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ISLAM W BUŁGARII I GRECJI
- WSPÓŁCZESNE PROBLEMY

Zainteresowanie badaczy ludnością wyznającą islam w Europie ciągle rośnie1. Jest to 
spowodowane sytuacją polityczną i tendencjami, by nie łączyć islamu z polityką. De
bata nad tym, czy odebrać muzułmanom specjalne przywileje związane z ich wyzna
niem w krajach europejskich, a zarazem deprecjonować ich narodową tożsamość 
i kulturę, czy pozwolić wyznawcom islamu żyć według własnych praw, a otaczające 
ich społeczeństwo skłonić do przystania na to zgodnie z zachodnią zasadą tolerancji 
- ciągle trwa. Bo jeśli tak, to jakie byłyby tego konsekwencje. 

1 W polskiej literaturze najbardziej znanym opracowaniem jest: Muzułmanie w Europie, red. A. Parzy- 
mies, Warszawa 2005. Zob. także: M. Żmigrodzki, Przeobrażenia polityczno-ustrojowe i Sąd Konstytucyjny 
w Bułgarii, Lublin 1997, s. 86-113; E. Znamierowska-Rakk, Sprawa przesiedlenia obywateli bułgarskich 
tureckiego pochodzenia do Turcji po drugiej wojnie światowej [w: ] Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. 
Materiały i dokumenty, t. XV, Warszawa 1977; J. Byczkowski, Mniejszości narodowe w Europie 1945-1974, 
Opole 1976. 

2 Szersze ujęcie zagadnienia zostało przedstawione w monografii: S. Kiselinovski, I. Stavovi-Kavka 
(I. Stawowy-Kawka), Malcinstva na Balkanot (XX vek), Skopje 2004. 

W artykule przedstawiono obecny status ludności muzułmańskiej w Bułgarii i Gre
cji bez szerszego omówienia pozycji społecznej, politycznej i gospodarczej poszcze
gólnych grup narodowych wyznania muzułmańskiego2. Sytuacja dotyczy islamu 
w dwóch sąsiadujących ze sobą krajach bałkańskich - Bułgarii, kraju postkomuni
stycznym, który swe prawo dostosowuje do standardów europejskich, i Grecji, która 
jest członkiem Unii Europejskiej. 

Bułgaria jest krajem prawosławnym. Żyje tu niewielka liczba ludności katolickiej, 
a islam wyznają mniejszości narodowe: Turcy, Romowie (Cyganie), Pomacy - pozo
stali na tym terenie po kilkuwiekowym panowaniu Imperium Osmańskiego. 

Turcy zamieszkują głównie tereny południowe kraju na granicy z Turcją (Rodopy 
Wschodnie, Strandżę, gdzie w okręgu Kirdżali stanowią większość) oraz północno- 
-wschodnie Ługogorie, południową Dobrudżę, Silistrę, Szumen, Rozgrad. Można ich 
spotkać także w większych miastach, jak: Sofia, Warna, Ruse. 

Liczba ludności tureckiej na początku XX wieku stanowiła 9, 7% mieszkańców 
Bułgarii. Do dzisiaj, mimo charakterystycznych migracji ludności tureckiej do Turcji, 
wskaźnik ten niewiele się zmienił. W roku 1946 było ich 675 500, czyli 9, 6%, w roku 
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1956 - 656 025, w 1965 roku - 780 928, w 1975 roku - 730 728, w 1992 roku 
800 052, co stanowiło 9, 4%, a w 2001 roku 757 781, co stanowiło 9, 5% ogólnej liczby 
mieszkańców3. 

3 Nacionalen statistićki institut, Prebrojavane na naselenieto, rziliszcznija fond i zemedelskite stopan- 
stva prez 2001, Izvadkovi izsledvanija, Sofija 2002, t. 6, kniga 1, s. 55, 56. 

4 Było to konsekwencją podpisanego traktatu o wzajemnej przyjaźni między obu krajami z października 
1925 roku, zob. M. Żmigrodzki, Przeobrażenia polityczno-ustrojowe..., op. cit., s. 99. 

5 Muzułmanie w Europie, op. cit., s. 58. 
6 W swojej pracy Evgenija Kalinova i Iska Baeva (Bylgarskite prehodi 1939-2002, Sofija 2002, s. 113) 

zwracają uwagę: „Głębokie socjalno-ekonomiczne zmiany wystraszyły konserwatywnie nastrojone masy, 
które przyjmowały z niedowierzaniem wrogą propagandę o kooperacji w rolnictwie, równości kobiety 
i mężczyzny, ateizmie i likwidacji «religijnego fanatyzmu» przez zakaz czytania Koranu”. 

