Rosji, warto zacytować zdanie Małaszenki:Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między islamem i państwem są bardzo podobne do tych, które istniały na przestrzeni wieków, rozpoczynając od XVIII stulecia i po 1917 r., gdy państwo rosyjskie starało się osiągnąć możliwy do przyjęcia konsensus ze swoimi muzułmańskimi poddanymi, jednocześnie utrzymując nad nimi kontrolę. W jakimś sensie sytuację obecną można rozpatrywać jako kontynuację tej tradycji64.
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Islam a społeczeństwo

Warto w rozważaniach dotyczących tożsamości Tatarów przyjrzeć się także drugiej stronie medalu - temu, jak sami zainteresowani postrzegają siebie, jak ustosunkowują się do władz Federacji, Republiki, ale także religijnych; wreszcie, co i jak oddziałuje na ich tożsamość, religijność, etniczność.We wszystkich analizach spotkać się można ze sformułowaniem, iż upadek Związku Radzieckiego wytworzył pewną próżnię ideologiczną w obywatelach nowo powstałych państw, w tym Rosji. Większość autorów z tym też wiąże silną tendencję, zauważalną zwłaszcza od początku lat 90., do odnawiania się ruchów religijnych, ale także religijności „prywatnej". Utrata idei przewodniej, jaką był socjalizm, spowodowała niejako „osierocenie” znacznej części społeczeństwa, które zaczęło poszukiwać nowego światopoglądu65. Dla jednych rolę nowej podstawy zaczęła odgrywać religia66, dla innych - narodowość w rozumieniu nacjonalistycznym, na którym wsparła się niejedna partia polityczna67. O ile jednak muzułmańskie (zarówno o profilu religijnym, jak i walczące o interesy tradycyjnie muzułmańskich narodów) partie polityczne poniosły porażkę6”, to organizacje religijne, dzięki ciągłemu „oddolnemu" wsparciu wiernych, osiągały spore sukcesy.

65 Idem, Ислам для России, s. 16; E. Omelchenko, G. Sabirova, Islam and the Search for 
Identity, [w:] Islam in Post-Soviet Russia..., s. 177.66 Bardzo znacząco wzrosła liczba ludzi, którzy uznawali się za „wierzących" bądź przynajmniej „wahających się”: w przypadku Tatarów było to w sumie około 70-80 % (do początku lat 90. były to liczby bliskie 10-20 % respondentów, bojących się przyznać do swojej religii ze względu na możliwość prześladowań), w przypadku etnicznych Rosjan zaś można było zauważyć wzrost o 30 punktów procentowych (do 52 %). Zob. А. Малашенко, Ислам для 
России, s. 15-16; Е. Omelchenko, G. Sabirova, op. cit., s. 167 i n.67 Właśnie na początek lat 90. w Tatarstanie przypada największy rozkwit i popularność nacjonalistycznych organizacji lttifak i Milli Medżlis.6(1 Szereg przyczyn wymienia Aleksiej Małaszenko. Zob.: А. Малашенко, Ислам для 
России, s. 23-27.69 Popularne określenie dla wszelkich przejawów radykalnego islamizmu; sama nazwa pochodzi od fundamentalistycznego ruchu powstałego w XVIII w. w Arabii, nawołującego do powrotu do pierwotnego, „czystego” islamu, surowości obyczajów itp. Zob.: J. D a n e c k i, 
op. cit., t. 2, s. 54.

Wydaje się zasadnym poświęcenie w tym miejscu kilku słów fenomenowi stale aktualnemu we współczesnej Rosji, a z religią islamską blisko związanemu - obecnemu na całym obszarze współczesnej Rosji wahhabizmowi69, co charakterystyczne, wszędzie występującemu w postaci jednolitej, niezależnej od regionalnych odmian „rosyjskiego islamu", sprzeciwiającemu się przejawom odrębności regionalnych. Radykalne idee islamistów kuszą wielu, przede 
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wszystkim młodych ludzi70, i stanowią duże zagrożenie zarówno dla państwa rosyjskiego i jego obywateli, jak i dla tradycyjnego, „rosyjskiego" islamu. Z tych względów państwo, wspierane przez RCP, a także wszystkie rodzime organizacje muzułmańskie (wspomniałem już o utworzeniu specjalnej rady w 2004 r., mającej na celu właśnie zwalczanie wahhabitów), czynią wszystko, co w ich mocy, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się fundamentalistycznych haseł, budowania meczetów przez wykształconych w Arabii Saudyjskiej imamów itp.

