Szanowni Państwo!
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce (na Państwa ekrany)
kolejny numer kwartalnika wschodoznawczego Spojrzenie na wschód. Jest to
numer specjalny, ponieważ w całości poświęcony został publikacji artykułów
z Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Koło
Naukowe Instytutu Wschodniego pt. "20 lat po rozpadzie ZSRR. Wykorzystane
szanse czy zaprzepaszczone nadzieje?", która odbyła się w dniach
19 – 20 maja 2011 r. Coroczne konferencje organizowane przez Koło
Naukowe Instytutu Wschodniego zdobyły już pewną markę wśród
zajmujących się wschodem naukowców, ekspertów i przedstawicieli
środowiska NGO z całej Polski. Ze względu na rocznicową datę, ta
konferencja miała szczególny, podsumowujący charakter.
Jak widać po publikowanych w niniejszym numerze SNW artykułach
(w trakcie całej konferencji wygłoszono prawie 20 referatów) spojrzenie na
problematykę poradziecką miało charakter zarówno interdyscyplinarny jak i
wielowątkowy. Co najciekawsze, ludzie zajmujący się różnymi dziedzinami
badań bez problemu odnajdują wspólne pole do dyskusji. Trudno uciec od
refleksji, że ogarnięcie procesów zachodzących na obszarze byłego ZSRR jest
coraz trudniejsze i region ten zdaje się łączyć coraz mniej.
Z drugiej
strony istnieją „grupy wspólne” problemów występujących we wszystkich
państwach poradzieckich co wciąż pozwala, lub wręcz nakazuje nam
postrzegać je jako tworzące spójny region.
Między innymi tym rozważaniom poświęcony był zorganizowany w
czasie konferencji panel ekspercki, w którym udział wzięli prof. Waldemar
Kuligowski, dr Ivan Peshkov oraz dr Mariusz Marszewski,a także mgr Piotr
Oleksy jako moderator dyskusji. Zainteresowanych zapraszamy do
obejrzenia dyskusji oraz wszystkich referatów wygłoszonych na konferencji
na stronie iw.amu.edu.pl w zakładce „WschodoTV”.
Mamy nadzieję, że również ten numer naszego czasopisma dostarczy
Państwu intelektualnej rozrywki oraz wielu przyczynków do refleksji.
Z szacunkiem,
Redakcja Spojrzenia na Wschód

SPIS TREŚCI

NA POGRANICZU NIEPODLEGŁEJ UKRAINY I ZJEDNOCZONEJ
EUROPY. IDEOLOGICZNE ASPEKTY PRZEMIAN POLITYCZNYCH
W ZAKARPACKIM OSIEDLU TYPU MIEJSKIEGO

Ignacy Jóźwiak

Regiony pogranicza państwowego, etnicznego i kulturowego są miejscem spotkań, a czasem
zderzeń ideologii wkraczających w życie ich mieszkańców. Bliższe przyjrzenie się takiemu
miejscu pozwala zauważyć procesy społeczne i zjawiska charakterystyczne dla naszych
czasów i naszej części świata.

Celem
niniejszego
artykułu
jest
wykorzystanie
etnograficznego
studium
przypadku do zilustrowania procesów (takich jak
„integracja z europejskimi strukturami”, kwestie
etniczne i polityka graniczna) zachodzących w
Europie ŚrodkowoWschodniej w dobie przemian
społecznogeopolitycznych. Poniższy szkic nie
stanowi jedynie opisu terenu badań ani monografii
miejsca. Celem jest ukazanie społecznych zjawisk i
procesów wykraczających poza ramy case study.
W niniejszym szkicu odpowiadam na pytania o
wpływ, jaki ideologie mogą mieć na życie
codzienne mieszkańców pogranicza.
Artykuł oparty jest na badaniach
terenowych, które z przerwami prowadziłem
pomiędzy listopadem 2009 a majem 2011, w
osiedlu typu miejskiego Solotvyno na ukraińskim
Zakarpaciu. Zakarpacie, czyli Obwód Zakarpacki
(ukr.
Zakarpatska
Oblast)
jest
jednostką
administracyjną w zachodniej Ukrainie z centrum
w Uzhgorodzie. Region graniczy z Polską,
Słowacją, Węgrami i Rumunią oraz obwodami
Lwowskim i IwanoFrankowskim. Składające się
nań tereny od średniowiecza do pierwszej wojny
światowej należały do Węgier, Austrii i Austro
Węgier, w latach 19191938 do Czechosłowacji, w
latach 19381944 do Węgier, natomiast w 19441991
do ZSRR. Region charakteryzuje się również
mieszanym
składem
etnicznym:
oprócz
Ukraińców, nazywanych również Rusinami1 ,
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Mam tu na myśli działający na Ukrainie, Słowacji,

Węgrzech, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Polsce, a także wśród

diaspory w USA i Kanadzie nurt dostrzegający we
wschodniosłowiańskiej

ludności

odrębny od ukraińskiego naród.

południowych

Karpat

Najbardziej znanym

orędownikiem kwestii rusińskiej jest kanadyjski historyk Paul

Robert Magocsi (1977; 2006). Zainteresowanego czytelnika
odsyłam również do prac Ewy Michny (np. Michna 2003).

Zakarpacie
zamieszkują
Węgrzy,
Rumuni,
Romowie, Słowacy, Rosjanie i Niemcy oraz
przedstawiciele narodów byłego ZSRR.
Solotvyno
(rum.
Slatina,
węg.
Aknaszlatina) położone jest w rejonie tiaczewskim
nad Cisą, która rozdziela je od rumuńskiego
miasta Sighetu Marmaţiei (węg. Máramarossziget).
Od początku istnienia, a najstarsze znane
wzmianki o Solotwyno znajdują się w kronikach z
XIV wieku (Makara 1982; Maryna 2002), do
początków XXI wieku wydobywano tam sól,
której kopalnie były głównym pracodawcą,
zapewniając zatrudnienie tysiącom mieszkańców
miasteczka i okolicznych wsi. Większość
mieszkańców (około 60%) stanowią Rumuni, 30%
Węgrzy i 10% „inni”  głównie Ukraińcy/Rusini2.
W okresie AustroWęgierskim Solotvyno, wraz z
rejonami tiaczewskim, rahowskim i częścią
winohradowskiego,
należały do komitatu
Marmarosz (węg. Máramaros vármegye) ze stolicą
w Sighecie. Współcześnie nazwa „Maramuresz”
funkcjonuje na Ukrainie jako „historyczna kraina”,
zaś w Rumunii nazywa się tak jednostka
administracyjna (Judeul Maramure) ze stolicą w
Baia Mare.
Pojęcie ideologii oraz roli jaką pełni ona w
społeczeństwie wywodzę od Louisa Althussera,
według którego służy ona „reprodukcji stosunków
produkcji”, a więc utrzymania lub narzucenia
społecznopolitycznego
statusquo,
a
także
upodmiotowieniu
jednostek
poprzez
umiejscawianie ich w określonych relacjach
władzy (interpelacja) (Althusser 1971). W tym
rozumieniu
upodmiotowieniu
towarzyszy
podporządkowanie. W podobnych kategoriach
uczeń Althussera, Etienne Balibar rozpatrywał
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Poszczególne źródła podają liczbę od 8956 do 9276 (Boar

2006:131; Molnár and Monár 2005:84).

nacjonalizmy oraz ideologie narodowe i państwo
twórcze, a także procesy społeczne towarzyszące
erozji starych struktur władzy i erupcji nowych po
upadku państw komunistycznych i w dobie
„jednoczącej się” Europy ( Balibar 1991, 2004:11
30).

Moim zamiarem jest interpretacja
zebranego w badaniach terenowych materiału
w oparciu o wyżej wymieniony aparat
pojęciowy. W poszczególnych podrozdziałach
omawiam: ukraińską ideologię państwowo
narodową, ideologie narodowe: rumuńską i
węgierską, neoliberalizm oraz „integrację
europejską”. Za kryterium doboru służą tu
uwarunkowania terenu (historia, skład
narodowościowy, położenie geograficzne).

Trudno mówić o jednolitej „ukraińskiej
ideologii narodowej” czy „państwowej”. Mamy
jednak do czynienia z określoną, nacechowaną
ideologicznie
polityką
historyczną,
etniczną/narodowościową
i
symboliczną
prowadzoną przez to państwo, z pewnymi
różnicami w zależności od rządzących ekip.
Poszczególne motywy będą różnić się w ocenie np.
dziedzictwa kozaczyzny, ruchów chłopskich,
ZSRR, II wojny światowej i stosunków Ukraińców
z sąsiadującymi z nimi narodami (Kuzio 2002;
Stryjek 2007). Niezależnie od istniejących różnic,
za element spajający można uznać tu ideę jedności
narodu
ukraińskiego
(niezależnie
od
historycznych
różnic
wewnątrz
terytorium
współczesnej Ukrainy), flagę, herb oraz troskę o
terytorialną integralność państwa ukraińskiego.
Podkreślenie siły, jedności i integralności
każdego
państwa,
a
pośrednio
także
konstytuujących je ideologii, widoczne jest na
granicach, które dla każdego państwa stanowią
miejsca i przestrzenie newralgiczne. Przejawia się
między innymi w fizycznej i symbolicznej
ingerencji władzy państwowej w przestrzeń i
krajobraz stref przygranicznych: pomalowane w
barwy narodowe słupki graniczne, płoty, zasieki,
wieżyczki strażnicze, tabliczki informujące o
granicy państwa i strefie przygranicznej. Bardziej
interaktywny i zarazem represyjny charakter ma
ingerencja w postaci patroli oraz kontroli

doświadczanej
na
przejściach
granicznych
(Anderson 2001; Balibar 2004:101114; Donnan and
Wilson 2007; 2010).
Powyższe
zjawiska
społeczne
i
towarzyszącą im symbolikę zilustrować można
przykładami z terenu moich badań. Teren
zabudowany kończy się kilkadziesiąt metrów od
stanowiącej granice państwa rzeki Cisy (granica
biegnie środkiem jej biegu), do której dostęp był
do połowy lat 90ych znacznie ograniczony.
Niebieskożółte betonowe słupki stoją w
niektórych miejscach kilka metrów od zabudowań,
przy czym dziś nie wyznaczają one fizycznej
granicy dostępnej przestrzeni3. O „ukraińskości”
tych terenów świadczy również symbolika na
przejściu granicznym (flagi, herby, informacje o
obowiązujących przepisach) oraz obecność służb
mundurowych (z odznakami.
stopniami
wojskowymi i umundurowaniem obowiązującym
w całym państwie). Dziś granica na Cisie rozdziela
nie tylko Ukrainę od Rumunii, wyznacza także
rubież
Unii
Europejskiej,
w
przyszłości
prawdopodobnie  również zasięg strefy
Schengen4. W przeszłości stanowiła „wewnętrzną”
granicę „bloku wschodniego” (RWPG, UW), nie
oznacza to bynajmniej, że była mniej strzeżona,
mniej „symbolicznie obwarowana” czy w inny
sposób „mniej graniczna”. Jednak dopiero w
niepodległym
państwie
ukraińskim
jej
przekraczanie stało się możliwe w Solotvyno,
które, na skutek wspomnianej wzmożonej
obecności państwa, zyskało tym samym na swojej
symbolicznej „ukraińskości”.
Symbolika ukraińska widoczna jest jednak
nie tylko na granicy. Ukraińskie flagi powiewają
nad wieżami kopalń oraz (obok węgierskiej i
rumuńskiej), na budynku lokalnej administracji.
Do ukraińskiej tradycji odwołują się nazwy
niektórych ulic, także tych nadanych w okresie
radzieckim (Bogdana Chmielnickiego, Iwana
Franka, Kijowska, Tarasa Szewczenki) oraz stojący
przed budynkiem rumuńskiej szkoły, postawiony
w czasach radzieckich, pomnik Bohdana
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Do lat 90ych linię dostępu wyznaczały słupki i nieistniejący

już płot, podczas gdy granica polityczna przebiegała
środkiem biegu rzeki. Dziś granice, zarówno fizyczna, jak i
polityczna, przebiegają środkowym biegiem rzeki.
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chwili powstawania artykułu (sierpień 2011)

perspektywa wstąpienia Rumunii do strefy Schengen coraz
bardziej oddala się.

Chmielnickiego. Należy jednak zwrócić uwagę na
fakt, że elementów odnoszących się do tradycji czy
ideologii ukraińskiej jest mniej niż rumuńskich
bądź „neutralnych”. Podobnie jest ze stanowiącym
newralgiczny
punkt
ukraińskiej
ideologii
językiem, który w Solotvyno widoczny jest
głównie na, w większości urzędowych, napisach i
tabliczkach informacyjnych. Język ukraiński jest
wśród mieszkańców zrozumiały, choć mało kto
posługuje się nim biegle, ustępuje miejsca
językowi rosyjskiemu  stanowiącemu miejscowy
lingua franca. Rosyjskim płynnie posługuje się
nawet najmłodsze pokolenie: urodzone i
wychowane lub wychowujące się w niepodległej
Ukrainie, w tym uczniowie i absolwenci klas
ukraińskich5. Wielu mieszkańców odnosi się do
języka państwowego sceptycznie lub niechętnie,
częstym uzasadnieniem jest brak kontaktu z nim, a
więc
niemożność
nauczenia
się
go
na
zadowalającym poziomie. Niekiedy niechęć do
języka idzie w parze z dystansem wobec państwa
ukraińskiego. Należy zauważyć, że osoby
deklarujące narodowość rosyjską bądź język
rosyjski jako pierwszy stanowią nieznaczny
procent mieszkańców miasteczka, zaś tereny
zwarcie
zamieszkałe
przez
ludność
rosyjskojęzyczną oddalone są o setki kilometrów
stąd.
Wszyscy moi respondenci oglądali, obok
telewizji rosyjskiej i rumuńskiej bądź węgierskiej,
telewizję
ukraińską
–
przede
wszystkim
6
wiadomości . Większość z nich komentowała
bieżące wydarzenia polityczne oraz, niezależnie
od deklarowanej narodowości, dystansowała się
od rządu, prezydenta i partii opozycyjnych7.
Niektórzy wprost deklarowali niechęć i brak
przywiązania do państwa ukraińskiego oraz
obawę
wobec
postępującej
„ukrainizacji”,
utożsamianej nie tylko z promowaniem języka
ukraińskiego kosztem rosyjskiego i innych
mniejszościowych języków, określonej wizji
historii oraz przede wszystkim z sytuacją
gospodarczą
–
upadkiem
przemysłu
i
infrastruktury.

Węgierska
ideologia
narodowa
ma
kompleksowy charakter oraz bogatą symbolikę i
historyczne odniesienia. W najbardziej skrajnej
(nacjonalistycznej, a nawet szowinistycznej)
postaci można wskazać na ideologię Wielkich
Węgier i węgierskiego rewizjonizmu, czy
(niekoniecznie idącej w parze z rewizjonizmem)
nostalgii za Węgrami w granicach sprzed
pierwszej wojny światowej (z Siedmiogrodem,
Słowacją, Wojwodiną, Chorwacją i Zakarpaciem8).
Zjawisko określane jest mianem traumy Trianon
(od sali trianońskiej pałacu wersalskiego, gdzie
podpisano traktat okrajający Królestwo Węgier z
2/3 terytorium). Resentymentom
towarzyszy
popularna na Węgrzech oraz wśród mniejszości
węgierskiej w krajach ościennych symbolika: mapa
Węgier z 1896 roku, węgierskie nazw regionów i
miejscowości w krajach ościennych stanowiących
w przeszłości część Węgier (Kiraly, Pastor, Sanders
et al. 1982; Romics 2000; 2002; Pastor 2000;
Zahoran 2011).
Na
Zakarpaciu,
w
miejscowościach
zamieszkałych
przez
Węgrów,
oficjalne
zastosowanie
mają
dwujęzyczne
nazwy
miejscowości, ulic, takież napisy na tablicach
pamiątkowych i pomnikach odnoszących się do
węgierskiej tradycji i przeszłości tych terenów.
Dopuszczalne jest także umieszczanie w miejscach
publicznych flagi węgierskiej (pozbawiona herbu,
uchodzi za flagę narodu, nie państwa
węgierskiego). W położonym w pewnej odległości
od innych zamieszkałych przez Węgrów
zakarpackich miejscowości Solotvyno9, gdzie
8 Jako

ciekawostkę wykraczającą poza temat artykułu,

pomagającą jednak zrozumieć omawiany fenomen

sentymentu wobec „utraconej potęgi” dodać można, że

historyczna mapa stanowi na Węgrzech popularny gadżet,

można ja spotkać na koszulkach, naklejkach na samochody,

wykorzystywana jest jako element dekoracji w księgarniach,
antykwariatach, kawiarniach.
9

Węgrzy stanowią względną większość (48%) w mieście

Beregovo (węg. Beregszasz) oraz rejonie beregovskim

(beregivs’kyj rajon – 76%) oraz 25% mieszańców miasta
6 Nadawane
7

przez ukraiński Kanał 5 także po rosyjsku.