Niektóre akty prawne dotyczące praw muzułmanów pochodzą z końca XIX wieku 
i początku wieku XX. Postanowieniami kongresu berlińskiego (1878) Bułgaria zobo
wiązała się zapewnić mniejszościom narodowym wolność religijną i równość praw. 
Kontynuację tej polityki po zdobyciu suwerenności Bułgarii stanowił akt podpisania 
w kwietniu 1909 roku protokołu z Turcją, w którym Sofia zobowiązała się zapewnić 
wolność religijną, a mniejszości narodowe traktować na równi z Bułgarami. Podpisana 
konwencja dotycząca muftich, zawierająca przepisy funkcjonowania administracji reli
gijnej mniejszości muzułmańskiej, w dużej mierze obowiązuje do dzisiaj. Mufti, speł
niający rolę głowy Kościoła, jest wybierany przez wiernych. Przed mianowaniem musi 
uzyskać zgodę rządu bułgarskiego, aby sprawować tę funkcję. Podobną rolę pełniały 
regulacje po wojnach bałkańskich z 20 sierpnia 1913 roku, oraz zawarte w traktacie 
z Neuilly i Lozanny. 

O prawa ludności muzułmańskiej w Bułgarii troszczyła się Turcja. W 1925 roku4 
podpisała konwencję, na mocy której doszło do masowej migracji Turków i Pomaków 
w latach 1927, 1933, 19355. Wówczas wyemigrowało około 800 tysięcy osób. Migra
cje ludności muzułmańskiej, głównie do Turcji, były charakterystyczne także w okre
sie powojennym. W obawie przed zachodzącymi zmianami ustrojowymi6 wielu Turków 
postanowiło się przesiedlić, by uniknąć represji i poprawić swój byt. Ruch migracyjny 
nasilił się w roku 1950, gdy aż 250 tysięcy osób chciało opuścić kraj. Ankara zahamo
wała masową migrację i przyjmowała tylko nielicznych. Sofia oskarżyła Turcję o ra
sizm i korupcję przy wyborze tych, którzy mogli uzyskać azyl. Prasa pisała 
o koczujących na granicy tysiącach emigrantów. Tylko w 1950 roku liczba wysiedlo
nych bułgarskich Turków wynosiła 55 746 osób. Ankara z kolei oskarżała Sofię o wy
syłanie wraz z Turkami agentów i Cyganów. Do porozumienia doszło w grudniu 1950 
roku. Emigrujący Turcy mogli zachować majątek i przesiedlić się na podstawie wizy 
wjazdowej. Do nieporozumień na tym tle dochodziło jeszcze w latach następnych. 
Ponownie zamykano granicę lub ją otwierano. Tylko w latach 1948-1951 do Turcji 
wyemigrowało z Bułgarii 150 tysięcy muzułmanów. 

Polityka bułgarska wobec migrujących była chwiejna. W latach 1948-1949 władze 
starały się powstrzymać masowe opuszczanie kraju. Od lipca 1949 roku Biuro Poli
tyczne BKP podjęło decyzję, aby nie wstrzymywać migracji i na opuszczonych przez 
Turków terenach osiedlać Bułgarów. Jednak już w kwietniu 1951 roku zaczęła domi
nować polityka „wielonarodowego państwa”, a migrację starano się ponownie ograni
czyć. Taka sytuacja trwała do roku 1956. Wówczas obowiązywała konstytucja z 1947 
roku, która gwarantowała wszystkim mniejszościom podstawowe prawa wolności.  
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Konstytucja ta, wzorowana na radzieckiej, wprowadzała w życie zasady obowiązujące 
w polityce w ZSRR wobec mniejszości narodowych. 

W tym czasie rozwijała się w Bułgarii sieć szkół tureckich. W 1952 roku było tam 
1020 szkół podstawowych, w których nauczanie odbywało się w języku tureckim. Do 
1956 roku funkcjonowało ich już 1149. Działały też 4 tureckie instytuty. W Uniwersy
tecie Świętego Klimenta Ochrydzkiego w Sofii na orientalistyce uczono języka tureckie
go, zabezpieczając kadry nauczycieli do tych szkół. Funkcjonowały biblioteki, czytelnie, 
zespoły folklorystyczne tureckie. Turcy mieli także swe teatry, gazety i czasopisma, jak: 
„Nowe Życie”, „Nowe Światło”, „Narodowa Młodzież”, „Flaga Komunizmu”, „Ojczy
zna”, „Światłość”, „Przyjaźń”, „Wieśniaczek”, „Pionier” i inne7. 