70 Zob.: А. Малашенко, Ислам для России, s. 31.71 М. Laurelle, op. cit., s. 32-33.72 J. Johnson, Religion After Communism. Belief, Identity and the Soviet Legacy in Russia, [w:J Religion and Identity in Modern Russia. The Revival of Orthodoxy and Islam, ed. J. Johnson [et al.J, Aidershot 2005, s. 22.7:4 Zob.: А. Малашенко, Ислам для России, s. 54.

W tej „walce o dusze" muzułmanów muftifaty zmuszone są działać zarówno przeciwko fundamentalistom, jak i reformatorom - dżadydytom71. jako przykładem posłużmy się tutaj DUMRT, który odrzuca hasła fundamentalistów, niebezpieczne ze względu na to, że negują one narodowe, utarte na danym obszarze zwyczaje, na rzecz obcych, importowanych z zagranicy. Islamiści domagają się zmiany religijnych obyczajów Tatarów, czyli tego, co - zdaniem DUMRT - stanowić powinno podstawę ich dumy narodowej. Jednocześnie DUMRT sprzeciwia się także tendencjom reformatorskim ze względu na ich rzekome wypaczanie ideałów tradycyjnych (m.in. przyzwolenie, obecne w dżadydyzmie, na samodzielną interpretację Koranu - co nawet w stosunkowo liberalnym, hanafickim wydaniu islamu, charakterystycznym dla Tatarów, jest nie do pomyślenia).Ważny problem stanowi także kwestia narodowa. Wspomniałem już, że Tatarstan zdominowany jest przez dwie nacje - Tatarów i Rosjan, tradycyjnie opowiadających się za - odpowiednio - islamem i prawosławiem. Jak stwierdza Juliette Johnson,dla rosyjskich muzułmanów silniejsza identyfikacja z islamem reprezentowała także akt głęboko antyrosyjski i antyradziecki. O ile etniczni Rosjanie mogli uznawać prawosławie za formę reakcji antykomunistycznej, dla tradycyjnie muzułmańskich grup etnicznych identyfikacja z islamem była odpowiedzią na lata odczuwanej przez nich dominacji ze strony o wiele liczniejszych etnicznych Rosjan72.Jest więc oczywistym, że podgrzewanie sentymentów religijnych może mieć często wymowę silnie nacjonalistyczną: do dziś często jest to forma sprzeciwu wobec różnych form ucisku, jaki czasami odczuwają rosyjscy muzułmanie ze względu na swoje pochodzenie bądź religię. Islamo- bądź muzułmanofobia73 jest w Rosji zjawiskiem bardzo częstym. Gorzkie stwierdzenie Nadieżdy Kie- workowej na temat powszechnej w mediach - a co za tym idzie także w świadomości Rosjan - opinii o muzułmanach zdaje się wysoce symptomatycznym: 
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„dla naszych ekspertów wszystko jest jasne: przyjezdni - brud, terrorysta - islamski, Tadżycy - sprzedawcy narkotyków, internacjonał - muzułmański, wojna - cywilizacji”74.

74 H. Кеворкова, Человек человеку - контейнер, „Газета" (Москва) 2006, № 50 z 24- -26 III, s. 4, cyt. za: А. Малашенко, Ислам для России, s. 63. Problemowi stosunku Rosjan do islamu poświęcony jest cały rozdział (Каким нам видится ислам) w cytowanej pracy Aleksieja Małaszenki, Ислам для России, s. 52-91.
75 Ibidem, s. 54.76 M. Stępa niants, Ethno-Religious Identity in Modern Russia. Orthodoxy and Islam Compa
red, [w:] Religion and Identity in Modern Russia..., s. 35.77 Zob.: А. Малашенко, Ислам для России, s. 101.

W związku z powyższym, pomimo ogólnego pozytywnego stosunku do Tatarów jako takich75, nawet w ich republice konieczna jest duża ostrożność pod względem polityki etnoreligijnej.Polietniczny charakter „narodu Tatarstanu" zakłada zminimalizowanie ważności religijnej afiliacji w tożsamości obywateli Tatarstanu. W Dagestanie, dla kontrastu, ta deetnicyzacja jest połączona ze zwiększonym naciskiem na tożsamość religijną. Islam łączy obywateli Dagestanu, zamiast dzielić ich - jak w Tatarstanie76.