Dało się to zaobserwować zarówno za prezydentury

Wiktora Juszczenki, jak i Wiktora Janukowycza.

Vynohradiv (Nagyszőlős) i 26% rejonu winogradowskiego

(vinogradovs’kyj rajon). O zwartym osadnictwie węgierskim
można mówić również w rejonach mukaczewskim i

uzhgorodzkim. W tych czterech rejonach największą

stanowią oni mniej niż połowę mieszkańców
„węgierskich akcentów” jest stosunkowo niewiele.
Brak tu pomników, pamiątkowych tablic czy
dwujęzycznych tabliczek z nazwami ulic. Te
ostatnie należą jednak w Solotvyno do rzadkości
niezależnie od języka.
Język węgierski widoczny jest na plakatach
Kulturalnego Związku Węgrów Zakarpacia
(KMKSZ), można również usłyszeć go na ulicach.
Odwołania do węgierskiej historii i kultury dają
się
zaobserwować
przede
wszystkim
w
wypowiedziach rozmówców. Poszczególne osoby,
a także całe rodziny kultywują pamięć o
węgierskiej przeszłości okolicznych terenów i
chętnie o tym rozmawiają. Odbywa się to na
różnych płaszczyznach (w domu, w pracy, w
czasie wolnym, wśród samych Węgrów, jak i w
obecności osób innej narodowości) i z różnym
zaangażowaniem. Niezależnie od wykształcenia,
wykonywanego zawodu i pełnionej funkcji
społecznej,
węgierskie
(historyczne)
mapy,
fotografie i innego rodzaju „gadżety” spotkać
można w niektórych sołotwińskich domach.
Podobnie jak usłyszeć wypowiedzi odwołujące się
do historii (najczęściej znanej z relacji starszych
pokoleń) i węgierskiej dominacji. Stopień
posiadanej wiedzy oraz refleksji nad przeszłością
jest różny, podobnie jak stopień „zażyłości” z
Węgrami z innych miejscowości Zakarpacia,
Węgier (częstą postawą jest rezerwa, dystans, a
nawet wzajemna niechęć) i pobliskiej Rumunii.
Zakarpacia, w tym Solotvyno, nie ominęły
następstwa zmian w węgierskim obywatelstwie ze
stycznia 2011 (Akt XLIV 2010), w wyniku którego
mieszkańcy historycznie węgierskich terytoriów
mogą się ubiegać o obywatelstwo tego kraju (Toth
2010; Kovacs and Toth 2010). Jest jeszcze za
wcześnie, by określić skalę tego zjawiska w
aktywnością wykazują się węgierskie towarzystwa

kulturalne, których „oczko w głowie” stanowią rejony

beregovski (Beregszászi járás) i winogradowski (Nagyszőlősi
jaras). W rejonie tiaczewskim Węgrzy stanowią 2,9%,

zamieszkując niemal wyłącznie Tiaczew i Solotvyno. W

sąsiednim rejonie hustskim z większym skupiskiem ludności
węgierskiej mamy do czynienia w miejscowości Vyshkovo
(Visk) (Molnar and Molnar 2005:2930). Te trzy „wyspy”
(Vyshkovo, Tiachiv, Solotvyno) położone są przy samej

granicy z Rumunią, w pobliżu zamieszkałego przez Węgrów
Sighetu (blisko 80% Rumunów, niemal 16% Węgrów i 3%
Ukraińców: EDRC 2002).

Solotvyno. Wiosną 2011 r. składanie wniosków o
nadanie
obywatelstwa
planowała
przede
wszystkim młodzież, a wielu moich rozmówców
uzależniało
ewentualne
aplikowanie
od
doświadczeń innych osób. Perspektywa zdobycia,
uprawniającego do przemieszczania się i
podejmowania pracy w Unii Europejskiej,
węgierskiego paszportu nie zawsze szła w parze z
planem podjęcia pracy czy zamieszkania na
Węgrzech.
Należy
również
pamiętać,
że
ukraińskie przepisy nie przewidują podwójnego
obywatelstwa, co oznacza, że osoby przyjmujące
obywatelstwo innego kraju zobowiązane są do
rezygnacji z ukraińskiego. Państwo ukraińskie
dysponuje jednak ograniczonymi środkami
egzekwowania tego prawa.

W ideologii Wielkiej Rumunii – Romania
Mare (obejmującej terytorium Republiki Mołdowy,
ukraińską Bukowinę i Budżak) oraz nostalgii za
„utraconymi terytoriami” można doszukać się
pewnych analogii z ideologią węgierską, jednak
rumuńskie mniejszości w krajach ościennych są
znacznie mniej liczne niż węgierskie. W
porównaniu z Węgrami, zakres terytorialny
„mitycznych terenów” jest niewielki (Fischer
Galati 1982; Livezeanu 1995). Co istotne z punktu
widzenia moich badań, ukraińska (dziś) część
dawnego komitatu Maramuresz formalnie nigdy
nie należały do Rumunii, chociaż przez kilka
miesięcy (w latach 19191920) stacjonowały tam
rumuńskie wojska. Nie oznacza to jednak, że
tereny na prawym brzegu Cisy nie odgrywają roli
w narodowej ideologii i idei jedności rumuńskich
ziem. Maramuresz pełni tu symboliczną rolę jako
kraina pochodzenia księcia Dragosza – protoplasty
rodu, który dał początek hospodarstwu Mołdawii
oraz wydał na świat Stefana Wielkiego i Świętego,
mołdawskiego hospodara, narodową ikonę
Mołdowy. Według niektórych koncepcji rodzina
Dragosza pochodzić miała z terenów dzisiejszego
rejonu tiaczewskiego na Ukrainie. Stanowi to
podstawę planu postawienia w centrum Solotvyno
pomnika monarchy.
W chwili powstawania artykułu proces
budowy pomnika trwał dwa lata, a hospodarowi
postawiono jedynie opatrzony tabliczką cokół. Moi
rozmówcy tłumaczyli zaistniałą opieszałość
problemami
finansowymi
rumuńskich
i

mołdawskich sponsorów. Jeden z rozmówców
wskazywał
też
na
ingerencję
Służby
Bezpieczeństwa Ukrainy widzącej w, pierwszym
na terytorium Ukrainy, pomniku mołdawskiego
monarchy
na
etnicznie
„nieukraińskim”
terytorium zagrożenie dla integralności państwa.
Również pomnik Mihaia Eminescu nie został
ukończony, a na terenie rumuńskiej szkoły
znajduje się pusty, przeznaczony na niego cokół.
Imieniem rumuńskiego pisarza nazwano jednak
ulicę, podobnie jak George’a Coşbuca.
Do rumuńskiej tradycji nawiązują również
imprezy kulturalne, które odbywają się w z okazji
Dnia Unii (Rumunii z Siedmiogrodem  1.12) i
Dnia Zjednoczenia (Mołdawii i Wołoszczyzny w
Króletswo Rumunii – 24.01). Żaden z tych aktów
nie objął zasięgiem terytorialnym Solotvyno.
Należy jednak zaznaczyć, że uczestnictwo w tego
rodzaju imprezach nie jest „masowe”, wielu
mieszkańców nie było w stanie wyjaśnić jakie jest
znaczenie tych świąt, a wypowiedzi nawiązujące
do historii i „jedności” lub „rumuńskości” tych
terenów należały do rzadkości. Nie umniejsza to
jednak
popularności
rumuńskiej
telewizji
(zwłaszcza programów muzycznorozrywkowych)
i radia oraz muzyki (popularnie odtwarzanej z
telefonów komórkowych).
Sołotwińscy Rumuni mają możliwość
uzyskania rumuńskiego obywatelstwa. Zgodnie z
prawem o paszport mogą ubiegać się osoby
posiadające w Rumunii krewnych oraz byli
obywatele przedwojennej Rumunii i ich rodziny
(Iordachi 2010). Nielegalny w świetle ukraińskiego
prawa
proceder
wyrabiania
rumuńskich
paszportów przez mieszkańców Solotvyno trwa
od lat 90ych, trudno jest jednak oszacować skalę
tego
zjawiska.
Posiadanie
rumuńskiego
dokumentu nie tylko ułatwia podróżowanie po
Europie, ale również wizyty w sąsiednim Sighecie,
utrzymywanie
kontaktów
rodzinnych
i
prowadzenie transgranicznych interesów.

Po upadku komunizmu (państwowego
socjalizmu) w Związku Radzieckim i krajach
satelickich gospodarka nie tylko uległa zmianie
(transformacji) z planowanej i centralnie
sterowanej w wolnorynkową (kapitalistyczną).
Stała się również polem eksperymentów z

udziałem amerykańskich i zachodnioeuropejskich
ekonomistów orientacji neoliberalnej, na przykład
skupionych wokół tzw. Szkoły Chicagowskiej
uczniów Miltona Friedmana (Klein 2007). Zakres
wpływów zagranicznych doradców i inwestorów
oraz
skala
neoliberalnej
ortodoksji
w
poszczególnych krajach różniła się. Jednak
ideologia wolnego rynku, przedsiębiorczości,
konkurencji i własności prywatnej stała się w
dużym stopniu nową ideologią młodych
europejskich demokracji (Burawoy and Lukacs
1992; Burawoy and Verdery 1999; Klein 2007). W
kontekście Solotvyno chciałbym zwrócić uwagę na
wynikające z neoliberalizmu zaniechanie aktywnej
roli państwa w gospodarce i brak państwowych
inwestycji. Pociągnęło to za sobą upadek kopalń i
przemysłu wydobywczego, a co za tym idzie brak
jakichkolwiek, obecnych w poprzednich okresach
politycznych,
inwestycji
publicznych
oraz
inwestycji w infrastrukturę. Będące głównym
pracodawcą Solotvyna i okolicznych wsi kopalnie
soli nie funkcjonują, podobnie jak inne większe
zakłady w okolicy  np. tartak i fabryka mebli we
wsi Teresva.
Dla mieszkańców oznacza to brak stałej
pracy i stałych dochodów oraz nieregularne
zajęcia
dorywcze,
jak
prace
remontowo
budowlane, pomoc w zbiorach i zasiewach czy
(zarezerwowany dla mniejszości będącej w stanie
wyrobić sobie paszport i rumuńską wizę) handel
ukraińskimi produktami na bazarze w Sighecie.
Celowo nie używam tu słowa „bezrobocie” –
takich drobnych prac jest stosunkowo dużo,
jednak
stawki
ledwo
wystarczają
na
zabezpieczenie podstawowych potrzeb (wspierane
warzywami z własnych upraw i mięsem zwierząt
własnej hodowli wyżywienie, opłata rachunków
za prąd, zakup gazu w butlach). Stan lokalnej
gospodarki nie pozostaje bez wpływu na nastroje
społeczne i dającą się zaobserwować pogłębiającą
niechęć do państwa ukraińskiego. Zgodnie z
popularną wizją za czasów, kolejno  Austro
Węgier, Czechosłowacji, Węgier i ZSRR rozwijano
przemysł i instytucje publiczne. Czechosłowacja
wybudowała
wodociągi
i
wielorodzinne
kamienice, w okresie radzieckim stanęły bloki z
bieżącą wodą i centralnym ogrzewaniem, zaś w
niepodległej Ukrainie zamknięto kopalnie, a
postawione przez „Sowietów” bloki pozbawiono
centralnego ogrzewania. Taka opinia przytaczana

była przez większość moich rozmówców,
podobnie jak, często świadomie upraszczana,
opinia: „kiedyś było wszystko, teraz nie ma nic”.
Stan lokalnej gospodarki, podobnie jak w
całej Ukrainie, pociąga za sobą wychodźstwo –
migracje zarobkowe. Popularnymi celami migracji
zarobkowych są wśród mieszkańców Solotvyno
Rosja, Czechy, Węgry, a rzadziej  Rumunia.
Możemy
również
mówić
o
migracjach
wewnętrznych, głównie do Kijowa, rzadziej do
Doniecka lub Czerniowic. Migracje mają
najczęściej charakter cyrkularny – osoby migrujące
pracują za granicą, nie rezygnując z życia w
Solotvyno przy różnych proporcjach czasu
spędzanego „tutaj” i „tam”, przy czym „tam” nie
ma stałego charakteru – w zależności od
koniunktury te same osoby podróżują do miejsc, w
których akurat można znaleźć pracę. Migracje i
towarzyszące
im
wyrabianie
wiz
oraz
przekraczanie granic naprowadzają nas na
kontekst, traktowanej przeze mnie jako ideologia,
integracji europejskiej. Mamy na tym polu do
czynienia ze zjawiskiem powstawania „nowej
żelaznej kurtyny” poprzez umacnianie granic i
wzmożonej kontroli na rubieżach UE (Anderson
2001; Anderson and Shuttleworth 2004; Balibar
2003; 2004; Raj 2006). W tym przypadku chciałem
zwrócić uwagę na lokalną charakterystykę tego
zjawiska oraz roli jaką pełnią tu wspomniane
ideologie narodowe.
Przebiegająca przez Solotvyno granica na
Cisie rozdziela nie tylko Ukrainę i Rumunię oraz
Unię Europejską od jej wschodnich sąsiadów. To
także
granica
państwowa
–
systemowa
rozdzielająca tereny o wspólnej historii, zbliżonym
składzie etnicznym, językowym i konfesyjnym, a
także rodziny: rumuńskie, węgierskie, ukraińskie i
mieszane. W celu przekroczenia mostu do Sighetu,
którego zabudowania doskonale widać, a odgłosy
słychać z Solotvyno, mieszkańcy muszą aplikować
o wizę w oddalonych o 250 km Czerniowcach.
Wyrobienie wizy wymaga dwóch wizyt w tym
mieście, uiszczenia opłaty w wysokości 50 euro,
zaś jej posiadanie nie daje pewności przekroczenia
granicy. Stąd niektórzy jeżdżą lub chodzą „do
Rumunii” codziennie (najczęściej na sighecki
bazar), inni nie byli „tam” od kilku, kilkunastu lat
lub nigdy. Częstotliwość wizyt nie idzie w parze z
identyfikacją etniczną– niektórzy sołotwińscy
Rumuni znają Sighet tylko z radia, telewizji i

opowieści, zaś wśród osób bywających tam Kika
razy w tygodniu są Ukraińcy i Węgrzy. Unijna
„żelazna kurtyna” oraz postawa rumuńskich służb
celnych i granicznych sprawia, że wielu
„tutejszych Rumunów” powściągliwie traktuje
swoją „zagraniczna ojczyznę” i jej mieszkańców
(skargi i obelgi pod adresem rumuńskich
funkcjonariuszy
słyszałem
od
wszystkich
przekraczających granicę mieszkańców Solotvyno,
niezależnie od narodowości, jednak podział na
(ukraińscy) „my” i (rumuńscy) „oni” w
wykonaniu
Rumunów
nabierał
najbardziej
symbolicznoideologicznego znaczenia.
Osoby podróżujące na Węgry mają do
przebycia dłuższą drogę – najbliższe przejście
graniczne z tym krajem znajduje się 100 km od
Solotvyno, a celem wyjazdów są najczęściej
Nyíregyháza, Debrecen i Budapeszt, a nie
miejscowości
przygraniczne.
Mechanizm
wykluczenia działa podobnie, element etno
narodowy jest tu jednak bardziej widoczny, gdyż
na Węgry jeżdżą niemal wyłącznie Węgrzy lub
osoby z mieszanych rodzin. Mówiący tym samym
językiem, noszący te same imiona i podobne
nazwiska10 „Ukraińcy” często traktowani są przez
swoich, nie tylko umundurowanych, „współbraci”
z „krajumatki” (węg. anyaorszag) z dystansem,
wyższością, czasem pogardą11.
Uzupełnieniem
tej „lokalnej wersji
integracji europejskiej”, a zarazem zwornikiem
ideologii neoliberalnej są relacje z wyjazdów
10

Zarówno węgierskie jak i rumuńskie imiona często są

„tłumaczone” na ich rosyjskie lub ukraińskie odpowiedniki,
np. „Istvan – Stepan”, „Sandor – Aleksandr”, „Ion – Ivan”.