7 S. Kiselinovski, I. Stavovi-Kavka (I. Stawowy-Kawka), Malcinstva..., op. cit., s. 145, 146. 
8 S. Kiselinovski, Mniejszości narodowe w Bułgarii [w: ] Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, 

red. J. Machnik, 1. Stawowy-Kawka, t. XIII, Kraków 2005, s. 114, 115. 
9 Pomacy używali podwójnych imion i nazwisk, innych w domu, innych w urzędzie. 

10 „Sega” 1999, 25 maja. 

Po 1956 roku rozpoczął się proces ograniczania praw mniejszości narodowych 
w Bułgarii. Malała liczba szkół tureckich, język bułgarski jako obowiązkowy wyparł 
turecki. Ograniczono publikacje w tym języku gazet, czasopism i książek, a w 1960 
roku mniejszość turecką nazywano „tureckojęzycznymi Bułgarami”8. 

Od tego czasu ponownie nasilił się proces emigracji bułgarskich muzułmanów do 
Turcji. Sprzyjała temu wizyta Todora Żiwkowa w Ankarze i podpisanie 22 marca 1968 
roku porozumienia dotyczącego przesiedleń Turków z Bułgarii. W latach 70. i na po
czątku 80. można było obserwować w Bułgarii, podobnie jak i na całym świecie, 
wzrost muzułmańskiego fundamentalizmu. Sprzyjały temu kontakty z Turcją i ze świa
tem islamu. Wrogość w stosunku do innych, podniecenie nacjonalistyczno-religijne 
- widać to było przede wszystkim na prowincji. Tu także Turcy dysponowali środkami 
finansowymi niejasnego pochodzenia, które były przeznaczane głównie na działalność 
religijną. Władze w Sofii ostro zareagowały na tę sytuację. 

Najtrudniejszy okres przeżyli Turcy w Bułgarii w latach 1984-1989. 25 grudnia 
1984 roku rozpoczął się proces przymusowej bułgaryzacji ludności muzułmańskiej, 
w tym tureckiej. Służyła temu zmiana imion i nazwisk na bułgarskie, zakaz praktyk 
religijnych, używania języka tureckiego, kultywowania tradycji. Zakładając, że Turcy 
zareagują na tę sytuację, podobnie jak wcześniej czynili to Cyganie i Pomacy, którym 
zmiany te nie zawsze przeszkadzały9, wprowadzono akcję propagującą bułgarskie 
„odrodzenie narodowe”. Na represje Turcy odpowiedzieli, organizując nielegalne or
ganizacje. Najbardziej znaną był Turecki Narodowowyzwoleńczy Ruch w Bułgarii, na 
czele z filozofem Medim Doganowem (tur. Ahmed Dogan). W 1990 roku przekształ
cono tę organizację w Ruch na Rzecz Praw i Swobód. W 1988 roku zostało utworzone 
Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka, które w swym programie miało głównie 
obronę praw i wolności Turków. Od 1984 do 1989 roku władze odkryły działanie 28 
nielegalnych organizacji. Na znak niezadowolenia Turcy rozpoczęli także działania 
terrorystyczne, głównie na linię kolejową relacji Burgas-Sofia i dworce, na przykład 
w Warnie. Ginęli niewinni ludzie i dzieci. Jak podała gazeta „Sega”10, represjami ob
jęto około 10 tysięcy osób. 

Fala demonstracji przeszła przez kraj w maju 1989 roku, gdy w Paryżu miała miej
sce konferencja praw człowieka. Demonstrantów starano się rozpędzić siłą. W walkach 
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ulicznych byli zabici i ranni". Todor Żiwkow 29 maja w przemówieniu telewizyjnym 
zwrócił się do władz w Ankarze, aby otwarły granice dla swych rodaków, tak aby każ
dy bułgarski muzułmanin mógł opuścić kraj. Polityka przymusowej asymilacji, nietole
rancji religijnej doprowadziła do exodusu ludności tureckiej na szeroką skalę. Do Tur
cji udało się około 350 tysięcy bułgarskich Turków, a migrację tę nazwano „wielką 
wycieczką”. Zaostrzyło to kontakty z Turcją11 12. 

11 Zob. E. Centkowska, Jesień ludów '89. Kalendarium wydarzeń, Biuletyn Specjalny PAP z 23 maja 
1989, Warszawa 1992, s. 74. 

12 J. Baew, N. Kotew, Izselinczeskijat wyproś iv bylgarsko-turskite otnoszenija sled Wtorata swetowna 
wojna [w: ] Meżdunarodni otnoszenija, Sofija 1994, kn. 2, s. 50-61. 

13 S. Kiselinovski, Mniejszości narodowe.. op. cit., s. 117. 
14 M. Żmigrodzki, Przeobrażenia polityczno-ustrojowe..., op. cit., s. 109. 
15 Konstitucija na Republika Bylgarija Obh., DW, br. 56 ot 13 juli 1991, Sofija 1997, s. 5. 
16 Ibidem, s. 6. 
17 Ibidem, s. 11. 

