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Rola religii w życiu społeczono-politycznym
muzułmanów w macedonii po zawarciu porozumienia
ochrydzkiego

Wielokrotnie stwierdzono, że Muzułmanie w Macedonii są społecznością etnicznie
i religijnie heterogeniczną.

Przeprowadzony w 2002 roku spis ludności w Macedonii pokazał, że z dwóch mi-
lionów jej obywateli około 700 tysięcy to wyznawcy islamu, drugiej pod względem
liczebności wyznawców (po prawosławiu) religii. Z tej liczby około 25% stanowi lud-
ność pochodzenia albańskiego, niecałe 4% – pochodzenia tureckiego. Mniejszymi
społecznościami kulturowo-etnicznymi wśród macedońskich muzułmanów są mace-
dońskojęzyczni Torbesze (około 70 tysięcy), Romowie (około 36 tysięcy) oraz Bośnia-
cy (około 9,7 tysiąca)1.

Jeśli chodzi o wielowymiarowość w obrębie samego islamu, to na terenie Macedo-
nii mamy do czynienia w przeważającej większości z wyznawcami sunnizmu (tu
z kolei większość stanowią zwolennicy szkoły hanafickiej, mniejszość natomiast to
sufi), Bektaszyci zaś są w mniejszości2.

Względna stabilizacja w stosunkach między poszczególnymi grupami etnicznymi
oraz wyznaniowymi została naruszona przez napływ kosowskich Albańczyków z apo-
geum w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku (kiedy to przybyło ich do Macedo-
nii około 21 tysięcy)3.

Nawiązując do badań socjologów macedońskich4, tradycyjnie wysoki stopień tole-
rancji religijnej w Macedonii zmniejszył się w latach 1992–1993, jako wpływ mitu
łączącego w sobie przejawy „muzułmańskiej konspiracji” oraz „zagrożonego prawo-
sławia”5. Ta polityczna mitologia pojawiła się w momencie, gdy pewne konkretne
rozwiązania polityczne nie były dla wszystkich społeczności „wystarczająco przeko-
nywające”. Jedną z głównych przyczyn rozprzestrzeniania się tego mitu był fakt, że

1 Core Document Forming Part of the Reports of States Parties – The Former Yugoslav Republic od
Macedonia, International Human Rights Instruments, HRI/CORE/MKD/2006, 14 August 2006, s. 3–6.
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/fla7e7c9b548ef9c12572580055041f?Opendocument

2 Muslims of Macedonia, Center for Documentation and Information on Minorities in Europe – South-
east Europe (CEDIME-SE) Report, s. 36–37.

http://www.greekhelsinki.gr/pdf/cedime-se-macedonia-muslims.PDF
3 A. Parzymies, Muzułmanie w Macedonii, w: A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Warszawa

2005, s. 136.
4 Muslims of Macedonia..., op.cit., s. 21–22.
http://www.greekhelsinki.gr/pdf/cedime-se-macedonia-muslims.PDF
5 Ibid., s. 22.
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kiedy świat zastanawiał się, jak powinno się patrzeć na nowo powstałe państwo, ów
mit stał się siłą integrującą Macedończyków obawiających się, że nastąpi zanik jedne-
go z aspektów ich tożsamości narodowej, jakim jest prawosławie. Mit ów miał nisz-
czący wpływ na relacje między chrześcijanami i muzułmanami w taki sposób, że do-
prowadził do „zamykania się” społeczności wyznaniowych oraz do stopniowego
zmniejszania się stopnia ważności czynnika „narodowości” zestawionego z czynni-
kiem „religii”6.

Republika Macedonii, uzyskując suwerenność 8 września 1991 roku, stała się mło-
dym samodzielnym państwem, w którym lukę niemal nieistniejących tradycji pań-
stwowych, braku demokracji, nierozwiniętej kultury politycznej, niedojrzałej kultury
pokoju (a raczej, cytat za Biljaną Vankovską, „dominującej kultury zbrojnej”7), zaczęło
wypełniać rozwarstwienie wśród jej obywateli. Ludność albańska zaczęła podkreślać
swą odrębność przez manifestację przynależności do kręgu islamu. Jak pisze prof.
Irena Stawowy-Kawka, „doszło do podziału między obywatelami Republiki – islam
identyfikowany był z Albańczykami, a prawosławie z Macedończykami”8.