Nazwiska są „zniekształcone” w stosunku do oryginału przez
transkrypcję cyryliczną, poddawaną w ukraińskich

paszportach oficjalnej transliteracji łacińskiej zgodnie z

pisownią angielską (w ten sposób np. z nazwiska „Nagy”
powstaje „Nod”).
11 Zilustrować

mogę to przykładem rozmowy z młodymi (25

30 lat) mężczyznami, Rumunem i Węgrem. Obydwaj

kształcili się w technikach, analogicznie, na Węgrzech i w
Rumunii, obydwaj przekonywali mnie, odwołując się do

swoich wzajemnych doświadczeń („powiedz mu”, „on też
miał ten problem”), że pochodzący z Ukrainy Rumuni i

Węgrzy nie zawsze są mile widziani w „swoich” krajach.

Ponadto, znający język rumuński, Węgier zwracał uwagę na
fakt, że w Rumunii używanie języka węgierskiego jest, w
przeciwieństwie do Sołotwina, niemile widziane.

zarobkowych do Czech, które w opowieściach
mieszkańców Solotvyno (większość mężczyzn
miała przynajmniej epizod pracy tamże) są
przyjazne, a warunki pracy więcej niż
zadowalające.
Popularne
jest
również
sprowadzanie samochodów i korzystanie z nich
bez wymiany tablic rejestracyjnych z czeskich na
ukraińskie. Co więcej, zarówno Rumuni, jak i
Węgrzy (nie spotkałem sołotwińskiego Ukraińca,
który pracowałby w Czechach12) dla Czechów byli
po prostu „Ukraińcami”, i dla żadnej ze stron nie
stanowiło to problemu. Można zaryzykować
twierdzenie, że dla „sołotwińców” dużo łatwiej
być „Ukraińcem” w Czechach niż na Węgrzech w
Rumunii czy… Ukrainie.
Na zakończenie pozwolę sobie lokalny
wymiar „integracji europejskiej” oraz trans
graniczne powiązania etniczne i rodzinne
zilustrować wypowiedziami trzech spośród moich
rozmówców. Dwudziestoparolatek, proponując mi
wycieczkę do Rumunii, przekonywał, że nie
przewiduje problemów na granicy, gdyż posiadał
rumuńskie obywatelstwo (nie miał jeszcze
paszportu, dysponował jednak dokumentem
potwierdzającym nadanie obywatelstwa) oraz
samochód na czeskich tablicach rejestracyjnych.
Legitymujący się dwoma paszportami (ukraińskim
i rumuńskim), jeżdżący zarejestrowanym w
Rumunii
samochodem
czterdziestolatek
opowiadał
o
swoich
doświadczeniach
z
rumuńskimi służbami granicznymi. Jak większość
często przekraczających sołotwińskosighecką
granicę
osób
znał
pracujących
tam
funkcjonariuszy, z których jeden miał być
wyjątkowo nieprzychylny. Rozmówca był przez
niego kontrolowany krótko po otrzymaniu
rumuńskiego paszportu i jak twierdził, nie krył
satysfakcji informując „pogranicznika”, że teraz
już nie może odmówić mu wjazdu. Z kolei starszy
pan posiadający licznych krewnych w Sighecie i
dobrze znający to miasto twierdził, że przed
wprowadzeniem wiz często bywał tam z
odwiedzinami. Od kilku lat nie chodził tam nawet
w święta, gdyż całą przyjemność wizyt odbierali
mu rumuńscy celnicy „obszukujący do samych
jaj”.
12

Pamiętajmy jednak, że Ukraińcy to najwyżej 10%

mieszkańców.
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WPŁYW TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ NA WSCHODNIE REGIONY
FEDERACJI ROSYJSKIEJ – GENEZA I FUNKCJONOWANIE
WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI TRANSGRANICZNEJ

Aleksandra Łopińska

Transformacja systemowa oznaczała radykalne zmiany na całym obszarze byłego Związku
Radzieckiego, a także w krajach znajdujących się niegdyś w strefie jego wpływów. W Federacji
Rosyjskiej, tuż przy granicy z Chińską Republiką Ludową , przeobrażenia te miały dość
specyficzny przebieg i zaowocowały szeregiem unikatowych (przynajmniej w obrębie dawnego
imperium radzieckiego) następstw społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Doprowadziły
do uformowania i rozwoju przestrzeni transgranicznej, której współczesny kształt i
funkcjonowanie można uznać za wypadkową dwóch silnie ze sobą powiązanych zmiennych:
przemian systemowych i zacieśnienia relacji między FR a ChRL.

Pojęcie przestrzeni transgranicznej jest
nierozerwalnie związane z problematyką migracji.
Ze względu na swoje niedookreślenie jest
kategorią bardzo wygodną, stosowaną często w
opisie złożonych zjawisk międzynarodowych. Nie
jest przypisane żadnemu konkretnemu terytorium
i w związku z tym ma szerokie zastosowanie –
spotyka się je w debacie nad migracjami w ramach
Unii Europejskiej, pogranicza USA – Meksyk, czy
wreszcie omawianego w ramach niniejszej pracy
pogranicza rosyjsko – chińskiego. Najogólniej
rzecz ujmując jest to jednostka przestrzenna
konstruowana w toku codziennej aktywności jej
uczestników (niekoniecznie mieszkańców), która
swoim zasięgiem wykracza poza terytorium
jednego państwa (Kleinshmidt 2011). Mowa tu o
„uczestnikach”, a nie mieszkańcach takiej
przestrzeni, gdyż nie musi ona obejmować
obowiązkowo wszystkich osób zamieszkujących
dany obszar. Bardzo często jednak więzi społeczne
i ekonomiczne, powstające w ramach tej struktury
są tak gęste, że przeobrażeniom podlega życie
codzienne nie tylko imigrantów, ale również
społeczności ich przyjmującej. Owi „uczestnicy” są
związani zarówno z państwem pochodzenia, jak i
z państwem przyjmującym  obie formy
przynależności są równoprawne i równoważne
(Levitt, Jaworsky 2007).
W związku z powyższym, tradycyjne,
odpowiadające
administracyjnym
podziałom
kategorie opisu rzeczywistości w tak rozumianej
przestrzeni nie znajdują zastosowania. Kulturowy
podział na „swoich” i „obcych” nie zanika, ale

zdecydowanie ulega przeobrażeniu w wyniku
nieustannego zacieśniania rozmaitych powiązań
społecznych
i
ekonomicznych
pomiędzy
przedstawicielami dwóch bardzo odmiennych i
dotychczas wrogo do siebie ustosunkowanych
nacji. Zmienia się przy tym również sposób
postrzegania granicy, a członkowie społeczności
tak chińskiej, jak i rosyjskiej, będący zarazem
uczestnikami przestrzeni transgranicznej, z czasem
stają się – w rozumieniu własnym oraz swojego
otoczenia – „tutejsi”. Nie oznacza to asymilacji
żadnej z grup narodowościowych, a jedynie ich
adaptację do wymogów funkcjonowania w
specyficznych warunkach, w których ścierają się
rozmaite wpływy gospodarcze, kulturowe i
społeczne.
Kwestie migracji transgranicznych i
problematyka powstawania nowych przestrzeni
społecznych były analizowane przez rozmaitych
badaczy1, w związku z czym wyodrębniono szereg
przyczyn tych zjawisk – zarówno uniwersalnie
odnoszących się do wszystkich tego typu
obszarów, jak i specyficznie powiązanych z
konkretnymi terytoriami. Celem niniejszych
rozważań nie jest zatem odpowiedź na pytanie:
dlaczego przestrzeń transgraniczna uformowała
się właśnie na tym terenie?, ale próba określenia
przyczyn i istoty odmienności tejże przestrzeni od
innych jej podobnych.
1

Wśród wielu ciekawych opracowań wymienić można

przykładowo: P. Kivisto (Kivisto 2001), S. Castles (Castles

2002), M. Povrzanović Frykman (Povrzanović Frykman 2004);
T. Faist (Faist 2006), S. Vertovec (Vertovec 2004).

O początkach transformacji systemowej,
rozumianej
jako
zespół
wieloaspektowych
przeobrażeń, dokonujących się zarówno w sferze
gospodarczej, jak i politycznej, można mówić już
w latach 80. XX w. Choć bardzo często kojarzy się
ów proces z następstwami rozpadu ZSRR,
przemiany, jakie nastąpiły po roku 1991, były
kontynuacją przekształceń zainicjowanych już w
1985 r., w ramach pieriestrojki M. Gorbaczowa.
Stąd dla niniejszych rozważań sam moment
likwidacji Związku Radzieckiego jako tworu
politycznego nie stanowi w żadnej mierze ścisłej
cenzury.
Odwrót od polityki zamkniętych granic
między ZSRR i ChRL nastąpił już na początku lat
80. W 1983 r. weszło w życie Radziecko – chińskie
porozumienie
o
wznowieniu
handlu
przygranicznego. W kolejnych latach bilans
obrotów handlowych między regionami objętymi
przywróconą współpracą stopniowo wzrastał.
Szczególna intensyfikacja wzajemnych ustaleń w
tym zakresie przypadła na rok 1988, kiedy to
oprócz przyjętego na szczeblu centralnym
radzieckochińskiego
porozumienia
O
ustanowieniu i rozwoju handlowogospodarczych
relacji
między
prowincjami,
regionami
autonomicznymi i miastami ChRL, republikami,
krajami, obwodami, odpowiednimi jednostkami i
organizacjami ZSRR, pojawiły się pierwsze
ustalenia na szczeblu lokalnym2. Podobnych
dokumentów – ustanawiających, poszerzających i
szczegółowo określających warunki kooperacji
ekonomicznej – powstało bardzo wiele i z
inicjatywy władz różnych szczebli. Wszystkie one
przysłużyły się ogólnemu odprężeniu w
stosunkach
dwustronnych,
a
dzięki
wprowadzaniu i podtrzymywaniu ich założeń,
współpraca obu państw wyszła poza ramy
ścisłego pogranicza, obejmując swoim zasięgiem
całe
regiony
dalekowschodnie
i
wschodniosyberyjskie ZSRR oraz północno
wschodnie prowincje ChRL.
Aktywność obu stron, służącą regulacji
dotychczas spornych kwestii, obserwowano
również poza sferą gospodarczą. Tytułem
przykładu można tu wymienić zawarte w 1987 r.
porozumienie o podziale zasobów rzecznych na

rzekach Amur, Ussuri i Argun, zakładające m.in.
współpracę radziecko – chińską w ramach
budowy hydroelektrowni na Amurze (Ларин
2006: 1935). W tym samym roku M. Gorbaczow
ogłosił także pięcioletni plan wyprowadzenia
wojsk z terytoriów Mongolii, co zapoczątkowało
znaczne przyspieszenie procesów normalizacji
stosunków dwustronnych. Jego charaktery
stycznym punktem przełomowym było ogłoszenie
„strategicznego partnerstwa Rosji i Chin w XXI
w.”, dokonane już przez prezydenta B. Jelcyna w
1996 r. i dotyczące sukcesorki ZSRR – Federacji
Rosyjskiej (Ларин 2006: 6673). Lata 90. XX w. (a
szczególnie ich pierwsza połowa) cechowały się
wzmożoną współpracą gospodarczą na terytoriach
przygranicznych, stopniowym regulowaniem
spornych kwestii związanych z delimitacją granicy
między dwoma krajami, a także wspólnie
deklarowanymi przez Rosję i ChRL celami
geopolitycznymi
(multipolarny
świat
jako
przeciwwaga dla dominacji USA, zbieżne
podejście do kwestii bezpieczeństwa regionalnego
itp.) (Гарнетт 1999). Trudno powiedzieć by był to
całkowicie nowy kurs w relacjach dwustronnych –
polityka lat 90. stanowiła w bardzo wielu
kwestiach kontynuację przemian obserwowanych
już we wcześniejszej dekadzie. Biorąc pod uwagę
zmiany, jakie dokonywały się w stosunkach obu
państw na przestrzeni tych lat, można stwierdzić,
iż stworzono polityczne i normatywne podstawy
dla intensyfikacji ich wzajemnej współpracy, a co
za tym idzie, również dla wieloaspektowych
przeobrażeń w pasie przygranicznym, wiążących
się ze wzmożoną aktywnością migracyjną ludności
chińskiej i rosyjskiej.
Przemiany gospodarcze dla wschodniej
Rosji miały szczególnie trudny przebieg i do dziś
nie zostały zakończone. W czasach istnienia
Związku Radzieckiego obszar ten był silnie
zmilitaryzowany, w związku z napiętymi od lat
60. stosunkami między ZSRR a ChRL. Jego
demilitaryzacja,
a
także
przerwanie
subsydiowania określonych gałęzi tamtejszej
gospodarki (zwłaszcza związanych z przemysłem
ciężkim), znacząco wpłynęły na poziom życia
mieszkańców regionu. Następstwa wadliwego
procesu prywatyzacji i kryzysy lat 90. (zarówno
ten z 1992 r., jak i późniejszy  z 1998 r.)
2
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negatywnie oddziaływały na gospodarkę całego
kraju,
w
tym
omawianych
terytoriów.
Okoliczności transformacyjne wiązały się z
odejściem od radzieckich metod zarządzania
pograniczem.
Jednocześnie
jednak
nie
zaproponowano
skutecznych
mechanizmów
alternatywnego zarządzania. Do dziś brakuje
spójnej,
długofalowej
strategii
rozwoju
wschodniosyberyjskich
i
dalekowschodnich
terytoriów Federacji Rosyjskiej. Zgłaszane w tym
regionie, rosnące szczególnie w czasach recesji,
zapotrzebowanie na siłę roboczą (w związku z
depopulacją obszaru) oraz dobra konsumpcyjne
(przede wszystkim wyroby przemysłu lekkiego i
spożywczego), zrodziły impuls do zacieśniania
kooperacji międzyregionalnej z północno –
wschodnimi prowincjami Chin. Te z kolei
przystosowały się do nowych warunków bardzo
szybko, w związku z własnym nadmiarem siły
roboczej oraz polityką otwarcia na świat
zewnętrzny, która dyktowała zacieśnianie więzi –
przede wszystkim ekonomicznych – z zagranicą3.
Szczególnie przełom lat 80. i 90. charakteryzował
się liberalizacją reżimu kontroli granicznej,
imigracją Chińczyków na dużą (w porównaniu do
poprzednich
dekad)
skalę
oraz
rosnącą
aktywnością ekonomiczną ludności napływowej w
Rosji. W tych okolicznościach chiński imigrant stał
się dla mieszkańców rosyjskiego wschodniego
pogranicza partnerem – po wielu latach
propagandowo podsycanej wrogości, nastąpiła
akceptacja jego obecności i gospodarczego
zaangażowania, które pomagało Rosjanom w
najtrudniejszych momentach unikać pauperyzacji i
utrzymywać zadowalający poziom życia.
Zarówno czynniki gospodarcze, jak i
polityczne,
związane
z
procesami
transformacyjnymi, stworzyły podstawy do
wzmożonego (w porównaniu do wcześniejszych
dekad) napływu ludności chińskiej na terytoria
wschodniej Rosji. W dużej mierze to właśnie
dzięki imigracji oraz podejmowanej przez ludność
napływową aktywności ekonomicznej, rozwijał się
handel transgraniczny, będący w tym regionie
głównym przejawem rosyjsko – chińskiej
współpracy gospodarczej.
Zabajkalskim Regionem Obwodu Czitińskiego ZSRR i

miastem Mandżuria Autonomicznego Regionu Mongolia
Wewnętrzna. Był to pierwszy dokument przyjęty przez
przedstawicieli obu państw na szczeblu lokalnym.

Za tymi przemianami nie nadążała jednak
transformacja mentalna społeczeństwa, w dłuższej
perspektywie
nieodzowna
dla
efektywnej
kooperacji. Szczególnie mieszkańcy regionów
przygranicznych,
uprzednio
silnie
zmilitaryzowanych, funkcjonujący przez wiele lat
w atmosferze nieustannego napięcia i poczucia
zagrożenia, nie potrafili do końca zaakceptować
nowej sytuacji społeczno – gospodarczej.
Pamiętano, przykładowo, o tym, iż w toku
konfliktu radzieckochińskiego, w połowie lat 60.,
ChRL zgłosiła pretensje terytorialne do Kraju
Nadmorskiego. Z kolei problemy związane z
finalną delimitacją granic między dwoma krajami
(na zasadach akceptowalnych dla każdej ze stron),
trwały jeszcze wiele lat po oficjalnym ogłoszeniu
upadku ZSRR. Podobne problemy z pewnością nie
sprzyjały społecznej adaptacji do nowych, jakże
odmiennych warunków życia na obszarze
pogranicza, zakładających nie tylko sąsiedztwo,
ale również odczuwalną obecność sąsiada –
obecnie partnera, a wcześniej politycznego i
ideologicznego wroga.
Sytuację wtórnie komplikowały różnice
stanowisk
pomiędzy
rosyjskimi
władzami
centralnymi i lokalnymi w kwestii akceptacji
obecności chińskich imigrantów na rosyjskim
terytorium. O ile Moskwa, zwłaszcza na początku
lat 90. starała się kreować klimat polityczny,
sprzyjający poprawie relacji i zacieśnianiu
współpracy z Chinami (również w ramach polityki
migracyjnej), niektórzy przedstawiciele władz
regionalnych
otwarcie
mówili
o
niebezpieczeństwie, jakie stwarza napływ ludności
chińskiej do Rosji i aktywność gospodarcza
imigrantów4. Istnieją przesłanki pozwalające
zakładać, iż wykorzystywanie argumentu migracji
jako zagrożenia związane było z problemem
pozyskiwania funduszy z Moskwy przez regiony
3
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Gawlikowski (Gawlikowski 2004).