Poprawa sytuacji mniejszości muzułmańskich nastąpiła po upadku rządów Żiwko- 
wa. Stopniowo powracano do dawnych imion i nazwisk ludności, zagwarantowano 
wolności religijne, tureckim językiem można było się posługiwać publicznie, powró
cono do szkół tureckich. 

Te pozytywne zmiany nie uspokoiły relacji między Turkami i Bułgarami w kraju. 
Wśród Turków wzrósł bowiem nacjonalizm oraz fanatyzm religijny. W miejscowo
ściach zamieszkałych przez Turków ściągano i palono bułgarskie flagi, zamieniano je na 
tureckie, budowano pomniki terrorystów z wcześniejszego okresu, pojawiły się hasła: 
„Śmierć chrześcijanom”, „Allach jest wielki”, „Dżihad” i inne. Działania te, jak również 
żądania usunięcia wszystkich chrześcijan z Rodopów czy tworzenia czystych tureckich 
ministerstw13, spotkały się ze sprzeciwem społeczeństwa bułgarskiego. Część intelektu
alistów zaangażowanych w demokratyczne przemiany ustrojowe domagała się rozpisa
nia referendum, które miałoby być gwarancją, że terytoria zamieszkałe przez Turków 
w Bułgarii nie uzyskają autonomii. Władze kraju uspokajały i zapewniały, że Bułgaria 
„pozostanie niepodległym krajem, gdzie oficjalnym językiem będzie bułgarski”14. 

Znalazło to potwierdzenie w nowej konstytucji Bułgarii z 1991 roku. W art. 2 par. 1 
znalazł się zapis15 16: „Republika Bułgarii jest jednolitym państwem z miejscowym samo
rządem terytorialnym. W jej strukturze nie dopuszcza się terytorialnych jednostek auto
nomicznych”. Natomiast art. 2 par. 2 głosił: „Terytorialna całość Republiki Bułgarii jest 
nienaruszalna”. Istotny dla życia politycznego mniejszości był art. 11 par. 4 konstytucji 
stwierdzający: „Nie można tworzyć politycznych partii na podstawie etnicznej, rasowej 
lub wyznaniowej, jak i partii, które stawiają sobie za cel przejęcie siłą władzy”. Ogra
nicza on prawo członków mniejszości do swobodnego zakładania organizacji politycz
nych i jest sprzeczny z art. 6 tejże konstytucji, w którym zawarta jest zasada niedy
skryminacji. Katalog praw przysługujących mniejszościom narodowym jest zawarty 
w art. 6, 29, 36 i 37 konstytucji. Art. 36 par. 2 stwierdza, że: „Obywatele, których język 
bułgarski nie jest językiem ojczystym, mają prawo, oprócz obowiązkowego nauczania 
bułgarskiego, uczyć się i posługiwać swym językiem”17. Art. 13 formułuje zasady: 
wolności wyznania, oddzielenia instytucji kościelnych od państwa oraz podkreśla, że 
religijne wspólnoty i instytucje, a także przekonania religijne nie mogą być wykorzy
stane w celach politycznych. 
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W Bułgarii panuje wolność praktyk religijnych. Państwo nie przeszkadza w publi
kacji literatury religijnej. W 1994 roku ponownie powołano Główny Urząd Muftiego, 
pomaturalny Instytut Islamski oraz otwarto 4 szkoły religijne w: Szumen, Ruse, Mom- 
cilogradzie i Glodżewie (okolice Rozgradu). Otwarto 8 meczetów i wystąpiono o zgo
dę na budowę 40 nowych. 

Umożliwiono wydawanie prasy tureckiej i czasopism, takich jak: „Prawa i Wolno
ści”, „Nadzieja”, „Zaufanie”, „Flaga” i inne. Od 2003 roku w Krdżali ukazuje się ga
zeta „Nowe Życie”, wyłącznie w języku tureckim. Rozpoczęły się także emisje telewi
zyjne i radiowe w tym języku. Demokratyzacja i liberalizacja życia, aktywne kontakty 
nie tylko z rodakami w Turcji, ale także ze światem arabskim spowodowały w latach 
90. nasilenie się działań organizacji i fundacji islamskich. Władze były zmuszone do 
wydania zakazu działań niektórych z nich. Jednak każdego roku młodzi ludzie wyjeż
dżają na szkolenia poza granicami kraju, co budzi niepokój. 

