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FEUDALIZM INDYJSKO-MUZUŁMAŃSKI
W ŚREDNIOWIECZU. TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Wydając w 1976 r. wybór tekstów źródłowych w moim opracowaniu Islam
w feudalnych państwach arabskich i w krajach ościennych (VII-XV w.) Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu uprzystępniło wiele nieosiągalnych w historiografii
relacji źródłowych. W załoŜeniu redaktora tomu, którym był Gerard Labuda, oraz
autora opracowania do owego wyboru zostały zakwalifikowane równieŜ trzy rozdziały, które z przyczyny limitów objętościowych nie znalazły się w nim. Stanowiły
je: Islam wśród Mongołów, Feudalizm indyjsko-muzułmański oraz Islam na Dalekim
Wschodzie. We wszystkich przypadkach fragmenty źródeł pisanych oparto na wydaniach i przekładach na tzw. języki kongresowe, które to opracowania nie straciły aktualności i dziś. W odniesieniu do muzułmańskich Indii dotyczy to m.in. bezcennej
antologii H. M. Elliota i J. Dowsona, The History of India, as told by its own historians, t. I-VIII, London 1867-1877 (repr. 1966) oraz precyzyjnych przekładów na
język rosyjski w wyborze pod redakcją S. D. Skazkina, Chriestomatija po istorii
srednich vekow, t. II: X-XV v., Moskva 1963. Teksty występujące w moim opracowaniu rekomenduję szerszemu kręgowi odbiorców, szczególnie adeptom historii,
socjologii, politologii itp.
W początkach VIII w. do Indii wtargnęli od północy Arabowie, podporządkowali
sobie obszar Sindu (w źródłach arab. Al-Hind) i narzucili tam swoje rządy. W ten
sposób Sind wyizolował się od pozostałych części subkontynentu indyjskiego, dzięki czemu islam nie wywarł początkowo wpływu na losy pozostałych części tej
ogromnej krainy. Dopiero systematyczne wyprawy tureckich wyznawców islamu,
zapoczątkowane w wieku XI przez sułtana z dynastii Ghaznawidów, Mahmuda
wciągnęły Indie w sferę oddziaływań świata muzułmańskiego. Ekspansja islamu na
terytoria Indii wznowiona została w roku 1175 przez tureckich Ghurydów i w pierwszej fazie doprowadziła do włączenia w skład posiadłości sułtanatu Ghurydów PendŜabu. Punktem kulminacyjnym nowego etapu podboju Indii było zwycięstwo Muhammada Ghuri nad koalicją ksiąŜąt indyjskich w bitwie pod Tarainem (1192). Jego
rezultatem było opanowanie Doabu, obszaru między DŜamną i Gangesem, rok 1198
przyniósł natomiast zdobycie Biharu i Bengalu. Tym sposobem w ciągu jednego