Nadmorskiego w latach 90. ubiegłego stulecia. Zwłaszcza za

kadencji J. Nazdratenki, gubernatora Kraju Nadmorskiego w
latach 19932001, miały miejsce liczne, inspirowane przez

władze regionalne, antychińskie kampanie prasowe, służące
głównie uzasadnianiu wysuwanych postulatów zaostrzenia
reżimu granicznego i prowadzenia bardziej restrykcyjnej
polityki migracyjnej na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

dalekowschodnie oraz czasowym osłabieniem
kontroli
centrum
nad
regionami
w
najtrudniejszych
momentach
transformacji.
Niezależnie jednak od przyczyn takiego stanu
rzeczy, wykorzystywanie przez władze lokalne
argumentu niepożądanej i stwarzającej zagrożenie
chińskiej aktywności w Rosji odegrało istotną rolę
w kreowaniu i utrwalaniu społecznego lęku, a
nawet
postaw
ksenofobicznych
wśród
mieszkańców rosyjskiego Dalekiego Wschodu5.
Można stwierdzić zatem, że jednoczesne
zaistnienie
politycznych
i
gospodarczych
przesłanek zbliżenia w relacjach rosyjsko –
chińskich oraz brak gotowości społecznej na
intensywność
przemian
transformacyjnych,
przede wszystkim w aspekcie wzmożonej
imigracji ludności z ChRL, znacząco wpłynęły na
współczesne
funkcjonowanie
omawianej
przestrzeni transgranicznej.

Jednym z najistotniejszych następstw
wskazanych powyżej problemów jest dychotomia
w postrzeganiu Chińczyków, będąca stale
obecnym komponentem w świadomości Rosjan.
Aktywny gospodarczo imigrant staje się
partnerem, ale jednocześnie pamięta się o tym, iż
w aspekcie politycznym i ideologicznym do
niedawna był przeciwnikiem. Jest on pod wieloma
względami stale związany z krajem i prowincją
swego pochodzenia, a jednocześnie nieustannie
rozbudowuje i zacieśnia rozmaite powiązania
społeczne wśród ludności przyjmującej go, przez
co dla wielu mieści się on zarówno w kategorii
„swój”, jak i „obcy”. Różnice kulturowe i
światopoglądowe, współwystępujące wraz ze
zbieżnościami interesów ekonomicznych, a czasem
również
osobistymi
związkami
Rosjan
i
Chińczyków w obszarze pogranicza, czynią z
tamtejszej społeczności specyficzny konglomerat,
w którym każda z grup (imigranci oraz miejscowi)
zachowuje odrębność i współkreuje nową
jakościowo całość. W takich warunkach relacje
społeczne bazujące na konflikcie i porozumieniu
wzajemnie się przeplatają.
Ciekawą
cechą
owej
przestrzeni
transgranicznej jest również zmieniający się

stosunek jej uczestników do zjawiska granicy. Z
jednej strony nadal pozostaje ona tworem
wyraźnie oddzielającym dwa państwa, z których
każde w razie konieczności gotowe jest bronić
nienaruszalności swojego terytorium. W tym
kontekście funkcjonuje ona czasem w świadomości
Rosjan z terytorium pogranicza jako element
propagandowy, twór, którego należy bronić, gdyż
odgradza
on
ludność
od
potencjalnego
niebezpieczeństwa. Takie postrzeganie granicy
wykorzystywały
m.in.
władze
Kraju
Chabarowskiego
i
Kraju
Nadmorskiego,
powołujące się w latach 90. na argument
zagrożenia, jakie niesie ze sobą chińska imigracja.
Z drugiej strony, granica coraz częściej jest
traktowana
jako
zasób
gospodarczy.
Jej
przekraczanie staje się formą biznesu – można
uzyskiwać korzyść materialną za świadczenie
usług pośrednictwa, udział w zorganizowanym
przemycie dóbr itp. W takim rozumieniu granica
staje się symbolicznym określeniem struktury, na
jaką składają się rozmaite sposoby kontroli,
przepisy wizowe, celne i inne. Fizyczne jej
przekroczenie dla wielu ludzi oznacza możliwość
podjęcia pracy za lepsze wynagrodzenie niż w
kraju pochodzenia, zbycia swoich towarów na
rynku, na którym występuje zwiększony popyt na
nie
lub
wreszcie
podjęcia
działalności
gospodarczej, przynoszącej większe zyski niż w
sąsiednim,
zagranicznym
regionie.
Warto
nadmienić, iż działania nielegalne podejmowane
są przy tego typu aktywnościach równie często co
legalne.
Charakterystyczne
dla
omawianego
obszaru jest upowszechnienie nieformalnych
działań gospodarczych. W rozmaitych regionach
(jednostkach administracyjnych) przybierają one
różną formę, jednakże można wskazać na cechy
wspólne, występujące niemalże na całym obszarze
pogranicza.
Po pierwsze, owe nieformalne praktyki
funkcjonują w obszarze handlu, zatrudnienia za
granicą i pośrednictwa w ramach tych dwóch form
aktywności. Nie zawsze są to procesy
5 Genezę

i natężenie obaw oraz uprzedzeń społecznych w

przypadku dalekowschodnich regionów Rosji, próbuje

wskazać D. Lockwood, odwołując się do argumentacji z

zakresu psychologii społecznej i specyficznych zasad gry

politycznej, z jakimi można spotkać się w tej części świata
(Lockwood 2001).

jednoznacznie legalne, bądź jednoznacznie
nielegalne – przeważają zespoły działań o różnym
stopniu legalizacji (np. pośrednictwo pracy może
mieć wymiar jak najbardziej zgodny z prawem, ale
już działania pracowników – imigrantów na
terytorium państwa przyjmującego w toku
trwania kontraktu i po jego zakończeniu nie
muszą być zgodne z przepisami). W obrocie
towarowym bardzo ważną rolę odgrywa tzw.
„handel wahadłowy” (ang. shuttle trade), którego
istotą jest przekraczanie przez handlarzy granicy i
sprzedaż dóbr na lokalnym rynku tuż za granicą
swojego kraju. Taka forma zarobkowania zyskała
dużą popularność szczególnie na początku lat 90.,
kiedy to ruch transgraniczny odbywał się
bezwizowo i bardzo szybko doprowadził do
wzrostu kryminalizacji kontaktów gospodarczych
wzdłuż granicy (Wishnick 2002: 57). Obecnie
strona rosyjska nie dokumentuje w oficjalnych
rejestrach przychodów uzyskiwanych z tego typu
działalności na swoim terytorium, jednoznacznie
określając ją jako nielegalną i niepożądaną. Na
przykładzie miasta Błagowieszczeńsk można
jednak stwierdzić, iż jest to bardzo istotny
komponent dwustronnych relacji gospodarczych.
Jak podaje N. Ryzhova, 37% zewnętrznego handlu
chińskich prowincji odbywa się przy udziale
małych biznesów, zlokalizowanych na granicy, a
sam Błagowieszczeńsk na tej formie aktywności
Chińczyków uzyskał 150 mln rubli (stan na 2002
r.) (Ryzhova 2008: 342). Sam transport dóbr, który
w związku z zaostrzeniem przepisów celnych
wymagał zaangażowania sporej ilości „turystów”,
przewożących określoną ilość towarów „na użytek
własny”, a w rzeczywistości trafiających do
określonego przedsiębiorcy po drugiej stronie
granicy, umożliwiał zarobkowanie sporej grupie
Rosjan i Chińczyków.
Po drugie, reguły aktywności gospodarczej
o charakterze transgranicznym nieustannie się
zmieniają. Jak już wcześniej wspomniałam, na
początku lat 90. obowiązywał reżim bezwizowy.
Jednakże już pod koniec 1993 r. (po części pod
wpływem nacisków ze strony rosyjskich
dalekowschodnich władz lokalnych) nastąpił
odwrót od tej polityki i stopniowe zaostrzanie
kontroli granicznej, przepisów wizowych i
celnych. Jest to tylko jeden z przykładów
zmieniających się warunków gospodarowania,
dotyczący praktycznie wszystkich prowincji i

regionów wzdłuż granicy. Należy jednak
zaznaczyć,
iż
w
rozmaitych
jednostkach
administracyjnych Federacji Rosyjskiej w ostatnich
dekadach z różnym natężeniem i częstotliwością
wprowadzono szereg regulacji, rzutujących na
możliwość zarobkowania chińskich imigrantów
(Ryzhova 2008: 5758). Skutkuje to nieustanną
koniecznością adaptacji uczestników kontaktów
transgranicznych do nowych warunków. Należy
założyć,
iż
tego
typu
sytuacja
sprzyja
upowszechnianiu
działań
nieformalnych,
wykorzystywaniu braku regulacji prawnych, bądź
luk w regulacjach już istniejących.
Po trzecie, można przypuszczać, iż duża
popularność praktyk gospodarczych, uznawanych
przez władze rosyjskie za nielegalne, związana jest
ze
słabym
zapleczem
ekonomicznym
i
normatywnym dla praktyk legalnych. Mowa o
braku dobrego klimatu inwestycyjnego w Rosji, a
szczególnie w jej wschodnich regionach,
niedostatkach regulacji prawnych, związanych z
ochroną własności, aktywnością zarobkową
imigrantów,
ochroną
pracowników
oraz
egzekwowaniem ich obowiązków itp. Czynniki te,
podobnie jak wspomniane wyżej zmiany reguł
gospodarowania, z pewnością nie pozostają bez
znaczenia
dla
potencjalnych
chińskich
inwestorów.

Istniejąca sytuacja społeczno – gospodarcza
na omawianym obszarze sugeruje potrzebę
pewnych zmian, szczególnie z punktu widzenia
Federacji
Rosyjskiej.
Przyszłość
regionów
przygranicznych w dużym stopniu zależy od
uporządkowania
kwestii
migracyjnych
i
gospodarczych. Działania doraźne z pewnością nie
zastąpią
długofalowej,
konsekwentnej
–
wyjątkowo potrzebnej i nadal nieobecnej  strategii
rozwoju tych terytoriów. Akceptacja istniejącego
status
quo,
zwłaszcza
w
wymiarze
ekonomicznym,
rodzi
prawdopodobieństwo
asymetrycznego rozwoju sąsiadujących ze sobą
regionów rosyjskich i chińskich, zakładającego
rosnącą
przewagę
tych
ostatnich.
Próby
radykalnego ograniczania wpływów ChRL
również nie wydają się być dobrym rozwiązaniem.
Jak zauważa V. Gelbras, niektórzy analitycy
utrzymują, że działalność imigrantów zniekształca

rynek rosyjski, poprzez wpływ na ustalanie
poziomu cen i produkcji. W rzeczywistości jednak
konkurencyjność cenowa chińskiej siły roboczej to
problem świata a nie tylko Rosji i prawdziwego
źródła zniekształceń rynku należy doszukiwać się
w braku strategii rozwoju Zabajkala i Dalekiego
Wschodu, a nie w specyfice działania Chin i jej
obywateli (Gelbras 2011: 147). Istotne jest więc
prowadzenie racjonalnej polityki migracyjnej,
uwzględniającej rosyjskie zapotrzebowanie na
zagraniczny czynnik pracy, a także ściśle
regulującej zasady zarobkowania imigrantów i
przewidującej
skuteczne
instrumenty
egzekwowania praw i obowiązków pracowników,
rekrutujących się z ludności napływowej.
Uporządkowanie bazy prawnej, określającej
reguły
prowadzenia
szeroko
rozumianej
działalności gospodarczej przez obcokrajowców,
jak
również
konsekwentne
egzekwowanie
przestrzegania owych reguł, również byłoby
wskazane. Najtrudniejszym zadaniem jest, jak się
wydaje, stymulowanie przemian świadomości
społecznej. Wymaga to bowiem czasu i odbywa się
w sposób niezależny od odgórnych regulacji i
zaleceń. Jednakże od czasu przywrócenia
dwustronnej współpracy upłynęło już blisko
trzydzieści lat i przeobrażenia w tym wymiarze
stopniowo się dokonują. Pomocne mogłoby być
zaangażowanie władz rosyjskich w walkę z
postawami ksenofobicznymi i uprzedzeniami
społecznymi w stosunku do Chińczyków.
Zdecydowanie
utrudniają
one
budowę
sprzyjających warunków ich imigracji do
wschodniej Rosji, która – jak się wydaje – nadal
potrzebuje ludności napływowej i jak dotąd nic nie
wskazuje na to, by owo zapotrzebowanie w
przyszłości znacząco się zmniejszyło.
Z pewnością sytuacja na omawianym
obszarze jest bardzo trudna i wymaga
kompleksowej reformy w wielu aspektach. Można
jednak przyjąć, iż fakt zaistnienia i ponad
dwudziestoletniego funkcjonowania przestrzeni
współpracy między regionami Rosji i Chin wzdłuż
granicy otwiera szereg możliwości społecznych i
gospodarczych, których właściwe wykorzystanie
może przełożyć się na znaczące korzyści
rozwojowe
dla
dalekowschodnich
i
wschodniosyberyjskich
terytoriów
Federacji
Rosyjskiej.
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21 LAT (NIE)SZCZĘŚCIA.
SYTUACJA POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI
W REPUBLICE LITEWSKIEJ

Sławomir Józefiak

Litewscy Polacy od 21 lat cieszą się wolnością życia w suwerennej Litwie. Nadal jednak są
traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Wiele problemów mniejszości nagromadzonych w
czasach komunizmu zostało już rozwiązanych. Pewne sprawy ciągle pozostają przyczyną
sporów między Polakami a Litwinami. Celem artykułu jest ich subiektywne zestawienie.
Odzyskanie przez Litwę niepodległości
przyniosło zamieszkującym ten kraj Polakom iskrę
nadziei
na
rozwiązanie
wielu
bolączek,
dotykających tą społeczność od zakończenia II
wojny światowej. Niestety nowa rzeczywistość
okazała się nie być aż tak dobra, jak oczekiwano.
Rządy kolejnych partii nie spełniały pokładanych
w nich nadziei. Poważnych zmian Polacy
oczekiwali w związku z wstąpieniem Litwy do
Unii Europejskiej. I w tym przypadku nadzieje
okazały się być płonne. Sytuacja zaczęła się wręcz
pogarszać. Znamienne jest tu stwierdzenie, które
znalazło się na łamach „Kuriera Wileńskiego”:
„Sytuacja w zakresie przestrzegania praw
człowieka, zwalczania dyskryminacji rasowej i na
tle etnicznym na Litwie zaczęła się pogarszać w
2004 roku po wejściu Litwy do Unii Europejskiej
— potem było już tylko gorzej — wynika z raportu
przygotowanego
przez
Litewski
Instytut
Monitorowania Praw Człowieka. Jest to raport
alternatywny wobec rządowego okresowego
sprawozdania
o
realizacji
na
Litwie
Międzynarodowej Konwencji w zakresie likwidacji
wszelkich
form
dyskryminacji
rasowej”
(Tarasiewicz 2011). Jak widać sprawa praw
mniejszości pozostaje nadal jedną z głównych
bolączek młodego państwa litewskiego. Świadczy
to też o trudnej sytuacji, w jakiej przyszło rozwijać
się polskiej społeczności przez dwa ostatnie
dziesięciolecia.
Problemy mniejszości polskiej na Litwie
można różnie zestawiać. Wszystko zależy od
przyjętej perspektywy, z której na spojrzymy na tą
społeczność. W zależności od punktu widzenia, na
pierwszy plan wysuwać się będą inne aspekty jej
funkcjonowania. Dla zrozumienia codziennych
problemów litewskich Polaków w ostatnich
dwóch dekadach należy spojrzeć na ich miejsce w

społeczeństwie litewskim z punktu widzenia pola,
w jakim dane problemy oddziałują.