Udział muzułmanów w życiu politycznym jest szeroki. Partia Ahmeda Dogana, 
Ruch na Rzecz Praw i Swobód pod hasłem „Bułgaria dla wszystkich”, stała się języcz
kiem u wagi w czasie wyborów. Zyskuje poparcie 5 do 7% elektoratu. Ma swych 
przedstawicieli w parlamencie. Od 2001 roku jest partią, która pełni rolę koalicjanta 
- najpierw z Narodowym Ruchem Symeona II, a po wyborach w 2005 roku z Bułgar
ską Partią Socjalistyczną tworzy rząd. 

Romowie (Cyganie), rozmieszczeni na całym terytorium Bułgarii i stanowiący we
dług spisu ludności z 2001 roku 4, 6% ludności kraju (365 797 osób), wyznają różne 
religie oraz różnie określają swą tożsamość narodową. Muzułmanie to głównie odłam 
sunnicki. Nadal zajmują najniższy szczebel w hierarchii społecznej, często czują się 
dyskryminowani. Sąd w Sofii każdorazowo odrzucał składane prośby Demokratyczne
go Związku „Roma” o zarejestrowanie go jako partii politycznej. Przewodniczący 
Związku, Manusz Romanow, skierował protest przeciwko dyskryminacji Cyganów 
w Bułgarii między innymi do Światowej i Europejskiej Organizacji Cyganów18. 

ls Biorąc pod uwagę, że swą działalność polityczną prowadzi Ruch na Rzecz Praw i Swobód, który jest 
partią polityczną o podłożu etnicznym i religijnym, protest Cyganów jest zasadny. 

19 Tylko 35 tysięcy Pomaków deklaruje, że językiem codziennego użytku jest dla nich turecki. Zob. 
S. Kiselinovski, Mniejszości narodowe..., op. cit., s. 123. 

Obecnie w Bułgarii żyje około 240 tysięcy Pomaków, którzy są zislamizowanymi 
Bułgarami. Jednak tylko 1/3 z nich określa swą przynależność narodową jako bułgar
ską. Pozostali przyjmują turecką (około 70 tysięcy19) i pomacką narodowość. Polityka 
kształtowania nowej narodowości ma antybułgarski charakter. Dla podkreślenia po- 
mackiej tożsamości narodowej w miejscowości Ardino próbowano utworzyć muzuł
mańską partię polityczną. 

Reasumując, bardzo trudno jest jednoznacznie powiedzieć, jaka jest prawdziwa 
motywacja różnych zachowań i postaw Cyganów i Pomaków. Zapewne wpływ mają tu 
z jednej strony islamskie nurty fundamentalistów, z drugiej względy ekonomiczne czy 
też rodzinne. 

Grecja jest państwem prawosławnym. Prawosławie w tym kraju ma zagwarantowany 
status religii panującej i bardzo silną pozycję. Interes greckiej Cerkwi jako wyraziciela 
i strażnika interesu narodowego przeważa nad koniecznością ochrony praw mniejszości 
religijnych. Muzułmanami są: Turcy, Pomacy (Słowianie) oraz Romowie (Cyganie). 
Jest to ludność, która pozostała na terytorium Grecji po dwóch ważnych decyzjach 
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dotyczących wymiany mieszkańców. Pierwszym aktem, podpisanym w Neuilly-sur- 
-Seine 27 listopada 1919 roku po I wojnie światowej, Bułgaria zobowiązała się do 
przyjęcia ludności słowiańskiej - Bułgarów z terytorium Grecji. Była to tak zwana 
dobrowolna wymiana między Bułgarią i Grecją. Brały w niej udział również rodziny 
słowiańskie wyznania muzułmańskiego. Drugim aktem, podpisanym w Lozannie, był 
dwustronny układ turecko-grecki o przymusowej wymianie ludności, noszący datę 
30 stycznia 1923 roku. Kryterium wymiany było wyznanie. Grecji przybyło około pół 
miliona wyznawców prawosławia (Greków), a Turcji około 400 tysięcy muzułmanów 
z Grecji (głównie z Epiru i Macedonii: Turków, Albańczyków i ludności słowiańskiej). 
Wyjątkowo obowiązek przymusowego przesiedlenia nie dotyczył muzułmanów z Tra- 
cji Zachodniej20. Do dzisiaj jest to główny teren ich zamieszkania w Grecji. Ponadto 
niewielka liczba Turków żyje w Atenach i Salonikach. Bardzo trudno jednak ustalić ich 
liczbę, gdyż brak oficjalnych danych na ten temat. Greckie spisy ludności nie podają 
takich danych. Szacunki mówią o 98 tysiącach osób, co wydaje się liczbą zaniżoną21. 