Islam jako czynnik polityczny
Ostatnim elementem, jakim chcę zająć się przy okazji omawiania tożsamości religijnej Tatarów, jest problem islamu jako czynnika politycznego w życiu wewnętrznym Rosji, jak i w jej stosunkach zagranicznych. Kwestie te są ze sobą związane w tym sensie, że autopercepcja Tatarów (jako ludu typowo islamskiego) może być determinowana przez to, jak są oni odbierani przez ogół społeczeństwa, to, jaką rolę chcą im przypisać w swej polityce władze państwowe, oraz to, jak oni sami chcą siebie przedstawiać na zewnątrz.Wspomniane już rozgrywki pomiędzy poszczególnymi zarządami muzułmańskimi stanowią w tym kontekście tylko jeden przypadek ogólnego problemu islamu w polityce, co więcej, ośmieliłbym się stwierdzić, że pozostają one z tego powodu, wraz z samymi zainteresowanymi (tj. zarządami i ich przedstawicielami, jak Gajnutdin czy Tadżutdin), na zupełnym uboczu przestrzeni politycznej. Z powodu ciągłych utarczek słownych i sporów o pierwszeństwo CDUM, RMR i DUMSK utraciły autorytet wśród wyznawców islamu, a wszelkie decyzje, zamiast w ich ramach, zaczęto podejmować na Kremlu77, bez specjalnego oglądania się na zdanie muftich. Ci zaś, czym również zasługują sobie na utratę zaufania wśród wiernych, zmuszeni są te zarządzenia wykonywać, gdyż 
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nie chcą utracić swej wysokiej - przynajmniej w sensie formalnego prestiżu - pozycji. Mimo że władze znajdują się w bardzo dogodnej sytuacji, starają się jednak nie czynić nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób narazić je na krytykę ze strony muzułmanów. Trudno się temu dziwić, gdy wziąć pod uwagę liczebność 
ummy rosyjskiej i jej potencjał jako czynnika politycznego.Kreml w czasach Putina skutecznie wytworzył przy tym wszystkim obraz „dobrego muzułmanina" - religijnego tradycjonalisty, lojalnego obywatela, rossijani- 
na, i przeciwstawił mu „złego” - dżadydytę78 bądź fundamentalistę/wahhabitę ulegającego wpływom zagranicznych duchownych, panislamistę. Niemal ciągła w czasie ostatnich 12 lat wojna z terroryzmem (bo w ten sposób przedstawiany jest, szczególnie od momentu włączenia się weń USA, konflikt czeczeński) służy przede wszystkim utrzymaniu wysokich notowań prezydenta (a obecnie tandemu Putin-Miedwiediew) oraz służb specjalnych, z których się on wywodził, a także tworzeniu - jakże typowej i, zdawałoby się, koniecznej dla Rosji79 - fikcji wroga, w tym przypadku wewnętrznego. I to stanowi jednak broń obosieczną: polityka taka wzmacnia wprawdzie przywiązanie ludów islamskich do państwa, ale jednocześnie środki masowej informacji, zdominowane przez wypowiedzi rozpowszechniające obraz wyłącznie „złych” muzułmanów, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia powszechnego nastroju islamofobii80.

78 Także tendencje reformatorskie nie są dobrze widziane przez władzę. Zob.: ibidem, s. 101.79 Д. Тренин, Интеграция и идентичность. Россия как „новый Запад", Москва 2006, s. 164 i п.80 А. Малашенко, Ислам для России, s. 54; A. Curanović, ор. cit., s. 204. Tatarzy i Baszkirzy przez Rosjan traktowani są niemal jak Europejczycy, uważa się ich za narody zupełnie „ucywilizowane", „swoje". Choć i taki stosunek do tych narodów nie jest całkowicie powszechny: niektóre media i politycy także Tatarów uznają za bardziej muzułmanów niż obywateli Rosji, co także wywołuje u autorów takich wypowiedzi strach. Zob.: А. Малашенко, 
Ислам для России, s. 12-13; idem. Исламская альтернатива и исламистский проект, Москва 2006, s. 183.
81 Ibidem, s. 218 i n. Cerkiew posiada własne struktury odpowiadające za stosunki międzyna
rodowe; przyjęte jest już na świecie, że wykonanie przyjaznego gestu wobec RCP oznacza chęć 
przypodobania się samej Rosji.