Problemy natury ekonomicznej w czasach
kapitalizmu stanowią jedno z podstawowych
zagadnień poruszanych przez przedstawicieli
różnych mniejszości, szczególnie tych, które czują
się w jakikolwiek sposób dyskryminowane. Wiąże
się to z wieloma aspektami życia codziennego,
począwszy od problemów standardu życia,
poprzez oświatę i możliwości samorealizacji, na
potencjale rozwoju ojczystej kultury skończywszy.
Polską mniejszość na Litwie dylematy tego typu
dotykają w zasadzie w zakresie restytucji praw do
własności znacjonalizowanej przez państwo w
okresie komunizmu.
W przedstawionym przypadku bardzo
poważnym problemem są kwestie własności
ziemi. Wywłaszczenie objęło wszystkich obywateli
Litwy, jednak do dnia dzisiejszego zdecydowana
większość właścicieli otrzymała zwrot majątku lub
rekompensatę
za
ich
utracenie.
Sprawa
reprywatyzacji ziemi w rejonie wileńskim, gdzie
Polacy stanowią 61,3% ludności, pomimo upływu
20 lat od rozpoczęcia procesu jej zwrotu nadal
pozostaje otwarta. Proces reprywatyzacji objął
według różnych szacunków jedynie połowę
byłych właścicieli. Optymistyczne szacunki
mówią, że dotyczy to dwóch trzecich (dokładnie
66,44%) terenów. Zdaniem innych tylko 14% osób
w Wilnie, a 3050% w podwileńskich gminach
otrzymało już zwrot ziemi (Mackiewicz 2011). Dla
porównania w skali republiki reprywatyzacja
dobiega końca – zwrócono już 96,13% ziemi. Wielu
obywateli litewskich otrzymało z różnych
względów rekompensatę w formie ziemi w innych

regionach niż początkowo znajdowały się ich
majątki. Ważnym aspektem tego zagadnienia jest i
to, że w tym postępowaniu rozdziela się także, a
może przede wszystkim ziemię wileńską. Ich
nowymi właścicielami są osadnicy narodowości
litewskiej, przybyli z dalekich rejonów Litwy, do
których ta ziemia w przeszłości oczywiście nigdy
nie należała (Mincewicz 2011). Warto podkreślić,
że szacuje się, iż w samym Wilnie ostatecznie
będzie zwróconych tylko ok. 20% podlegającej
zwrotowi ziemi (Mackiewicz 2011).
Przedstawiona powyżej polityka to celowe
działania władz litewskich. Polacy są specjalnie
pomijani przy podziale ziemi. „Niespotykane
szykany ze strony władz spotkały ostatnio 150
właścicieli ziemi na rogatkach Wilna, którzy
zdążyli już odzyskać prawo do swej własności do
zachowanych działek. Jednak krótka była ich
radość. Prokurator wystąpił z żądaniem ponownej
nacjonalizacji, gdyż nieuprawiana ziemia zdążyła
porosnąć krzakami, albo i nie, ale w resorcie
leśnictwa jest zaliczana do lasów, które nie
podlegają reprywatyzacji. Sąd oczywiście przyznał
rację dla prokuratora. W taki sposób, zgodnie z
obowiązującym prawem, właściciele zostali
kolejny
raz
pozbawieni
swej
własności”
(Mackiewicz 2011). Wpływa to bezpośrednio na
polską mniejszość na Litwie w wielu aspektach. Z
jednej strony dla wielu odzyskanie majątków,
które posiadali przed wojną, nie jest już możliwe,
ponieważ na tych terenach nowymi właścicielami
są często Litwini. Z drugiej tak prowadzona
polityka zmienia strukturę narodowościową
regionu, co jest sprzeczne z prawodawstwem
międzynarodowym, gdyż osłabia to możliwości
rozwoju mniejszości. Na Wileńszczyźnie przez
cały XX w. dominował żywioł polski. W ostatnich
latach na tych terenach coraz silniej zauważalna
jest tendencja wzrosty liczby przedstawicieli
narodu litewskiego. Sprzyja temu zjawisku
oczywiście państwowa polityka w zakresie zwrotu
ziemi wywłaszczonej w okresie komunizmu.

Problem swobodnego rozwoju mniejszości
na polu działalności politycznej to jedno z
pierwszych zagadnień podjętych przez pierwsze
polskie niezależne organizacje w okresie
odrodzenia narodowego pod koniec lat 80.

ubiegłego stulecia. Początkowo interesy Polaków
Litwy reprezentowali pojedynczy przedstawiciele,
którzy do organów państwowych dostawali się z
list partii litewskich. Pod koniec lat 80. funkcję
reprezentanta polskiej mniejszości, także na niwie
politycznej, przejął Związek Polaków Litwy. W
następnych latach powstało kilka innych
organizacji
politycznych,
dążących
do
reprezentowania mniejszej lub większej części
społeczności litewskich Polaków. Niektórym z
nich udało się nawet wprowadzić swoich
przedstawicieli do organów rządowych lub
samorządowych.
Niestety państwo litewskie prowadzi
politykę osłabiania możliwości rozwoju życia
politycznego mniejszości polskiej. Przykładem jest
tworzenie
jednomandatowych
okręgów
wyborczych z pominięciem praw mniejszości.
„Okręgi wyborcze do Sejmu na Wileńszczyźnie są
tworzone tak, by Polacy – z wyjątkiem jednego
okręgu – nie mieli w nich większości i tym samym
nie mogli wybrać swych przedstawiciel do
parlamentu. Najjaskrawszym przykładem łamania
praw wyborczych litewskich Polaków jest okręg
solecznickoorański. Do rejonu solecznickiego,
zwarcie zamieszkanego przez mniejszość polską,
dołączono znaczną część rejonu orańskiego
zdominowanego przez Litwinów tworząc w ten
sposób
sprzeczny
z
ideą
demokracji
i
poszanowania praw mniejszości twór. W efekcie
tego typu działań Polacy w tym okręgu
wyborczym stanowią zaledwie 30% uprawnionych
do głosowania i z przyczyn oczywistych nie mają
szans na sukces w wyborach. Tak sztucznie
utworzonych
okręgów
wyborczych
na
Wileńszczyźnie
jest
co
najmniej
cztery”
(Mackiewicz 2011). Sprawy te są podejmowane
przez polską społeczność bardzo często, jednak
nadal nie uzyskały one rozwiązania zgodnie z
oczekiwaniami mniejszości.
Dodatkowo Polacy Litwy twierdzą, że
wysoki – 5procentowy próg wyborczy dla
przedstawicieli mniejszości narodowych oraz
administracyjne
odsuwanie
przedstawicieli
mniejszości polskiej od organizacji wyborów
poprzez eliminowanie ich z funkcji kierowniczych
w komisjach wyborczych nie sprzyja angażowaniu
się większej ilości przedstawicieli mniejszości w
życie polityczne kraju (Mackiewicz 2011). Wpływa
to równocześnie na osłabianie pozycji tych grup w

skali kraju, a co za tym idzie obniża możliwość
obrony ich interesów na najwyższych szczeblach
władzy.
Państwo litewskie umożliwia za to
powoływanie organizacji, partii politycznych,
stowarzyszeń i towarzystw, klubów, które w
okresie komunizmu były zakazane. Przykładem są
tu kluby weteranów Armii Krajowej. Pomimo
istnienia poważnych rozbieżności i wysuwanych
przez stronę litewską oskarżeń pod adresem
polskich
kombatantów,
prawo
litewskie
umożliwia im swobodne zrzeszanie się w skali
całego kraju. Jest to poświadczenie pozytywnych
zmian, jakie zaszły przez ostatnie 21 lat.

Problemy natury społecznej tworzą szeroką
gamę różnorodnych zagadnień, w ramach których
polska mniejszość walczy o ściśle określone
ustępstwa ze strony litewskiej. Związane jest to
głównie z możliwością posługiwania się językiem
ojczystym nie tylko w sferze prywatnej, ale także
w życiu publicznym. Zasady gramatyki języka
litewskiego
znacząco
odbiegają
od
tych
stosowanych w języku polskim. Sprzyja to
powstawaniu trudności, a co za tym idzie także
próbom odgórnego uregulowania pewnych
aspektów życia publicznego.
Jedną z najbardziej bulwersujących spraw
jest
problem
zapisu
danych
osobowych.
Przedstawiciele mniejszości nie mogą swoich
nazwisk i imion używać w oryginalnej wersji, lecz
tylko w formie zlituanizowanej. Stoi to w
sprzeczności z ideą swobodnej samoidentyfikacji.
Z tym problemem związane są ograniczenia w
funkcjonowaniu nazw miejsc publicznych, np.
ulic. W 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny
Republiki Litewskiej orzekł, że te mają być
zapisywane tylko i wyłącznie w języku litewskim.
Oznacza to, że w regionach z dominacją polskiego
żywiołu nie można stosować jako elementu
uzupełniającego polskich odpowiedników nazw
litewskich (Tarasiewicz 2011). Kierownictwo
władz lokalnych, które złamie te przepisy, jest
karane przez inspekcje rządowe karą pieniężną,
wyznaczaną personalnie osobie uznanej za
sprawcę bądź z racji urzędu sprawującej kontrolę
w tym zakresie (Mackiewicz 2011). W ten sposób
prowadzi się politykę jednego języka, bez

uwzględnienia potrzeb mniejszości.
Elementami niejako drugorzędnymi, ale
także w znaczącym stopniu utrudniającymi
funkcjonowanie mniejszości narodowych na
Litwie, jest prowadzenie całej dokumentacji
biurowej w samorządach, szkołach, nawet tych
całkowicie polsko czy rosyjskojęzycznych, tylko i
wyłącznie w języku litewskim, bez możliwości
stosowania języka mniejszości jako pomocniczego.
Na Litwie obowiązuje też zakaz posiadania
podwójnego obywatelstwa, ale tylko dla
niektórych obywateli. W 2010 roku litewski sejm
przyjął ustawę, mówiącą m.in. to, że podwójne
obywatelstwo mogą posiadać jedynie obywatele
Litwy narodowości litewskiej. Jest to oczywiście
sprzeczne z konstytucją i zostało zawetowane
przez prezydent Grybauskaitė (Litwa: nie będzie
2011).
W końcu ważnym problemem jest
finansowanie
kultury,
w
tym
instytucji
kulturalnych mniejszości narodowych. W 2010 r.
na Litwie zlikwidowano Departament Mniejszości
Narodowych i Wychodźstwa, który był głównym
dysponentem
środków
finansowych,
odpowiedzialnym
za
wspieranie
kultury
mniejszości narodowych. Jego budżet w roku 2009
wyniósł blisko 7 200 000 USD. Z tej sumy
mniejszość polska otrzymała tylko 36 000 USD,
litewskie wychodźstwo zaś – 6 960 000 USD. Od 1
stycznia 2010 r. uprawnienia tej instytucji przeszły
do Ministerstwa Kultury, które do tej pory nie
wypracowało nawet założeń nowej Ustawy o
mniejszościach narodowych ani tym bardziej
strategii wspierania mniejszości narodowych.
Zgodnie
z
danymi
posiadanymi
przez
przedstawicieli mniejszości narodowych, w 2010 r.
ich inicjatywy praktycznie nie były wspierane
finansowo z budżetu państwa litewskiego
(Mackiewicz 2011).
W aspekcie psychologicznym można też
mówić
o
szowinistycznej
i
oszczerczej
propagandzie
prowadzonej
w
niektórych
nacjonalistycznych mediach, ujawniającej się w
wypowiedziach
wielu
osobistości
życia
politycznego i społecznego Litwy, odmawiających
Polakom prawa do polskiej identyfikacji
narodowej (Mackiewicz 2011). W tym aspekcie
część Litwinów powołuje się na pseudoteorie
wzywające do przymusowej lituanizacji osób
nieuznających ich zdaniem „swojej odziedziczonej

litewskości”. W przekonaniu tych środowisk
przedstawiciele mniejszości na Litwie to
spolonizowani bądź zruszczeni Litwini, którzy
zapomnieli o tym, kim tak naprawdę są. Zgodnie z
tymi poglądami Polacy Litwy to obywatele drugiej
kategorii, których należy wszelkimi środkami
przywrócić
narodowi
litewskiemu.
Nie
uwzględnia się tu zdania przedstawicieli
mniejszości. Z drugiej strony nie zwraca się też
uwagi na udowodnione przez historyków,
socjologów i politologów niekonsekwencje w
takiego typu argumentacji.

Problem oświaty jest tylko jednym z wielu
kłopotów polskiej mniejszości. Niemniej jest on
ostatnimi czasy najgłośniejszym ze wszystkich.
Tworzy go szereg zagadnień, składających się na
niekorzystne
położenie
polskojęzycznego
szkolnictwa w systemie oświaty Republiki
Litewskiej. Wiąże się z tym wiele konsekwencji,
m.in. to, że negatywnie odbija się to na poziomie
znajomości języka ojczystego wśród młodych
pokoleń Polaków.
Na
Wileńszczyźnie
obowiązuje
niejednakowe podporządkowanie szkół polskich i
litewskich w zależności od narodowości uczących
się w nich dzieci. W rejonach wileńskim, gdzie
61% mieszkańców stanowią Polacy, oraz
solecznickim, w którym jest ich aż 79%, szkoły
mniejszości narodowych należą do samorządów, a
szkoły z litewskim językiem nauczania posiadają
odrębny status i podlegają bezpośrednio pod
struktury rządowe. Z tego faktu wynikają
znaczące różnice, na korzyść oczywiście tych
drugich. Szkoły litewskie są bowiem znacznie
lepiej uposażone. Dla nich to buduje się
ekskluzywne
budynki
szkolne,
znacznie
przekraczające
istniejące
w
regionie
zapotrzebowanie. To im przeznacza się więcej
autobusów szkolnych. Szkoły litewskie otrzymują
więcej środków finansowych od rządu. Są, jak
twierdzą przedstawiciele polskiej mniejszości, „na
wszelkie sposoby pieszczone i otaczane opieką”
(Mincewicz 2011). Podczas gdy obok nich działają
niedofinansowane przez samorządy  z powodu
braków budżetowych  szkoły polskie. Te
mieszczą się niekiedy w budynkach pamiętających
początki
poprzedniego
stulecia.
Rodzice,

zwłaszcza polskiego pochodzenia, z danego
regionu muszą dokonywać trudnego wyboru, do
której szkoły wysłać swoje dzieci. W tym systemie
polskość utożsamiana jest z biedą, nędzą, niską
jakością i brakiem opieki państwa. Na drugim
biegunie stoi litewskość – kojarzona z bogactwem,
władzą, lepszymi perspektywami na przyszłość.
Wybór ten jest oczywiście bardzo trudny.
Na Litwie obowiązuje też niejednakowe
finansowanie pomocy szkolnych. Dla szkół
mniejszości narodowych brakuje podręczników.
Te są znacznie droższe niż podręczniki litewskie,
głównie ze względu na potrzebę ich tłumaczenia.
Państwo nie kompensuje powstającej w ten sposób
różnicy w cenach, co jest praktyką przyjętą w
dużej części państw Zachodu. Same szkoły są
finansowane za pomocą „koszyczka ucznia”, przy
czym ten dla szkół mniejszości narodowych jest
zwiększony tylko o 10 procent, co dalece nie
pokrywa potrzeb tych placówek. Dodać należy, że
we wspomnianych rejonach, gdzie Polacy
stanowią większość, ten sam 10procentowy
dodatek otrzymują też wszystkie szkoły litewskie
(Mincewicz 2011). W związku z tym placówki
polskojęzyczne i litewskojęzyczne tak naprawdę są
finansowane po równo.
Z innych problemów pojawiających się z
związku z oświatą należy wymienić kwestie
języka przedmiotów. Stopniowo bowiem w
szkołach mniejszości narodowych zwiększana jest
liczba przedmiotów wykładanych w języku
litewskim, z niekorzyścią dla języków mniejszości
(Protest
2011).
Kwestią
bardzo
gorąco
dyskutowaną są przedszkola z językiem
wykładowym mniejszości, które to placówki nie
mają statusu placówek mniejszości (Sienkiewicz
2011), a co za tym idzie nie otrzymują
dodatkowego wsparcia finansowego państwa.
Polacy podejmują też dyskusję w zakresie
pomysłu
ujednolicenia
matury
z
języka
litewskiego we wszystkich szkołach kraju (Protest
2011) i przywrócenia języka mniejszości jako
obowiązkowego na maturze (Sienkiewicz 2011).
Wydaje się, że jednak, że nie zawsze głoszone
przez nich hasła pokrywają się z praktyką
polityczną wobec mniejszości stosowaną w krajach
Unii Europejskiej.