20 Przesiedlenia nie dotyczyły także stambulskich Greków, osiadłych tam przed 1919 rokiem. 
21 Zob. także: A. Parzymies, Muzułmanie w Grecji [w: J Muzułmanie w Europie, op. cit., s. 44. 
22 Konstytucja Grecji z 1975 roku z poprawkami z 1986 i 2001 roku, www. ypes. gr. oraz www. synta- 

gma. idx. gr

Swobody religijne w Grecji gwarantuje przede wszystkim konstytucja grecka. Ar
tykuł 1322 głosi, że: 

- wolność sumienia jest nienaruszalna, a korzystanie z pozostałych praw i swobód nie może 
być uzależnione od indywidualnych przekonań religijnych; 

- wszystkie uznane religie cieszą się swobodą a związane z nimi czynności kultowe odby
wają się bez przeszkód pod ochroną prawną. Nie mogą one naruszać porządku publicznego 
i przyjętych zwyczajów. Prozelityzm jest zabroniony; 

- kapłani wszystkich uznanych religii podlegają takiemu samemu nadzorowi ze strony pań
stwa i mają wobec niego takie same obowiązki jak kapłani wyznania panującego; 

- nikt nie może, powołując się na przekonania religijne, uchylić się od obowiązków wobec 
państwa i od przestrzegania prawa; 

- nie można narzucić żadnej przysięgi, z wyjątkiem określonej prawem i w określonej przez 
nie formie. 

Taki zapis w konstytucji jest co najmniej dwuznaczny. Spowodowany jest bowiem 
założeniem, że wymienione powyżej prawa mniejszości religijnych są zagwarantowane 
jedynie wyznawcom tak zwanych religii uznanych. Muzułmanie w Grecji są grupą 
religijną uznawaną oficjalnie przez państwo. Dlatego ich prawa są zagwarantowane 
specjalnym statusem. Status ten został wypracowany przez regulacje prawne wprowa
dzane stopniowo od chwili uzyskania suwerenności Grecji (1830 rok) i włączania co
raz to nowych terytoriów, wcześniej będących we władaniu Turcji osmańskiej. Na 
współczesne traktowanie muzułmanów w Grecji do tej pory ma wpływ układ podpisa
ny w Lozannie po przegranej przez Grecję wojnie turecko-greckiej. Grecja w układzie 
z 30 stycznia 1923 roku zobowiązała się do przestrzegania przyznanych dotychczas 
praw i wolności muzułmanom oraz ochrony miejsc ich kultu, zapewnienia swobody 
tworzenia stowarzyszeń, organizacji i instytucji charytatywnych, poza tymi, które mo
głyby zakłócić porządek publiczny. Gwarantem przestrzegania postanowień układu 
była Liga Narodów. Do dzisiaj postanowienia te są aktualne oraz chronione przez pra
wo międzynarodowe i europejskie. 

http://www.ypes.gr
http://www.synta-gma.idx.gr
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Do najbardziej spornych kwestii, które pojawiły się w 1990 roku, należy zmiana za
sady wyboru muftich. Do tej pory zgodnie z przepisami z 1882 roku ci najwyżsi przy
wódcy religijni byli mianowani przez samych muzułmanów z desygnowanych przez 
państwo kandydatów. Ten stan rzeczy zmieniał traktat ateński z 14 listopada 1913 roku, 
który wprowadzał elekcję muftich przez samych muzułmanów z wyjątkiem muftiego 
Larisy. Od 1990 roku desygnowania muftiego dokonuje prezydent na podstawie propo
zycji ministra edukacji i wyznań. Komitet złożony z przedstawicieli mniejszości reli
gijnych ma jedynie prawo zgłaszania kandydatów. Ograniczenia te spowodowały wy
buch niezadowolenia społeczności muzułmańskiej. Na znak protestu 17 sierpnia i 24 
grudnia 1991 roku przeprowadzono niezależne wybory muftich23. Władze greckie 
uznały wybory za nielegalne i sprzeczne z konstytucją i praktyką w świecie muzuł
mańskim. Dla porównania w sąsiedniej Macedonii czy Bułgarii muzułmanie sami wy
bierają swych przywódców religijnych. 

23 Dokladniej na ten temat zob. The Treaties of Peeace 1919-1924, Vol. II. Carnegie Endowment for 
International Peace, New York 1924, s. 42. 

24 S. Stavros, The Legal Status of Minorities in Greece Today: The Adequacy of Their Protection in 
Light of Current Human Rights Perception,. Journal of Modem Greek Studies” 1995, t. 13, s. 22, 23. 