Od 1991 roku Macedonia była narażona na płynące z zewnątrz wpływy zarówno
ekonomiczne, jak i polityczne, na niestabilność, która miała częściowo swoje źródło w
wydarzeniach rozgrywających się na Bałkanach. Na tym tle w młodym państwie ujaw-
nił się niski poziom legitymizacji władzy państwowej ze strony jego obywateli. Zda-
niem Vankovskiej:

„Niektóre części społeczeństwa widziały państwo jako emanację «macedońskości», pod-
czas gdy inne były rozczarowane mocno skorumpowanymi elitami (pochodzącymi z własnej
społeczności etnicznej). (...) społeczna niesprawiedliwość oraz nierówności zostały łatwo
przełożone na kategorie etniczne, częściowo dlatego, że był to najłatwiejszy sposób na mo-
bilizację polityczną niepewnych obywateli”9.

Według Vankovskiej, bardzo niewielu analityków konfliktu zbrojnego z 2001 roku
zadawało sobie pytanie, czy ów konflikt został zdeterminowany etnicznie, czy też po-
wstał w wyniku niebrania pod uwagę wpływu, jaki miały niepewność socjalna oraz
proces budowy państwowości na ludzkie odczucie braku stabilności.

Zawarte 13 sierpnia 2001 roku porozumienie ochrydzkie zakończyło zbrojną rebelię
Albańczyków domagających się między innymi konstytucyjnego umocowania istnienia
Wspólnoty Muzułmańskiej, na wzór macedońskiej Cerkwii prawosławnej, oraz swo-
bód religijnych. Domagali się oni zastąpienia dotychczasowego statusu narodowości
uznaniem ich za naród równorzędny w Republice Macedonii wraz ze wszelkimi kon-
sekwencjami owego aktu10.

                                                       
6 Ibid.
7 B. Vankovska, The Role of the Ohrid Framework Agreement and the Peace Process in Macedonia, s.

3. http://www.transnational.org/SAJT/forum/meet/2006/Vankovska_Macedonia_Check.pdf
8 I. Stawowy-Kawka, Islam w Macedonii i Grecji – najważniejsze problemy, w: Islam w Macedonii i

Grecji – najważniejsze problemy, w: Naród – Państwo – Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofia-
rowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, A. Patek, W. Rojek (red.), Kra-
ków 2006. s. 298.

9 B. Vankovska, op.cit., s. 4.
10 A. Parzymies, op.cit., s. 136.
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Należy tu nadmienić, że swobodę religijną oraz wolność wyznawania religii gwa-
rantowała Macedończykom konstytucja z 1991 roku11.

W nowelizacjach konstytucji wprowadzonych w 2001 roku przyjęto zmiany wyni-
kające z porozumienia ochrydzkiego. Oprócz gwarancji swobód religijnych oraz swo-
body wyrażania przekonań religijnych konstytucja zrównała pod względem prawnym
wspólnoty religijne, oddzielając je od państwa12.

W tym miejscu należy powiedzieć kilka słów o strukturze organizacyjnej macedoń-
skiego islamu, gdyż jest on podzielony między różne grupy etniczne.

W Macedonii funkcjonują cztery społeczności religijne muzułmanów. Dwie z nich:
Wspólnota Muzułmańska oraz Islamska Religijna Wspólnota Derwiszów są zareje-
strowane, dwie natomiast nie: Muzułmańska Wspólnota Religijna oraz Wspólnota
Bektaszytów.

Mimo iż liderzy Wspólnoty Muzułmańskiej twierdzą, że organizacja jednoczy
wszystkich macedońskich muzułmanów – faktycznie łączy ona jedynie Albańczyków.
Niealbańscy muzułmanie, czyli Turcy, Torbesze, Bośniacy oraz Romowie, funkcjonują
w ramach Muzułmańskiej Wspólnoty Religijnej.

Owe podziały wywołują liczne problemy wewnątrz samej Wspólnoty Muzułmań-
skiej, z których najpoważniejszy to nierówna dystrybucja władzy pomiędzy różnymi
grupami etnicznymi na korzyść mniejszości albańskiej. Skutkuje to między innymi
dominacją języka albańskiego podczas sprawowania obrządku w meczetach, co jest
szczególnie widoczne na zachodzie kraju13, wykorzystywaniem organizacji do celów
politycznych partii albańskich oraz propagandy nacjonalistycznej.

Na niejednorodną (etnicznie i językowo) strukturę islamu nakłada się kolejny po-
dział wynikający z wprowadzonego demokratycznego mechanizmu wielopartyjności
sceny politycznej w Macedonii. Jednak specyfiką tego kraju jest powstanie partii o
charakterze etnicznym, gdyż na realizacji takich właśnie celów skupiają się ich działa-
nia. Jeśli chodzi o muzułmanów, to funkcjonuje pięć partii albańskich, dwie bośniac-
kie, jedna turecka, dwie romskie oraz dwie partie Romów Egipcjan14; oprócz tego licz-
ne stowarzyszenia i ruchy.