Kwestia położenia mniejszości narodowych
jest regulowana przez wiele przepisów prawa
międzynarodowego. Jednym z podstawowych jest
Ramowa Konwencja o Ochronie Mniejszości
Narodowych, która została ratyfikowana przez
Sejm Republiki Litewskiej 17 lutego 2000 roku
(Mincewicz
2011).
Litwę
obowiązuje
też
Międzynarodowa Konwencja w zakresie likwidacji
wszelkich form dyskryminacji rasowej z 1998
roku. Sejm litewski nie ratyfikował jedynie 14
artykułu, traktującego o sprawach mniejszości
narodowych. W wyniku tego posunięcia
Republika Litewska nie uznaje kompetencji
Komitetu ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji
Rasowej do przyjmowania i rozpatrywania
indywidualnych
lub
grupowych
petycji
dotyczących przypadków łamania praw człowieka
określonych w Konwencji (Tarasiewicz 2011).
Także w prawie wewnętrznym Litwy
prawa
mniejszości
nie
są
odpowiednio
uregulowane
i
chronione.
Ustawa
o
mniejszościach narodowych, przyjęta jeszcze u
schyłku Związku Radzieckiego w 1989 r. i
znowelizowana już w niepodległej Litwie w 1991
r., udzielająca pewnych praw społecznych,
kulturowych, oświatowych, językowych dla
litewskich mniejszości narodowych, wygasła po 20
latach obowiązywania. Wobec sporów, jakie przez
lata wokół niej się toczyły, nie udało się
wypracować nowej jej wersji. Dziś mniejszości
narodowe na Litwie pozostają więc bez specjalnej
ustawy, która gwarantowałaby im odpowiednie
prawa. Stoi to w sprzeczności z ideą państwa
obywatelskiego, szerzoną w Unii Europejskiej,
której Litwa jest członkiem.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki
to subiektywne zestawienie problemów, z jakimi
przez ostatnie 21 lat zmagali się przedstawiciele
polskiej mniejszości na Litwie. Mimo, że od
upadku komunizmu w tej małej republice
nadbałtyckiej
przeprowadzono
wiele
pozytywnych zmian, nie udało się do dziś
wypracować jednolitej koncepcji polityki wobec
mniejszości narodowych, opartej na zasadach
promowanych przez Wspólnoty Europejskie oraz

zapisanych w litewskiej Konstytucji i w umowach
bilateralnych z państwami ościennymi. Cierpi na
tym mniej więcej piąta część społeczeństwa
litewskiego,
reprezentującego
wiele
grup
narodowych. Wśród nich największą społeczność
stanowią Polacy. I to ich litewska polityka dotyka
w największym stopniu. Spowodowane jest to
przez wiele czynników, silnie zakorzenionych w
litewskiej świadomości, mających swoje źródła w
historii obu narodów. Tak prowadzona polityka
nie sprzyja rozwojowi mniejszości, nie sprzyja też
zaufaniu do samego państwa. Wszystko to tworzy
negatywną atmosferę szkodzącą wszystkim
uczestniczącym w tym procesie stronom.
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TRANSFORMACJA REPUBLIKI GRUZJI POD RZĄDAMI PREZYDENTA
MICHEILA SAAKASZWILEGO (2003-201 1 )
– REFORMY GOSPODARCZE I EWOLUCJA SYSTEMU POLITYCZNEGO

Wojciech Wojtasiewicz

Rządy Micheila Saakaszwilego przyniosły Gruzji z jednej strony ogromne przemiany oraz
niebezpieczny powrót „starego” w postaci odwrotu od demokracji z drugiej. Warto prześledzić
jak przez 8 lat po Rewolucji Róż zmieniały się gospodarka i polityka Gruzji, by móc
zastanawiać się w która stronę zmierza to państwo.

Republika Gruzji odzyskała niepodległość
9 kwietnia 1991 roku po okresie 70 lat
funkcjonowania jako część składowa Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich (Furier
2000: 173). Formalnie Gruzja pozostawała
państwem
demokratycznym,
w
którym
obowiązywała zasada trójpodziału władzy, co
zostało zapisane w konstytucji przyjętej 24 sierpnia
1995 roku przez gruziński parlament. Ustawa
zasadnicza
wprowadzała
prezydencko
gabinetowy model ustrojowy z silną pozycją
prezydenta,
który
przypominał
francuskie
rozwiązania systemowe. W rzeczywistości jednak,
system polityczny Gruzji w ciągu lat 90.
ewoluował w kierunku autorytarnym.
U zarania niepodległości Gruzji powstało
wiele partii politycznych. Nastąpiła krótkotrwała
konsolidacja części z nich wokół pierwszego
prezydenta
kraju
Zwiada
Gamsachurdii.
Zawiązały one koalicję wyborczą o nazwie
Okrągły Stół  Wolna Gruzja. Rządy Zwiada
Gamsachurdii trwały niewiele ponad rok. Został
on obalony na początku stycznia 1992 roku w
wyniku zamachu stanu, po którym władzę objęła
Rada Wojskowa na czele z Dżabą Joselanim,
Tengizem Kitowanim i Tengizem Siguą (Materski
2000: 249). Z jej rąk kierownictwo państwa przejął
były pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii
Gruzji i minister spraw zagranicznych Związku
Radzieckiego, Eduard Szewardnadze. Pierwotnie
pełnił funkcję przewodniczącego Rady Państwa,
następnie był dwukrotnie wybierany prezydentem
Gruzji w 1995 i 2000 roku (Avioutski 2007: 47).
W
roku
1993
zostało
powołane

ugrupowanie proprezydenckie Gruziński Związek
Obywatelski z czasem stając się klasyczną partią
władzy, która wygrywała kolejne wybory
parlamentarne i samorządowe, przeprowadzane z
naruszeniem
standardów
demokratycznych,
czasem wręcz fałszowane. Partie opozycyjne
mogły w miarę swobodnie funkcjonować,
posiadały swoje reprezentacje w parlamencie,
jednak nie miały wpływu na bieg zdarzeń w kraju.
Na początku pierwszej dekady XXI wieku
nastąpiła stopniowa erozja obozu władzy. Na
scenie politycznej Gruzji zaczęły pojawiać się
ugrupowania zakładane przez byłych członków
Gruzińskiego Związku Obywatelskiego. Do
najważniejszych spośród z nich należy zaliczyć:
Ruch
Narodowy
Micheila
Saakaszwilego,
Zjednoczonych Demokratów Zuraba Żwanii oraz
Demokratów Nino Burdżnadze (Karmuidze,
Wertsh 2005: 2).
W 2003 roku Gruzja była bliska stanu
państwa upadłego. Administracja państwowa nie
potrafiła zrealizować swoich podstawowych
zadań. Państwo zalegało w wypłacaniu pensji w
sektorze publicznym oraz emerytur (Cornell,
Nilsson 2009: 252). Infrastruktura była bliska
kompletnej
zapaści,
odnotowywane
były
permanentne braki w dostawach prądu, gazu i
wody, a instytucje publiczne przesiąknięte były
korupcją, w szczególności policja drogowa (Aves
1996: 53).
Wszystkie
te
czynniki
wraz
z
bezpośrednim impulsem w postaci sfałszowanych
wyborów parlamentarnych z listopada 2003 roku
doprowadziły
do
masowych
demonstracji
społecznych, które do historii przeszły pod nazwą
Rewolucji Róż, skutkując odsunięciem od władzy
Eduarda Szewardnadze. Nowym prezydentem,
wybranym w styczniu 2004 roku z poparciem 96%

głosujących Gruzinów, został Micheil Saakaszwili,
a jego partia Ruch Narodowy (potem Zjednoczony
Ruch Narodowy) wygrała wybory parlamentarne
w marcu tego samego roku uzyskując 66,24%
głosów (Usupashvili 2004: 91).
Sytuacja gospodarcza Gruzji za rządów Zwiada
Gamsachurdii i Eduarda Szewardnadze –
„państwo upadłe”
Po rozpadzie Związku Radzieckiego, wojnie
domowej
i
przegranych
konfliktach
z
separatystyczną Abchazją i Osetią Południową na
początku lat 90. Gruzja znalazła się w totalnym
upadku ekonomicznym. Dopiero w roku 1995
wprowadzono gruzińską walutę lari, a w 1996 po
raz pierwszy przyjęty został centralny budżet
kraju (Jandieri 2009: 3). W roku następnym
zatwierdzony został kodeks podatkowy, który
wprowadzał skomplikowane przepisy i ogrom
obciążeń fiskalnych. Zmusiło to przedsiębiorców
do przejścia do szarej strefy i unikania płacenia
podatków.
Ponadto Gruzję dotykał szereg poważnych
problemów takich jak korupcja, nadużycia władzy,
brak pozytywnych efektów wprowadzanych
reform, co skutkowało stagnacją kraju (Blandy
2003: 1). Biznes zdominowany był przez
polityczne koterie, a gruzińskie społeczeństwo nie
miało zaufania do instytucji publicznych. W roku
2002 oficjalnie zarejestrowanych było w Gruzji 40
tysięcy przedsiębiorstw, jednak w rzeczywistości
działało jedynie 1012 tysięcy. Pozostałe nie
wytrzymywały
obciążeń
fiskalnych
oraz
konieczności wręczania łapówek urzędnikom.
W Gruzji w latach 90. administracja
państwowa była niezmiernie rozbudowana a
zarazem nieefektywna. Procesy prywatyzacyjne
przeprowadzane były w nieprzejrzysty sposób.
Szara strefa wynosiła ok. 7080% wszelkiej
aktywności gospodarczej. Oficjalne statystyki
rządowe wykazywały ściągalność podatków na
poziomie 4570%, jednak w rzeczywistości
wskaźnik ten nie przekraczał 20%. W roku 2003
gruziński produkt krajowy brutto wyniósł 8,4 mld
lari, z czego daniny publiczne stanowiły zaledwie
700 mln lari. Za rządów prezydenta Eduarda
Szewardnadze do Gruzji napływały ogromne
środki finansowe od innych państw i organizacji
międzynarodowych o charakterze pomocowym,
które stanowiły aż 3050% dochodów państwa.
Wydatkowane były w sposób nieefektywny, a

częstokroć wręcz rozkradane (Papava 2006: 660).

Nowy prezydent dochodząc do władzy
zaproponował ambitny program gospodarczy,
którego główne założenia sprowadzały się do
odbudowy gospodarki, wsparcia biznesu oraz
uatrakcyjnienia inwestycji zagranicznych. Ponadto
wyodrębnił priorytety w zakresie reform
ekonomicznych
(liberalizacja
systemu
podatkowego, deregulacja, ułatwianie procesu
zakładania firm, prywatyzacja) oraz sektora
publicznego
(zmniejszenie
liczby
agencji
rządowych oraz eliminacja korupcji) (Jandieri
2009: 7).
Reformy podatkowe zostały podzielone na
dwa etapy. W ramach pierwszego z nich w roku
2004 zmniejszono liczbę obciążeń podatkowych z
22 do 6 (Lynch 2006: 28). Wprowadzono płaski,
liniowy podatek na poziomie 12% (Havlik, Astrov
2008: 3). Wysokość ubezpieczenia socjalnego
zmniejszono z 31 do 20%, a w roku 2006
kompletnie go zlikwidowano. Przestały również
istnieć różnego rodzaju podatki specjalne, między
innymi podatek drogowy. Zredukowano także
stawkę podatku VAT z 20 do 18% (Narmania 2010:
114). Likwidacji uległy cła, zarówno eksportowe
jak i importowe. Zlikwidowano w końcu wszelkie
przywileje podatkowe. Od 2007 roku została
wprowadzona możliwość rozliczania się z
urzędem skarbowym i dokonywania wszelkich
płatności online.
W drugim etapie, w 2008 roku uchwalono
Financial Sector Act, który zakładał rozwój rynku
finansowego oraz dalszą liberalizację składek
podatkowych. Zmniejszono podatek dochodowy z
25 do 20% od 2009 roku, zlikwidowano podatek
od zysków kapitałowych oraz zmniejszono
obciążenie od dywidend, a w roku 2012 ma on
ulec całkowitej likwidacji.
W procesie deregulacji, redukcji uległa
liczba pozwoleń i licencji dla biznesu z 944 do 150
(Jandieri 2009: 9). Skrócono procedurę zakładania
firmy. Wdrożono reformę systemu dostaw energii
polegającą na liberalizacji rynku i pozyskaniu
inwestycji zagranicznych. Zlikwidowano wizy dla
45 krajów (m.in. USA, państwa UE oraz Japonia).
Przyjęto
politykę
otwartych
drzwi
dla

zagranicznych pracowników. W roku 2005
gruziński parlament uchwalił Fait Trade Law,
które zabraniało rządowi wszelkiej aktywności na
rzecz ograniczania konkurencji i wolnego handlu.
W końcu w 2006 roku ustanowiono nowy kodeks
pracy, który liberalizował rynek pracy w Gruzji.
Władze przyjęły także program najszybszej
prywatyzacji od czasu odzyskania niepodległości
przez Gruzję. Sprywatyzowane zostały systemy i
firmy
komunikacyjne,
przedsiębiorstwa
produkujące i dostarczające energię, budynki
należące do państwa, ziemia (tylko 35%
terytorium kraju ma pozostać w rękach państwa)
oraz szpitale (proces trwa, ostatecznie tylko kilka
placówek będzie publicznych) (Jervalidze 2007:
13). Wprowadzono ponadto system ubezpieczeń
zdrowotnych. Wynajęto główne porty morskie
firmom prywatnym na okres 49 lat. Ustanowiono
wolną strefę ekonomiczną z pozwoleniem
wybudowania nowego portu w okolicach
nadmorskiego miast Poti. W końcu uchwalono
prawo o bankructwie, które wyeliminowało
wszystkie
bariery
w
procesie
ogłaszania
niewypłacalności firmy.
W ramach reform sektora publicznego
nowe władze zdecydowały się na redukcję liczby
ministerstw z 18 do 13, urzędników państwowych
o 35% na szczeblu państwowym oraz o 65% na
poziomie agencji rządowych (The analysis… 2011).
Ustanowiono także nowy, efektywny rejestr
nieruchomości
oraz
obywateli.
Ponadto
wprowadzono nowe dokumenty: dowód osobisty
i paszport, których realizacja miała odbywać się w
określonej czasowo procedurze. Innymi reformami
były: program pomocy dla niepełnosprawnych i
najbardziej potrzebujących, reforma edukacyjna
polegająca na wzroście konkurencji pomiędzy
instytucjami zajmującymi się szkolnictwem oraz
wprowadzenie
dodatkowych
ubezpieczeń
emerytalnych (Jandieri 2009: 11).
Jednak najważniejszymi zmianami w
sektorze publicznym były reforma policji
drogowej oraz walka z korupcją. Policja drogowa,
która pozostawała najbardziej skorumpowaną
służbą państwową została zlikwidowana (Devlin
2010: 5). Zwolniono wszystkich 40 tysięcy
funkcjonariuszy. Powołano nową strukturę, w
której zatrudniono 15 tysięcy nowych, młodych,
dobrze wyszkolonych i opłacanych policjantów.
Policja zaprzestała wymuszać łapówki od

kierowców na drogach. Przyłapany na takim
procederze funkcjonariusz miał być automatycznie
zwalniany ze służby i pozbawiany bardzo
wysokiej pensji. Nastąpił zdecydowany wzrost
zaufania Gruzinów do tej instytucji. Ponadto w
ramach walki z korupcją zlikwidowano zbędne
agendy, programy oraz funkcje rządowe. W
pokazowy sposób ukarano kilka ważnych
osobistości z czasów prezydentury Szewardnadze,
co kłóciło się z deklarowaną demokratyzacją kraju.
Ponadto
podniesiono
pensje
urzędników
państwowych
dziesięcio,
lub
nawet
dwudziestokrotnie , tak aby nie byli podatni na
przyjmowanie łapówek.
Reformy
te
przyniosły
pozytywne
rezultaty. W ich wyniku nastąpiła legalizacja wielu
firm w Gruzji. Pod koniec pierwszej dekady XXI
wieku na 4,5 milionowy kraj przypadało 200
tysięcy
firm.
Ponadto
nastąpił
wzrost
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W roku
2007 wyniosły one 2 mld $, a per capita 500 $
(Georgia: sliding 2007: 14). Średni wzrost
produktu krajowego brutto w latach 20042008
utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie 8%.
W
ciągu
czterech
lat
od
rozpoczęcia
wprowadzania reform depozyty bankowe wzrosły
aż ośmiokrotnie. Nastąpił dziesięciokrotny wzrost
ściągalności podatków. W roku 2003 dochody
państwa z tego tytułu wyniosły zaledwie 300 mln
$, natomiast w 2008 już 3 mld $. Z racji na
obniżenie i uproszczenie podatków wielu
obywateli zdecydowało się je płacić, co
spowodowało drastyczne zmniejszenie szarej
strefy.
W końcu Gruzja poprawiła swoją pozycję
na listach rankingowych dotyczących przyjaznego
środowiska biznesowego. Tbilisi awansowało z 93
w 2005 roku na 32 pozycję w roku 2008 na
Heritage Foundation’s Economic Freedom Index.
Ponadto kraj ten znalazł się na wysokiej 15 pozycji
w rankingu „Doing Business”, przygotowanym
przez Bank Światowy. W dziedzinie walki z
korupcją Gruzja również osiągnęła wymierne
sukcesy, co zostało odnotowane na Transparency
International’s Corruption Perception Index (2005
– 132 miejsce, 2008 rok – 67 pozycja) (Jandieri 2009:
12).