25 „Dnevnik” on-line izdanije httpi//www. dnevnik. com. mk/l7. 07. 2006. 
26 Ch. Rozakis, The International Protection of Minorities in Greece [w: J Greece in a Changing 

Europe, red. K. Featherstone, K. Ifantis, Manchester 1966 oraz S. Kiselinovski, I. Stavovi-Kavka, Malcin- 
stva..., op. cit., s. 62. 

Duże problemy występują także w związku ze stosowaniem przez muzułmanów 
prawa szariatu, zwłaszcza gdy chodzi o możliwość wielożeństwa oraz traktowania 
kobiet - patriarchalny model małżeństwa. Konstytucja grecka gwarantuje równo
uprawnienie mężczyzn i kobiet, a prawo karne zabrania poligamii24. 

Bardzo trudno muzułmanie uzyskują zezwolenia na budowę nowych obiektów reli
gijnych, ich przebudowę lub nawet renowację. Do dzisiaj nie został wybudowany me
czet w Atenach, do czego władze greckie zobowiązały się umowami międzynarodo
wymi jeszcze w 1913 roku. Jak doniósł grecki dziennik „Elefterotipija” 16 lipca 2006 
roku, działająca na terytorium Republiki Macedonii organizacja Dżemat Teblik, istnie
jąca od 1997 roku, wchodząca w skład fundamentalistycznej ekstremistycznej Świato
wej Ligi Muzułmańskiej, wezwała władze do spełnienia swego obowiązku wobec lud
ności muzułmańskiej i wybudowała wreszcie meczet na swym terytorium25. Obecnie 
głównie w Zachodniej Tracji funkcjonują 284 meczety, a posługę kapłańską sprawuje 
437 hodżów. Centrum kultu religijnego muzułmanów w Grecji jest Ksanthi. 

Negatywnie i niechętnie są nastawione władze greckie i społeczeństwo do możli
wości uznania grup etnicznych w Grecji. Jest to kwestia najbardziej drażliwa. Nie mó
wi się o mniejszości narodowej tureckiej czy macedońskiej lub bułgarskiej, a jeśli już 
- to o „turkofonach” czy „slawofonach” lub „zislaminizowanych chrześcijanach”26. 
W okresie rządów Aleksandrosa Papagosa (1952-1955) zaczęto się posługiwać termi
nem „Turek” w stosunku do muzułmanów. Grecy uznali to jednak za zbyt daleko idące 
ustępstwo na rzecz Ankary i odstąpienie od porozumień z Lozanny z 1923 roku, dlate
go praktykę tę porzucono. 

W lipcu 1999 roku ponownie pojawiły się głosy krytyki w stosunku do wypowiedzi 
ministra spraw zagranicznych Giorgiosa Papandreu, który stwierdził, że Grecja nie ma 
podstaw, by obawiać się konsekwencji przyznania członkom mniejszości narodowych 
prawa do samookreślenia. Nikt nie kwestionuje, że wielu muzułmanów tureckiego 

http://www.dnevnik.com.mk/l7.07.2006
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pochodzenia uważa się za Turków, Bułgarów czy Pomaków i jest to bez znaczenia tak 
długo, jak długo nie zagraża to granicom państwa - twierdził Papandreu. 

Jego wystąpienie zbiegło się z propozycją regulacji spraw dotyczących macedoń
skich uchodźców politycznych z okresu wojny domowej 1946-1949 oraz z wnioskiem 
3 parlamentarzystów pochodzenia tureckiego i organizacji mniejszościowych i mię
dzynarodowych (7 tureckich i 3 macedońskich) o uznanie mniejszości narodowej tu
reckiej i macedońskiej w Grecji. Gdy 29 lipca 1999 roku na ręce przewodniczącego 
parlamentu greckiego, Apostolosa Kaklamanisa (PASOK), wpłynął wniosek parla
mentarzystów, wywołał on powszechne oburzenie. Został odrzucony i potępiony, 
a prasa grecka, w tym główne dzienniki „To Vima”, „Kathimerini”, okrzyknęła pomysł 
mianem zdrady interesów narodowych27. 

27 Jedynym dziennikiem niekrytykującym otwarcie wniosku był lewicowy „Synaspismos”. 
28 A. Parzymies, Muzułmanie..., op. cit. s. 47. 
29 Por. Ministerstwo Edukacji i Wyznań, http: //www. ypepth. Gr/en ec home. htm i S. Kiselinovski, 