Tu również występuje dominacja muzułmanów pochodzenia albańskiego, których
ambicje przewodniczenia całej macedońskiej społeczności wyznawców islamu są wy-
padkową ich przewagi liczebnej oraz wsparcia ze strony kosowskich, europejskich i
amerykańskich Albańczyków. Z jednej strony sprzyja im fakt wspomnianej już wcze-
śniej słabości samego państwa macedońskiego, a z drugiej – poparcie ze strony Stanów
Zjednoczonych.

Aby zrozumieć rolę religii w życiu społeczno-politycznym muzułmanów w Mace-
donii, z jaką mamy do czynienia po zawarciu porozumienia ochrydzkiego, trzeba bliżej
przyjrzeć się, jak wypowiada się wielu specjalistów – „niezwykłości” lub też „specyfi-
ce” spektrum wydarzeń, które złożyły się na skutek w postaci podpisania, a potem
wcielania w życie postanowień owego porozumienia.
                                                       

11 Na temat formalnych kwestii rejestracji macedońskich grup religijnych zob. I. Stawowy-Kawka,
op.cit., s. 296.

12 Ibid.
13 Muslims of Macedonia..., op.cit., s. 36–37.
14 Szerzej na temat macedońskiej sceny politycznej w: The Macedonian Political System – Short Intro-

duction to the Macedonian Political Parties No 2, Raport Center for Research and Policy Making, Skopje
2005. oraz A. Parzymies, op.cit., s.138.
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Istnieją dane mówiące, że konflikt ten rozpoczął się pod koniec lutego 2001 roku
sporadycznymi starciami na granicy macedońsko-kosowskiej, natomiast sześć miesię-
cy później podpisano porozumienie ochrydzkie, aby położyć kres „konfliktowi zbroj-
nemu”, podczas którego – według oficjalnych danych – życie straciło w sumie, po obu
stronach, 200 osób.

Interesujący tutaj jest fakt, że w tym samym czasie, bo w lutym 2001 roku, prze-
prowadzone zostały badania opinii publicznej, które wskazały, iż ludność pochodzenia
albańskiego jest zadowolona z tego, jak układają się według nich relacje międzyetnicz-
ne. Ludność etnicznie macedońska natomiast postrzegała tę kwestię odmiennie, ale nie
uważali owych stosunków z innymi grupami narodowościowymi za jedną z najważ-
niejszych bolączek kraju. Skupiali się oni raczej na skandalach politycznych, pęknię-
ciach wewnątrz rządzącej koalicji, bezrobociu, przestępstwach, korupcji.

Oprócz etapu negocjacyjnego porozumienia ochrydzkiego (wiosna i lato 2001 ro-
ku), istnieją takie jego aspekty, które mają podstawowe znaczenie dla Macedonii. Jed-
ną z nich jest lista sygnatariuszy porozumienia, liderów czterech najważniejszych partii
politycznych, z których żadna nie była w konflikcie z pozostałymi i nie brała odpowie-
dzialności za powstałą przemoc. Głos w negocjacjach mieli jednak przedstawiciele
społeczności międzynarodowej. To nie strony konfliktu zapoczątkowały owe negocja-
cje, lecz zostały one narzucone przez UE i Stany Zjednoczone. Obecność aktorów
zewnętrznych dostarczyła później wymówki dla tych, którzy chcieli wyprzeć się swego
poparcia dla postanowień porozumienia. Stało się to często podnoszonym argumentem
w kampanii wyborczej w 2002 roku: przeciwko małej i bezbronnej Macedonii zorgani-
zowano międzynarodowy spisek (Georgievski).

Wprowadzenie w życie porozumienia pokojowego zależy przede wszystkim od po-
parcia, jakie ma ono na poziomie podstawowym, tj. wśród lokalnych partnerów. Nato-
miast atmosfera konspiracji wokół negocjacji ochrydzkich dostarczyła wymówki poli-
tykom, których wiarygodność została zakwestionowana przez ich wyborców. Co wię-
cej, jak pisze wspominana wcześniej Vankovska:

„Liderzy zarówno po stronie etnicznych Macedończyków, jak i Albańczyków w Mace-
donii nie mają złudzeń co do tego, jak korzystne jest zadowolenie społeczności międzynaro-
dowej. Tym samym polityka etniczna i wprowadzanie w życie postanowień porozumienia
ochrydzkiego stały się centralnym punktem polityki rządowej, usuwając w cień wszelkie in-
ne reformy kraju. To dowodzi bardzo sprytnej taktyki: z braku możliwości co do przekształ-
cenia systemu ekonomicznego czy socjalnego w taki sposób, by wyeliminować przestęp-
czość zorganizowaną czy korupcję, obie elity polityczne przyrzekają wierność swej polityce
etnicznej i postanowieniom dotyczącym podziału władzy, bez względu na to, jak głęboki
i jak wyraźny jest obecny kryzys społeczno-ekonomiczny”15.