Kreml stara się odnosić korzyści dzięki „swoim” muzułmanom jeszcze w jeden sposób: poprzez wykorzystywanie ich w polityce zagranicznej. Nie jest to wprawdzie zjawiskiem tak częstym, systematycznym i wplecionym w tradycję rosyjskiej dyplomacji, jak działalność na jej rzecz Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej81, ale mimo wszystko działalność muftifatów pod kierunkiem rosyjskiego MSZ jest istotna i zauważalna.Ich działania powinny służyć zbliżeniu Rosji z krajami muzułmańskimi, kreować pozytywny wizerunek Rosji oraz ograniczać wpływy ekstremistów na jej terytorium. Co ciekawe, Moskwa wykorzystuje także świeckich polityków muzułmańskich, głównie z Tatarstanu, w celu pokazywania ich na zewnątrz jako 
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przykładu emancypacji i niezależności wyznawców islamu w Rosji. Możliwość łatwego dostosowania polityki muzułmanów rosyjskich do polityki Kremla wynika z bliskości ideologicznej: zarówno wyznawcy Allaha, jak władze rosyjskie są bardzo przywiązani do tradycji, potrafią także odnaleźć wspólny język na płaszczyźnie tendencji neoeuroazjatyckich, a także w propagowanej przez Kreml i RCP formule cywilizacji prawosławnej, wyróżniającej się wielowiekową pokojową koegzystencją obu największych religii Rosji82. Także „zgodne współdziałanie RCP i muftifatów na arenie międzynarodowej uwierzytelnia wizerunek Federacji Rosyjskiej - chrześcijańskiego kraju przyjaznego wyznawcom Allaha; co ważne, kraju mogącego przeciwstawić się antyislamskim tendencjom w polityce USA czy Unii Europejskiej”83.

112 Ibidem, s. 286.
1,3 Ibidem, s. 294.B4 А. Малашенко, Ислам для России, s. 155 i n.1,5 A. Curanovic, op. cit, s. 295.

Przy tej okazji trudno nic wspomnieć o jeszcze jednym istotnym elemencie relacji Rosji z islamem - mianowicie jej „długiej drogi”84 do obecności w Organizacji Konferencji Islamskiej (OKI), zakończonej ostatecznie w 2005 r. przyjęciem Rosji w charakterze obserwatora85. Uczestnictwo w OKI dajc Rosji duże możliwości wpływania na świat islamski, a także dialogu z nim - możliwości, których na tej płaszczyźnie ani USA, ani UE czy Chiny nic posiadają. Rosja jest też w dogodnej pozycji, by grać rolę „obrońcy islamu”, a Władimir Putin w czasie swej prezydentury aktywnie działał właśnie w takim kierunku.
Podsumowanie

Przedstawiwszy najistotniejsze - moim zdaniem - kwestie dotyczące historii, ale także innych czynników wpływających na kształtowanie tożsamości Tatarów w czasach współczesnych, wydaje się zasadne, by w charakterze podsumowania pracy dokonać próby typologii tej tożsamości. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jest to problem złożony, podlegający wielu różnego rodzaju oddziaływaniom, uzależniony od czynników zarówno wewnętrznych (nastroje społeczne), jak i zewnętrznych (oficjalne ideologie, propagowane przez władzę szczebla federalnego czy republikańskiego).Istnieją trzy równoległe płaszczyzny, na których rosyjscy muzułmanie, w tym Tatarzy, dokonują samoidentyfikacji: obywatelska (dzieląca się na dwie kolejne: obywateli Tatarstanu i obywateli Rosji), etniczna i religijna. Nie wykluczają się one wzajemnie, choć do pewnego stopnia rywalizują ze sobą (przykła
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dowo, islam w wydaniu bardziej ortodoksyjnym, nierosyjskim, sprzeciwia się raczej przedkładaniu tożsamości narodowej czy etnicznej nad tożsamość wyznawcy Allaha), a „równowaga między nimi jest niestała, zależna od wielu okoliczności, w tym od stopnia napięć w stosunkach etnoreligijnych. To ostatnie nieuchronnie narusza harmonię trzech tożsamości, hiperbolizuje wspólnotę religijną (etnoreligijną) i sprzyja powstawaniu sytuacji konfliktowych”86. Problemy takie powstają przede wszystkim w wyniku działalności ugrupowań skrajnych - z oczywistych względów niechęć wobec muzułmanów nasila się w wyniku ataków terrorystycznych czy akcji w rodzaju protestów wobec świętowania zwycięstwa na Kulikowym Polu w 1380 r., uznawanego przez nacjonalistów tatarskich za „obrazę narodu tatarskiego"87, albo ogłoszenia antyrosyjskiego dżihadu przez Szamila Basajewa w 1998 r.88 Działa to także w drugą stronę: prześladowania muzułmanów, w szczególności imigrantów z Azji Środkowej, przez grupy bojówkarzy o ideologicznym zabarwieniu neofaszystowskim, czy faworyzowanie prawosławnych przez urzędników państwowych w oczywisty sposób przyczynia się do niechęci narodów muzułmańskich wobec tradycyjnie chrześcijańskich Słowian.