Po kilku latach dobrej koniunktury
nastąpiło spowolnienie gospodarcze w Gruzji.
Stan ten spowodowany był następstwami
przegranej przez Tbilisi wojny z Rosją z sierpnia
2008 roku oraz skutkami światowego kryzysu
gospodarczego (Georgia: The risks… 2008: 1).
W roku 2007 wzrost PKB wyniósł
rekordowe 12,3%, w 2008 już tylko 2,3%, natomiast
w roku 2009 miała miejsce recesja – PKB spadło o
3,9% (Georgian Economic… 2009: 3). Zmniejszył
się także poziom bezpośrednich inwestycji
zagranicznych. W roku 2009 ich wartość wyniosła
658 mln$ (2007 – 2 mld $). Ponadto spadła wartość
gruzińskiej waluty lari. Wzrosła inflacja, w roku
2003 jej wskaźnik wynosił 4,8%, w 2010  10,6%, a
w roku 2011 osiągnął 13,9%. Skutkowało to
poważnym wzrostem cen żywności oraz opłat za
usługi i transport publiczny. Po wojnie nastąpił
także ponowny wzrost wskaźnika biedy. Ponadto
zwiększył się deficyt budżetowy, który w 2009
roku wyniósł 9,7%.
Wspólnota międzynarodowa postanowiła
zneutralizować gruzińskie straty powstałe na
skutek wojny zwołując 22 października 2008 roku
konferencję, na której przyznała Gruzji pomoc w
wysokości 4,55 mld $ na okres trzech lat
(MacFarlane 2011: 5) . Głównymi donatorami były:
Stany Zjednoczone Ameryki (1 mld $),
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (750 mln $),
Komisja Europejska (500 mln $) oraz Japonia (200
mln $) (Frivhova 2009: 28).
11 lutego 2011 roku prezydent Micheil
Saakaszwili w trakcie corocznego przemówienia w
parlamencie zapowiedział dalsze reformy i
przedstawił cele władzy, które powinny zostać
osiągnięte do 2015 roku. Były to: 1) podwojenie
produkcji rolnej, eksportu oraz budżetu państwa;
2) zmniejszenie o połowę obecnego poziomu
bezrobocia; 3) podniesienie o 50% średniego
poziomu zarobków; 4) wzrost liczby Gruzinów do
5 milionów obywateli; 5) budowa 17 nowych
hydroelektrowni (New Target… 2011).

Micheil Saakaszwili u progu prezydentury

zapowiedział, że jednym z priorytetów jego
rządów będzie demokratyzacja kraju. Jednakże już
5 lutego 2004 roku parlament przegłosował
poprawki do konstytucji, które wzmacniały
pozycję prezydenta kraju (Wheatley 2005: 194).
Prezydent Micheil Saakaszwili tłumaczył ten krok
potrzebą
przeprowadzenia
fundamentalnych
reform w Gruzji, co umożliwić miało jedynie silne
i skoncentrowane przywództwo. Prezydent po raz
pierwszy w najnowszej historii Gruzji zyskał
prawo rozwiązania parlamentu w przypadku
braku wotum zaufania dla nowego rządu oraz
nieuchwalenia na czas budżetu państwa. Ponadto
zostało
formalnie
ustanowione
stanowisko
premiera, który jednak miał być mianowany przez
prezydenta i zatwierdzany przez parlament. 17
lutego 2004 pierwszym premierem został jeden z
liderów Rewolucji Róż Zurab Żwania (Baluk,
TarchanMourawi 2007: 153).
Ugrupowanie prezydenckie Zjednoczony
Ruch Narodowy od czasu przejęcia władzy do
dziś dnia pozostaje dominującą siłą na gruzińskiej
scenie politycznej. W miarę upływu czasu stawało
się klasyczną partią władzy, charakterystyczną dla
obszaru postradzieckiego, wygrywającą kolejne
wybory (parlamentarne w 2008 roku – 59,18% oraz
samorządowe w 2010 roku – 65%) (Sikorski 2012:
1). Kandydat partii rządzącej Gigi Ugulawa został
wybrany merem Tbilisi już w pierwszej turze z
poparciem 55,23% głosujących (Matusiak, Dziuba
2010: 6). Micheil Saakaszwili po raz drugi zasiadł
na fotelu prezydenta w styczniu 2008 roku
uzyskując 53,47% głosów w pierwszej turze
(Strachota, Górecki 2008: 6). Elekcje w Gruzji od
czasu
Rewolucji
Róż
mają
generalnie
demokratyczny charakter. Pewne zastrzeżenia
zgłaszają
obserwatorzy
międzynarodowi,
natomiast kwestionuje je ogromna część opozycji,
uznając je za sfałszowane i domagając się
ustąpienia rządzących.
W toku sprawowania władzy przez
Zjednoczony Ruch Narodowy nastąpiła jego
częściowa erozja. Dotychczasowi sojusznicy
Saakaszwilego przechodzili do opozycji i zakładali
własne partie. Do najważniejszych z nich można
zaliczyć: Ruch na rzecz Zjednoczonej Gruzji
byłego ministra obrony Irakliego Okruaszwilego,
Ruch DemokratycznyZjednoczoną Gruzję byłej
przewodniczącej parlamentu i liderki Rewolucji
Róż Nino Burdżanadze (Bartuzi 2008: 11). Innymi

partiami były Ruch na rzecz Sprawiedliwej Gruzji
byłego premiera Zuraba Nogaideli oraz Nasza
GruzjaWolni Demokraci byłego ambasadora
Gruzji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych
Irakliego Alasani. Pozostałymi najistotniejszymi
siłami opozycyjnymi obecnie w Gruzji są: Ruch
ChrześcijańskoDemokratyczny
Giorgiego
Targamadze, Nowa Prawica Dawida Gamkrelidze,
Partia Pracy Szalwy Natelaszwilego oraz Partia
Gruzińska Sozarego Subari (Matusiak 2010a: 13).
Gruzińska opozycja jest niezwykle słaba,
podzielona, wzajemnie skłócona oraz niezdolna do
konsolidacji. W jej szeregach można wyodrębnić
dwa nurty: umiarkowany (opowiada się za
odsunięciem Micheila Saakaszwilego od władzy
na drodze demokratycznych wyborów) oraz
radykalny (nie wierzy w demokratyczne wybory,
wzywa do protestów i nowej rewolucji). Ostatnią
nieudaną akcją części radykalnego nurtu opozycji
była organizacja protestów antyprezydenckich
pod koniec maja 2011 roku. Na ich czele stała Nino
Burdżanadze. Uczestniczyło w nich zaledwie kilka
tysięcy ludzi, zostały ostatecznie rozbite przez
służby porządkowe i zakończyły się fiaskiem
(Matusiak 2011: 8).
Gruzińska scena polityczna jest niestabilna, ulega
ciągłym przekształceniom. W Gruzji po 20 latach
od odzyskania niepodległości nie wykształcił się
klasyczny podział na prawicę, lewicę i polityczne
centrum. Mamy raczej do czynienia z
charakterystyczną dla obszaru postradzieckiego
partią władzy oraz rozdrobnioną i słabą opozycją.

Najważniejszą ostatnią zmianą w materii
ustrojowej współczesnej Gruzji była nowelizacja
konstytucji zatwierdzona przez parlament 15
października 2010 roku (Matusiak 2010b: 67).
Początek pracy nad poprawkami do ustawy
zasadniczej rozpoczął się w czerwcu 2009 roku
wraz z powołaniem przez prezydenta Micheila
Saakaszwilego komisji konstytucyjnej (Nichol
2010: 23). Opozycja odmówiła wzięcia udziału w
jej pracach.
Nowelizacja, która ma wejść w życie 1
grudnia 2013 roku zakłada zmianę systemu
prezydenckiego na parlamentarnogabinetowy.

Prezydent pozostanie nadal głową państwa,
jednak znaczna część jego kompetencji zostanie
przekazana rządowi. Utraci on prawo inicjatywy
ustawodawczej. Natomiast rząd stanie się
zwierzchnim organem władzy wykonawczej
zarówno w dziedzinie polityki wewnętrznej jak i
zagranicznej. Premier powoływany będzie przez
większość parlamentarną, a nie tak jak do tej pory
mianowany przez prezydenta. Ponadto będzie
miał wyłączny wpływ na skład swojego gabinetu
oraz gubernatorów, czyli przedstawicieli rządu w
regionach (Nichol 2011: 2). Prezes rady ministrów
będzie miał w końcu prawo kontrasygnaty
dekretów prezydenckich (z wyjątkiem czasu
wojny) oraz nominacji na stanowiska dowódcze w
armii i ambasadorów. Reforma konstytucyjna w
dłuższej perspektywie wzmacniać będzie pozycję
parlamentu, któremu będzie łatwiej odrzucać
prezydenckie weta.
Projekt
reformy
konstytucyjnej
był
opiniowany przez ciało doradcze Rady Europy 
Komisję Wenecką. Uznała go za krok w dobrym
kierunku, jednak wskazała także na brak
równowagi sił w nowym systemie politycznym.
Nowelizacja
służy
de
facto
zachowaniu
dotychczasowego układu sił i kursu politycznego
po zakończeniu ostatniej kadencji obecnego
prezydenta kraju. Obejmując stanowisko premiera
będzie miał porównywalne prerogatywy do
obecnych prezydenckich. Pozwoli mu to także
uniknąć podziałów w obozie rządowym na tle
sukcesji.
Eksperci
wskazują,
że
nowym
prezydentem kraju zostanie któryś z bliskich
współpracowników Saakaszwilego  obecny mer
Tbilisi Gigi Ugulawa, przewodniczący parlamentu
Dawid
Bakradze
bądź
minister
spraw
wewnętrznych Wano Merabiszwili (Berge 2010).

Całemu procesowi transformacji Gruzji
rozpoczętemu po Rewolucji Róż z 2003 roku
towarzyszy spór o charakterze ideologicznym –
czy da się zarazem wprowadzać głębokie reformy
gospodarcze oraz demokratyzować kraj? Wydaje
się, że obecne władze pomimo częstych deklaracji
o budowie demokratycznego państwa postawiły
na silne przywództwo w celu przeprowadzenia
zmian o charakterze ekonomicznym.
Pomimo wielu sukcesów obecnej ekipy

rządzącej, która dokonała skoku cywilizacyjnego
w Gruzji, odnotować należy także szereg porażek.
Wiele spraw, na które zwracali uwagę eksperci,
analitycy oraz społeczność międzynarodowa w
ogóle nie zostało podjętych przez prezydenta
Micheila Saakaszwilego i jego współpracowników.
W Gruzji brak jest równowagi pomiędzy
poszczególnymi gałęziami władzy. Władza
wykonawcza ma uprzywilejowaną pozycję
(obecnie prezydent, po zmianach konstytucyjnych
premier). Natomiast władza sądownicza jest
niezwykle słaba i podatna na polityczne naciski
egzekutywy (Georgia: securing… 2010: 10). Ten
stan spowodowany jest tym, że po 2003 roku
odsunięta została stara kadra prawników z czasów
radzieckich i z okresu prezydentury Eduarda
Szewardnadzego, a zastąpiona nową, niemającą
doświadczenia grupą młodych ludzi, którzy
karierę zawdzięczają obecnej ekipie rządzącej.
Ponadto władza w Gruzji ma charakter
zdecydowanie
scentralizowany.
Regiony
uzależnione są od rządu w Tbilisi głównie w
wymiarze fiskalnym. Gruzja w dalszym ciągu ma
poważne problemy z przestrzeganiem wolności
mediów. Najlepiej o tym świadczy zamknięcie na
jesieni 2007 roku stacji telewizyjnej Imedi
sympatyzującej z opozycją (Bartuzi 2007: 5).
Republika
Gruzji
pomimo
przeprowadzenia wielu reform boryka się nadal z
poważnymi problemami natury ekonomicznej. W
dalszym ciągu ok. 30% Gruzinów żyje poniżej
minimum socjalnego. Za czasów prezydenta
Eduarda Szewardnadze wskaźnik ten wynosił
ponad 50% (Jawad 2005: 24). Ponadto utrzymuje
się wysokie bezrobocie. Według statystyk
rządowych wynosi ono 16,9% (2011 rok), jednak w
rzeczywistości jest znacznie wyższe (ok.30%).
Według raportu National Democratic Institute, aż
73% Gruzinów określa siebie samych jako
bezrobotnych (Chelea 2011).
Trudno jednoznacznie ocenić transformację
Republiki Gruzji, która ma miejsce od 2003 roku.
Pomimo wielu błędów i zaniechań w ostatnich
latach dokonana została odbudowa państwa i
osiągnięto
postęp
w
wielu
dziedzinach
gospodarczych. Na ostateczną ocenę tego procesu
należy poczekać do zakończenia rządów
prezydenta Micheila Saakaszwilego i jego ekipy
reformatorów.
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNEJ SIECI
FETHULLAHA GÜLENA W PORADZIECKIEJ
AZJI ŚRODKOWEJ

Mateusz Chudziak

Upadek ZSRR i powstanie pięciu nowych państw w Azji Środkowej spowodowały wzrost
zainteresowania tym regionem ze strony światowych potęg oraz państw, które próbują
systematycznie rozszerzać swoje wpływy. Ponadto, uzyskanie niepodległości przez te państwa
stworzyło okazję do rozszerzenia działalności rozmaitych organizacji oraz ruchów mających
na celu propagowanie odrodzonej wersji islamu, który po 1991 r. miał zrzucić jarzmo
państwowej kontroli. Jednym z takich ruchów jest sieć islamskich szkół kierowana przez
tureckiego myśliciela religijnego Fethullaha Gülena.
Fethullah Gülen urodził się w 1941 roku we
wschodniotureckim mieście Erzurum. W roku
1959 otrzymał państwowy dyplom uprawniający
do zostania imamem i został wysłany do Izmiru,
gdzie stworzył krąg wiernych pracujących na
rzecz swego rodzaju religijnej odnowy w
kemalistowskiej Republice Tureckiej. Poglądy
Gülena ukształtowały się pod wpływem myśli
kurdyjskiego kaznodziei Bediüzzamana Saida
Nursiego (18781960), który oponował przeciwko
jakobińskiej sekularyzacji państwa tureckiego,
przeprowadzonej przez Kemala Ataürka, a swoją
wizję
modernizacji
islamu
wyłożył
w
czternastotomowym dziele RisaleiNur (pers.
Listy Światła).
Poglądy i działalność Gülena oraz jego
duchowego przewodnika budzą dzisiaj poważne
kontrowersje zarówno w Turcji, jak i na całym
obszarze byłego Związku Radzieckiego. W swojej
pracy chciałbym skupić się jednak na działalności
ruchu w poradzieckiej Azji Środkowej, która w
świetle tego, co głosi jego przywódca jest miejscem
szczególnym
dla
tureckich
muzułmanów.
Przybliżenie fenomenu, jakim jest powstanie i
działalność tureckich placówek edukacyjnych jest
niemożliwe
bez
nakreślenia
ogólnej
charakterystyki środkowoazjatyckiego islamu w
specyficznym poradzieckim kontekście. Dlatego
uważam, że najpełniej można opisać to zjawisko
odwołując się do dorobku wybitnego znawcy
regionu, pakistańskoamerykańskiego historyka
Adeeba Khalida, który przedstawił specyfikę
islamu w tej części świata, zwracając uwagę na
rolę, jaką odegrał w nim Związek Radziecki (2007).
Ponadto, warto zwrócić uwagę, na fakt, że
poradziecka Azja Środkowa nie jest muzułmańską