Niezaprzeczalnym osiągnięciem porozumienia jest stabilizacja wewnątrzetnicznych
stosunków w państwie, którego segmenty są tak nieufne wobec siebie i tak mocno od
siebie odseparowane (również fizycznie; mam tu na myśli wprowadzenie w 2004 roku
prawa o organizacji terytorialnej).

Fakt, że przedstawiciele elit albańskich mogą uczestniczyć we władzach Macedonii
uspokoiło ich nastroje separatystyczne w obrębie państwa, ale podejmują oni inten-
sywne działania asymilacyjne wewnątrz społeczności islamskiej. Natrafiają oni jednak

                                                       
15 B. Vankovska, op.cit., s. 12.
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tutaj na pewne opory. Ludność turecka w Macedonii, podobnie jak ta osiedlona w Gre-
cji i Bułgarii, zainteresowana jest powrotem do Turcji bardziej niż tym, co dzieje się na
terenie Macedonii. Albańczycy przeciwnie, chcą wiedzieć, jaka jest sytuacja ich pań-
stwa gospodarza, podobnie jak Torbesze. Ci z kolei, podkreślając, że są Macedończy-
kami wyznania muzułmańskiego, nie poddają się albańskim dążeniom asymilacyjnym i
narażają się na częste konflikty16.

Jeśli chodzi natomiast o macedońskich Bośniaków niektórzy badacze twierdzą, że
angażują się oni bardziej w wydarzenia rozgrywające się w Bośni17. Mam tu na myśli
wszelkie ruchy muzułmanów związane ze zjawiskiem fundamentalizmu islamskiego,
z terroryzmem islamskim, z panislamizmem. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę śro-
dowisk muzułmańskich na Bałkanach, trudno jest to jednoznacznie potwierdzić.

Na koniec należy wspomnieć o Torbeszach, muzułmanach osiedlonych w Macedo-
nii, którzy dla Albańczyków są również obiektem do asymilacji. Co więcej, znajdują
się oni pod presją również ze strony Turków (utożsamiających bycie muzułmaninem
z tureckością i językiem tureckim), Bośniaków muzułmanów mówiących po bośniac-
ku) oraz chrześcijańskich misjonarzy (również docierających do nich od strony wspól-
nego „języka”)18.

Pytanie, do jakiego stopnia islam dzisiaj jednoczy muzułmanów w Macedonii pozo-
staje w zasadzie otwarte. Mam tu na myśli fakt istnienia tez sugerujących, że funkcja
integrowania wyznawców w obrębie islamu nie ma dziś potwierdzenia w rzeczywisto-
ści. Z drugiej jednak strony można też zauważyć, że muzułmanie stanowią swego ro-
dzaju jedność, kiedy skonfrontuje się ich z wyznawcami chrześcijaństwa w ogóle,
a prawosławia w szczególności.

The role of religion in the socio-political life of Muslims
in Macedonia after the Ohrid agreement

Summary

In the multicultural society of Macedonia religious divisions characteristically overlap with national
and language divisions. After the events of Albanian rebellion and the Ohrid agreement of 2001,
Islam became one of the most important aspects of ethnic distinction, especially for Albanians. It led
to a close relationship between religious and political activity. Additionally, the dominant position of
the Albanian minority among Macedonian followers of Islam had some impact on other national
groups of the same faith and the relationships between them. The politicization of religion in general
and of Islam in particular was influenced by Muslim organizations which have their roots outside
Europe, as well as by international events and German and American activities in the Balkans.

It is striking that each national group of Macedonian Muslims has different attitudes towards
these events which makes it difficult to establish a common position, and as a result leads to further
divisions inside this religious group. Whereas in a wider context it serves to exacerbate already exist-
ing and potential conflicts, and undermines the stability of the region.

                                                       
16 A. Parzymies, op.cit., s. 138.
17 Ibid.
18 Muslims of Macedonia..., op.cit., s. 16.