86 А. Малашенко, Ислам для России, s. 98.1,7 А. Curanovic, ор. cit., s. 166.
Hfl Ibidem, s. 195.119 M. Laurelle, op. cit., s. 3.

Mimo to tożsamość religijna spełniła istotną pozytywną rolę w duszach muzułmanów: uchroniła ich od kompleksu „młodszego brata” w stosunku do 
russkich, dała im bowiem poczucie przynależności do znacząco przewyższającego Rosję pod względem rozmiarów, ale także wkładu w historię świata, kręgu cywilizacyjnego, jakim jest świat islamski. Przy tym - co należy mocno podkreślić - rosyjscy duchowni muzułmańscy nie przyjmują wszystkich tradycyjnych idei islamskich bez refleksji. Przykładowo DUM Republiki Tatarstan „odrzuca rozróżnienie na dar al-Islam (dom islamu - część świata opanowaną przez tę religię - P. G.) i dar al-Harb (dom wojny - reszta świata, którą należy nawrócić, w razie oporu z wykorzystaniem siły - P. G.J. Zdaje się to niezupełnie odpowiadać rosyjskiemu islamowi, który żył we względnej zgodzie ze światem chrześcijańskim przez wiele stuleci. Duchowny Zarząd jest przy tym w pełni świadomy, że religia nie jest zbyt szeroko praktykowana wśród muzułmanów- -Tatarów, którzy, odcięci od swoich współwyznawców, częściej uważają siebie samych bardziej za obywateli rosyjskich niż za muzułmanów”89.Z tych powodów wydaje się, że - przynajmniej na razie - tożsamość religijna rosyjskich muzułmanów nie jest zagrożona w swym pierwszeństwie. Zarówno władze, jak i czynniki „oddolne” dostarczają wystarczająco dużo bodźców, by umacniać ją na dotychczas zajmowanych pozycjach. Mimo to stwierdzenie, że tożsamość etniczna czy - jak w przypadku Tatarów - narodowa nie stanowią 
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dla niej konkurencji, byłoby co najmniej pochopnym: od z górą stulecia wśród większości rosyjskich nacji, w tym muzułmańskich, rozpowszechnione są idee samoidentyfikacji na płaszczyźnie przynależności plemiennej, regionalnej i kulturalnej, dające silne podstawy ruchom etnicznym. Nie bez znaczenia w tej sytuacji są więc postawy elit poszczególnych ludów, promujące nieraz właśnie wzmacnianie własnej odrębności od mas rossijan oraz muslimin.Wprawdzie, jak wskazałem wcześniej, radykalne reformatorstwo neodża- dydzkie w wydaniu Chakimowa wydaje się faktycznie nie mieć zbyt mocnych podstaw, to jednak stanowi ono jeden z przykładów widocznego choćby wśród Tatarów fermentu narodowego, pozwalającego na wytworzenie się nowoczesnej tożsamości niezależnej od uwarunkowań religijnych, istniejącej nie „w opozycji do” pewnej dominującej warstwy, a „obok" niej, w oparciu o tolerancję i na zasadach cywilizowanych i pokojowych.Etniczno-narodowa tożsamość tatarska wydaje się być podporządkowana jednej z dwóch tożsamości obywatelskich charakteryzujących ten lud. Mowa o tożsamości obywateli republiki Tatarstanu - wprawdzie nie w sensie proponowanego przez Chakimowa „narodu tatarstańskiego”, ale wspólnego dla wszystkich zamieszkujących go dłużej narodów poczucia pewnej „swojskości”, jeśli nie odrębności od pozostałych podmiotów Federacji. Druga obywatelska tożsamość, tj. jako rossijan, obywateli Federacji Rosyjskiej, jest z oczywistych względów preferowana przez władze centralne, które starają się ją umacniać i promować.Islam dla Tatarów stanowi część ogółu wartości składających się na ich tożsamość:odrodzenie (albo legalizacja] islamu sprzyjała rozbudzeniu tożsamości religijnej, której świadomość przez ostatnie dwadzieścia lat gwałtownie wzrastała. Potrójna, czy trójstopniowa tożsamość współczesnego rosyjskiego muzułmanina składa się z samoidentyfikacji obywatelskiej, etnicznej i konfesjonalnej. W różnych sytuacjach mogą one harmonizować ze sobą, a także zlewać się we wspólną tożsamość etnore- ligijną (...)90.