I. Stavovi-Kavka, Malcinstva..., op. cit., s. 85. 

Muzułmanie w Grecji mają prawo do wydawania własnych czasopism, zakładania 
organizacji kulturalno-oświatowych. W Ksanthi jest drukowany „Głos Tracji” (od 1981 
rok), w Komotini „Przemijanie” i „Prawda” (od 1967 roku). Jeśli chodzi o organizacje, 
towarzystwa i związki islamskie, należy wymienić: Muzułmański Związek, Związek 
Młodzieży Muzułmańskiej, Organizację Nauczycieli Muzułmanów z Tracji Zachodniej 
i inne. Wszystkie one mają charakter muzułmański, a nie turecki. Próby tworzenia 
i działania organizacji tureckich są krytykowane i zakazane. Argumentacja sądów jest 
taka, że przymiotnik „turecki” odnosi się do mieszkańców Turcji i nie może być uży
wany w stosunku do obywateli greckich, a posługiwanie się nimi wobec greckich mu
zułmanów zagraża porządkowi publicznemu. Dlatego nawet związki i ugrupowania 
o długiej tradycji, jak: Związek Nauczycieli Tureckich w Zachodniej Tracji (Bati Tra- 
kya Tiirk Ógretmenler Birligi) działający od 1936 roku, Związek Turecki w Ksanthi 
(Iskeęe Tiirk Birligi) powstały w 1927 roku i inne, ze względu na swą nazwę, zostały 
zdelegal izo wane28. 

Charakterystyczne było zachowanie Grecji w czasie wojny w Bośni i Hercegowi
nie, Jugosławii (w sprawie Kosowa) oraz w Macedonii. Wyraźny był brak poparcia na 
forum prasy, mediów ze strony Aten dla działań wspierających muzułmanów w tych 
krajach. Oficjalnie Grecja jako członek NATO i Unii Europejskiej wypełniała, choć 
niechętnie, swe zobowiązania polityczne. Zawsze jednak w przekonaniu Aten był to 
zły przykład dla muzułmanów w Grecji, a polityka Tity, dająca tej grupie ludzi w Jugo
sławii zbyt duże uprawnienia, była błędna, krótkowzroczna i prowadziła do groźnych 
następstw. 

Niepokój wśród Greków budzą współczesne ruchy zachowawcze, nawet pewne 
formy skrajnego fundamentalizmu, solidarność ze skrajnym islamem. Tłumaczyć to 
można tym, że Turcy z Tracji Zachodniej nie przeżyli okresu europeizacji prowadzonej 
w Turcji przez Mustafę Kemala Atatiirka. 

Muzułmanie mają prawo do korzystania ze szkół, w których języka tureckiego na
ucza 770 pedagogów w 279 placówkach29 (szacunki podają 11-14 tysięcy uczniów 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i liceów). Ponadto działają dwie szkoły 
koraniczne, które są finansowane przez państwo, w Komotini i Echinos. 

http://www.ypepth
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Takie same prawa jak Turcy mają także Pomacy. Posługują się oni językiem zali
czanym do południowosłowiańskich dialektów bułgarskich. Ich liczbę szacuje się na 
35 tysięcy30. Nie posiadają oni własnych szkół, czasopism, gdyż nie ma oficjalnie ję
zyka, którym ta grupa ludzi się posługuje. Władze zezwoliły jednak na wydrukowanie 
grecko-pomackiego słownika. Ma to za zadanie oddalenie tej ludności od chęci identy
fikowania się z Bułgarami. Pomacy żyją głównie w Ksanthi, w Rodopach oraz we 
wsiach wzdłuż Maricy. Podobny problem jest z Romami (Cyganami). Im z kolei przy
sługuje status mniejszości językowej. Dotyczy to Romów zamieszkałych w Tracji Za
chodniej. Jest to następstwo postanowień z Lozanny z 1923 roku. Liczbę Romów sza
cuje się na 15 tysięcy, chociaż bardzo trudno określić ją faktycznie nie tyko ze względu 
na częste zmienianie przez nich miejsca zamieszkania, lecz także dlatego, że nie pro
wadzi się oficjalnych badań na ten temat. 

30 Ibidem, s. 87. 

Charakterystyczną cechą Pomaków i Romów jest płynność i relatywność w okre
ślaniu swej przynależności narodowej. Bardzo często deklarują się jako Turcy, co wię
cej, używająjęzyka tureckiego nie tylko dla celów religijnych, ale posługują się nim na 
co dzień. Wiąże się to z wyższym statusem Turków w społeczności muzułmańskiej 
oraz możliwością korzystania z przywilejów. 

W obu krajach, zarówno w Bułgarii, jak i Grecji, problem muzułmański jest niezwy
kle istotny, chociaż skala zagrożenia, obawy, jakie wywołują ruchy i organizacje funda- 
mental¡styczne, jest różna. W Bułgarii dotyczy to dużej grupy społeczeństwa (która cią
gle w sposób dynamiczny rośnie), natomiast obawy Aten przed rosnącym fundamen
talizmem islamskim w Tracji Zachodniej nie wydają się w pełni uzasadnione. 
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