90 A. Ma/iaiueHKO, Hcjiaw„Jieeayiu3oeaHHbiu"..., s. 243.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że odrodzenie islamskie po rozpadzie ZSRR w Ta- tarstanie miało wymiar symboliczny, stanowić miało głównie o zjawisku „tatary- zacji”: religia islamska stanowiła jeden z ważnych elementów bycia Tatarem, przy czym właściwe odrodzenie religijne było marginalne. Winą za ten stan rzeczy obarczać można z jednej strony niski stopień ogólnej religijności Tatarów, z drugiej - niedoskonałości charakteryzujące urzędników oraz przede wszystkim duchownych islamskich, których moralne i profesjonalne niedostatki powodują brak zaufania ze strony wiernych do instytucji religijnych.
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Muslim identity of the Tatars after the collapse of the USSR
The Russian Federation is one of the most ethnically diverse countries in the world. Closely related to ethnicity is the multitude of religions professed by the peoples of Russia. The two most numerous ethno-religious groups are the Russians, identified (and who identify themselves) with Orthodoxy, and the peoples of the Volga region, traditionally aligned with Islam, from among which the most populous and notable are the Tatars. Using the republic of Tatarstan as an example, this work discusses the matter of the identity of the people of the said republic in a historical perspective, with special attention paid to the changes their identity has undergone due to the fall of the USSR in 1991.The identity of the Tatars as an independent nation has been fully shaped since the turn of the 19th an 20th centuries, under the influence of the activities of such personalities as Shigabutdin Marjani or Ismail Gasprinskii. Muslim and Tatar parties, established before World War I, acting as means of conveying the national movements, became extinct as a result of the Bolsheviks taking power. The early stages of Communist rule were marked by the destruction of the Tatar movement, but especially the Brezhnev era saw its rebirth, together with a kind of "organic work” for the improvement of their situation within the law and ideological correctness. Perestroika and the fall of the USSR provided an incentive to a renewed flourishing of ethno-religious movements.The work also discusses the situation of Islam in present-day Russia, using Tatars as an example. Special attention will be paid to the affairs of "official” Islam, encouraged by the authorities, and "unofficial" Islam, which remains in opposition to them. For, while on the level of the Federation, the authorities approach Muslims correctly, or even favourably, the attitude of the state administration worsens, the lower the rank of the clerks one takes into consideration. This situation is reflected by the Muslims’ attitude towards the state: formal organizations, such as the Council of Russia’s Muftis or the Spiritual Board for Muslims of the European part of Russia and Siberia display attachment and loyalty toward the rulers, while at grass-roots level numerous opposition organizations are established, which in turn the state often combats - for which those organizations repay by, e.g., supporting terrorists.Tatars aspire to the position of the most enlightened of the Islamic peoples, while their contemporary ideologues attempt to depict Tatarstan as a republic where merging democracy and the rules of Islam has been successful (which the authorities utilize to improve their image). Practice is not quite as idealistic: Russia is far from creating its own version of euroislam.The third part of this paper is dedicated to Islam as a political factor, and first of all the role it plays in foreign relations of the Russian Federation. Its authorities, recognising the privileged status of Islam as one of three (of course, only after Orthodoxy) "traditional religions”, at the same time demand loyalty on its side, retaining wide possibilities of controlling it. This is why the chances of creation of a pan-Muslim umma which would include Russia, are rather limited. Islamic peoples of Russia, including Tatars, are supposed to (from the state’s point of view) identify themselves predominantly as 

citizens of Russia (rossiyane, россияне), leaving their religious identity aside.
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The conclusion of this paper includes an attempt at creating a typology of Tatar identity. Just like with other nations of the Russian Federation, it appears that the last two decades have shown the problem of "orphaning", connected with the fall of the Empire. This provides an incentive for attempts at redefining the identities of individual nations. Tatars themselves invoke mostly the ideas of the turn of the 19th and 20th centuries, while the authorities strive - with the help of official religious bodies - to channel those movements in a direction favourable (from the point of view of the authorities’ own needs) for the Federation.
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