„czarną dziurą” powstałą na skutek radzieckiej
ateizacji, która po roku 1991 niechybnie miałaby
zostać zapełniona przez radykalną wersję islamu,
jak sugerują niektórzy zachodni badacze problemu
(por. Rashid A.2003). Zdaniem Pawła Jessy,
przekonanie o „ideologicznej pustce”, jaka miała
się wytworzyć w tradycyjnie muzułmańskim
regionie byłego ZSRR jest mitem (2009).
Przekonanie to, na tyle zaciemnia nam obraz
islamu w regionie, że prowadzi do sugestii jakoby
znajdował się on na prostej drodze ku
muzułmańskiemu
„fundamentalizmowi”
i
„ekstremizmowi”. Nie jest moją intencją
kategorycznie zaprzeczać istnieniu i wpływom na
środkowoazjatycką
rzeczywistość
takich
ugrupowań, jak partia HizbutTahrir, czy Islamski
Ruch Uzbekistanu. Chcę jedynie zaznaczyć, że pod
władzą radziecką doskonale zachowały się
właściwe temu regionowi praktyki religijne, które
ograniczone były do sfery prywatnej (Lattimore,
1979; Jessa 2009), a okres poradziecki stanowi
kontynuację takiego doświadczenia religijnego.
Taki typ religijności opiera się głównie na
uczestnictwie w rytuale, nie zaś na ścisłym
stosowaniu się do nakazów szariatu (Zapaśnik,
2006).
Po odzyskaniu niepodległości przywódcy
środkowoazjatyckich
republik
zaczęli
zastanawiać się nad rolą, jaką miałaby odgrywać
religia w nowopowstałych państwach. W
większości przypadków zachowano struktury
dawnego Środkowoazjatyckiego Duchownego
Zarządu
Muzułmanów
(Sriednieazijatskoje
Duchownoje Uprawlenije Musulman – SADUM).
Prezydent Turkmenistanu Saparmurat Nijazow
swoją władze oparł na turkmeńskim nacjonalizmie
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Ruch Uzbekistanu. Chcę jedynie zaznaczyć, że pod
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2006).
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zastanawiać się nad rolą, jaką miałaby odgrywać
religia w nowopowstałych państwach. W
większości przypadków zachowano struktury
dawnego Środkowoazjatyckiego Duchownego
Zarządu
Muzułmanów
(Sriednieazijatskoje
Duchownoje Uprawlenije Musulman – SADUM).
Prezydent Turkmenistanu Saparmurat Nijazow
swoją władze oparł na turkmeńskim nacjonalizmie
i kulcie jednostki, których źródłem jest napisana
przez niego Ruhnama. W Kazachstanie i
Kirgistanie głowy państw zachowały świecki
ustrój, w którym religia ma „dekoracyjny”
charakter. Tadżykistan po wojnie domowej, w
której strona antyrządowa odwoływała się do
haseł islamskich, wprowadził restrykcje mające na
celu ograniczenie wpływu religii na życie
polityczne i społeczne. Najbardziej restrykcyjne
metody walki z religią podjął prezydent
Uzbekistanu Islam Karimow, który w 1992
podczas wiecu w Namanganie starł się z
przyszłym
założycielem
IRU
–
Dżumą
Namanganim, który publicznie go upokorzył i
ogłosił, że Uzbekistan powinien stać się islamską
republiką. Od tamtej pory Karimow z całą
stanowczością zwalczą wszelką niekontrolowaną
przez państwo działalność religijną (Zapaśnik,
2006).
Od początku lat 90tych w całej Azji
Środkowej zaczęły powstawać tureckie placówki
edukacyjne kierowane przez sieć Gülena. W ciągu
kilku lat założono kilkadziesiąt szkół średnich i
trzy uniwersytety. Wszystkie te placówki
zatrudniają nauczycieli z Turcji i kształcą
miejscową młodzież. Kształcenie nastawione jest
na nauki ścisłe oraz naukę języków obcych. Mimo
religijnego charakteru działalności społecznej

Fethullaha Gülena, w żadnej ze szkół nie prowadzi
się zajęć z wiedzy religijnej (Balci, 2002). W
Uzbekistanie – najludniejszym państwie regionu,
działalność całej sieci została zakazana po kryzysie
dyplomatycznym pomiędzy Taszkientem a
Ankarą1. W roku 2000 z kraju wydalono
wszystkich tureckich nauczycieli (Tamże), a
prezydent Karimow ogłosił, że działalność ruchu,
ze względu na swój panturkistyczny charakter jest
szkodliwa dla Uzbekistanu (Иванова, 2011).
Faktem jest, że jednym z głównych założeń
działalności ruchu w poradzieckiej Azji Środkowej
jest rozprzestrzenianie idei głoszących jedność
wszystkich ludów tureckich (Balci, 2003). Zarówno
dla Gülena, jak i dla polityków tureckich,
poradziecka Azja Środkowa jest regionem, o
odzyskanie którego warto zawalczyć. Dla lidera
kierującego działalnością ruchu z amerykańskiego
stanu Pensylwania, region warto odzyskać dla
islamu i Turcji. Dla kierujących świecką republiką
polityków Azja Środkowa jest praojczyzną narodu
tureckiego, a ponadto stała się kolejnym
kierunkiem ekspansji zarówno dla tureckiego
biznesu, jak i tureckiej polityki zagranicznej.
Stanowisko to, podparte ideowymi deklaracjami
dotyczącymi jedności wszystkich ludów tureckich,
już na początku lat 90tych jasno artykułował
ówczesny premier, a późniejszy prezydent
Süleyman Demirel (Иванова, 2011).
Za jeden z celów działalności edukacyjnej
sieci Gülena można uznać dążenie do
wykształcenia nowej elity muzułmańskiej (Peuch,
2004: A). Krytycy ruchu twierdzą, ze jest to
działalność mająca na celu oddolną i sekretną
islamizację, która w dalszej perspektywie ma
doprowadzić do przejęcia władzy w państwie
przez nowoutworzone elity. Takie przyszłe
państwo ma przerodzić się w islamską teokrację
(Tamże). Trudno obronić taki zarzut w sytuacji,
gdy mamy do czynienia z edukacją prowadzoną w
oparciu o zachodni, nowoczesny system
nauczania, w której religia nie stanowi głównego
1

W 1999 roku w Uzbekistanie aresztowano opozycjonistów,

którym zarzucano przynależność do radykalnych grup

przedmiotu zainteresowań. Religijność całego
projektu oparta jest na innych zasadach. Ruch
Gülena prowadzi działalność misyjną, w której
głównym założeniem jest promowanie etyki
muzułmańskiej, dialogu między religiami oraz
muzułmańskiego stylu życia. Nawet jeśli
kiedykolwiek miałoby dojść do przejęcia władzy w
państwie przez wykształconą przezeń elitę, to
będzie ona stanowiła zupełnie inne środowisko,
niż ludzie wykształceni przez tradycyjny system
edukacji muzułmańskiej. W Azji Środkowej
edukacja muzułmańska, wzorem radzieckim,
prowadzona jest przez państwo (Халид, 2009,
Wilkowsky, 2011), a religia, podobnie jak na
zsekularyzowanym Zachodzie, wycofała się do
sfery domowej. Zarówno zwolennicy ruchu w Azji
Środkowej, jak i uczniowie oraz nauczyciele nie są
nastawieni na prowadzenie działalności misyjnej
per se, lub (co najmniej) nie jest to oficjalnie
artykułowane (Balci, 2002). W tej sytuacji można
uznać działającą w Azji Środkowej sieć tureckich
szkół za ruch co najwyżej, na poły religijny,
którego celem jest stworzenie nowoczesnego
systemu edukacji i stylu życia opartego na
nowocześnie rozumianej etyce muzułmańskiej. Jak
twierdzi francuski badacz tureckiego pochodzenia
Bayram Balci, sieć szkół przypomina działalność
jezuitów, którzy w odpowiedzi na reformację
postawili na szkolnictwo o elitarnym charakterze,
które miało stać się magnesem przyciągającym do
tradycyjnej (w ich wypadku katolickiej) formy
religii (2003). W przestrzeni poradzieckiej Azji
Środkowej można uznać to za podobne zjawisko,
gdzie wyrugowana przez komunistyczną władzę
religia wycofała się do sfery domowej, a jej
głównym przejawem były tradycyjne ludowe
praktyki związane z kultem przodków, świętych i
odwiedzaniem mazarów2. W takiej sytuacji
pojawienie się sieci tureckich szkół może
prowadzić do muzułmańskiej odnowy, gdzie
religia ma być źródłem etyki i kształtować normy
społeczne
i
obywatelskie.
Początkowo
społeczeństwa Azji Środkowej odnosiły się do
nowopowstałych placówek podejrzliwie, ale z

islamskich i postawiono im zarzuty zakłócania porządku

2

separatystycznych oraz dążenia do obalenia świeckiej władzy

pielgrzymują wierni. Całokształt praktyk związanych z

publicznego, przynależności do grup ekstremistycznych i

w państwie. Opozycjoniści uzyskali azyl w Turcji, a Ankara
odmówiła wydania ich władzom Uzbekistanu.

Słowo mazar pochodzi z języka perskiego i oznacza grób. W

Azji Środkowej jest to miejsce święte, do którego

pielgrzymowaniem do świętych miejsc określa się jako zijarat,
co po turecku oznacza odwiedziny (Jessa, 2006, 2009).

czasem szkoły zdobyły sobie uznanie, a rodzice
dostrzegli prestiż, jaki wiąże się z pobieraniem
przez młodzież edukacji w tego typu szkołach
(Peuch, 2004: B)3.
Głównym
zadaniem
działalności
Fethullaha Gülena jest wprowadzenie islamu do
tureckiego
dyskursu
narodowego,
swoista
„turcyzacja”
religii
(chodzi
głównie
o
propagowanie interpretacji Koranu i hadisów
według
hanafickiej
szkoły
prawa
muzułmańskiego, do której należy zdecydowana
większość turkojęzycznych muzułmanów) oraz
„islamizacja
nowoczesności”
(Balci,
2002).
Fethullah Gülen w przeciwieństwie do innych
współczesnych
muzułmańskich
myślicieli
podkreśla swoją narodową tożsamość i kulturową
łączność z pokrewnymi ludami tureckimi.
Przykładem tego może być fakt zakładania szkół
wśród niemuzułmańskich wspólnot tureckich na
obszarze byłego ZSRR, np. w Jakucji, Tuwie
itp.(Balci, 2003). Można zatem uznać, że jest on
propagatorem odrodzonej wersji panturkizmu.
Ponadto, uważa on islam za nieodłączny składnik
tureckiej tożsamości narodowej, co niejednokrotnie
prowadziło do zarzutów o dążenie do obalenia
świeckiego porządku państwowego w Turcji. W
roku 1999 wysunięto przeciwko niemu takie
oskarżenie, co doprowadziło do jego pozostania na
emigracji w Stanach Zjednoczonych. Oskarżenie
zostało wycofane przez turecki sąd w roku 2006
(Stourton, 2011). Najważniejszym wyzwaniem,
jakie Gülen stawia współczesnym muzułmanom
jest dostosowanie się do wymogów nowoczesnego
świata. Zwolennicy jego ruchu pozostają osobami
świeckimi, ale najważniejszą kwestią dla nich
pozostaje ich muzułmańska tożsamość i życie
według nakazów islamu. Zdaniem tureckiego
eksperta Hakana Yavuza, ruch przypomina
powstałą w Hiszpanii katolicką organizację Opus
Dei (2003). Ruch nie ma oficjalnych członków, ani
oficjalnej agendy. Zrzesza osoby z wyższym
wykształceniem, często powiązane ze światem
biznesu, które jednocześnie są jego sponsorami.
Jego działalność ukierunkowana jest na religijną
3

Podobne zjawisko można zaobserwować w Wielkiej

Brytanii, gdzie dochodzi do konwersji na katolicyzm
rodziców, którzy chcą posłać swoje dzieci do szkół

katolickich, znanych z wysokiego poziomu nauczania oraz
cieszących się sporym prestiżem

odnowę,
działalność
edukacyjną
oraz
charytatywną. W takim ujęciu stanowi on typowy
nowoczesny
ruch
religijny,
powstały
w
odpowiedzi na globalizację i sekularyzację. Jak już
wspomniałem ważną jego cechą jest elitarność i
prestiż, które powodują, że bycie osobą religijną
we współczesnym świecie często buduje pozycję
społeczną. Można zatem uznać, że jednym z
zasadniczych
celów
ruchu,
choć
nie
artykułowanym otwarcie przez jego lidera, jest
uczynienie islamu atrakcyjnym.
W poradzieckiej Azji Środkowej taki
pomysł na nową religijność staje się jeszcze
bardziej atrakcyjny, niż ma to miejsce w Turcji, czy
wśród tureckiej diaspory w zachodniej Europie,
gdzie też funkcjonują podobne szkoły. W nie
tureckim, ale hanaficko  muzułmańskim
Tadżykistanie tureckie szkoły, pod względem
możliwości, jakie stwarzają swoim uczniom,
pozostawiają daleko w tyle państwowe placówki
oświatowe. Jest to zjawisko powszechne dla całego
regionu, gdzie upadek ZSRR spowodował odcięcie
środków przeznaczanych na edukację przez
moskiewskie centrum. Niepodległe republiki
musiały same zaradzić temu problemowi, ale nie
posiadały i w dalszym ciągu nie posiadają
pieniędzy na stworzenie sprawnie działającego
systemu oświatowego. W ten sposób nie są w
stanie
konkurować z finansowanymi przez
bogatych sponsorów szkołami tureckimi. Te
prowadzą zajęcia w czterech językach. Oprócz
języków narodowych, zajęcia odbywają się po
turecku, angielsku i rosyjsku. Zadziwia fakt, że w
sytuacji, gdy znajomość języka rosyjskiego maleje
z każdym kolejnym rokiem, to podtrzymywana
jest ona przez szkoły tureckie, które pojawiły się w
regionie dopiero po upadku ZSRR. Przez
przedstawicieli ruchu język rosyjski traktowany
jest jako język o takim samym znaczeniu
międzynarodowym, jak angielski (Najibullah,
2009). Dla uczniów edukacja w tureckiej szkole
stwarza nieporównywalnie większe szanse, niż
rodzima placówka oświatowa. Ci wygrywają
międzynarodowe konkursy, płynnie władają
kilkoma językami, a dzięki zagranicznym
stypendiom mają możliwość wyjazdu do
zachodniej Europy, a także Azji Południowo
Wschodniej (Tamże).
Szkoły edukacyjnej sieci Fethullaha Gülena
działają niemal we wszystkich republikach
postradzieckich i w każdej z nich władze odnoszą

się do niej podejrzliwie. Najbardziej jaskrawym
tego przykładem jest wspomniany Uzbekistan,
którego władze już przed dekadą bezpośrednio
uznawały tureckie placówki oświatowe z
zagraniczną polityką Turcji, która sukcesywnie
rozszerza swoje wpływy, a państwa zamieszkałe
przez ludy językowo i kulturowo pokrewne
Turkom mają dla niej szczególne znaczenie. W
roku 2009 szkoły Gülena zostały zamknięte
również w Turkmenistanie (Бахревский, 2011).
Kraj rządzony przez najbardziej restrykcyjny, obok
Uzbekistanu, reżim w regionie bardzo długo
akceptował ich obecność na swoim terytorium,
jednocześnie utrzymując bardzo bliskie stosunki
polityczne i gospodarcze z Ankarą (Kardas, 2012).
W ciągu ostatnich kilku lat doszło jednak do kilku
wydarzeń, które mogą znacząco wpłynąć na
dalszą przyszłość tureckiej sieci edukacyjnej tak w
Azji Środkowej, jak i w innych regionach byłego
ZSRR.
W świecie postradzieckim ruch funkcjonuje
pod nazwą Nurcular, co odnosi się do
intelektualnej spuścizny po szejchu Saidzie
Nusrim. Ten kurdyjski mistyk wywarł znaczny
wpływ na religijny światopogląd młodego
Fethullaha Gülena i jego późniejszą działalność. Z
drugiej strony, turecką nazwę, stworzoną na
użytek rosyjskojęzycznych mediów tłumaczyć
można, jako „Ludzie Światła” (arab. Nur 
światło), co odnosi się do jej misji edukacyjnej.
Sami przedstawiciele odrzucają tę nazwę,
podobnie jak tureckie określenie Fetullahçı (Peuch,
2004: B). Mieszkający w Moskwie uzbecki badacz
problemu Ilhom Medżorow twierdzi natomiast, że
nie istnieje ani organizacja, ani ideologia zwana
Nurcular, a jedynie zwolennicy Saida Nursiego,
który opowiadał się za pokojową koegzystencją
wyznawców
wszystkich
wielkich
religii
monoteistycznych
i
wspólną
walką
z
komunizmem (Najibullah, 2009). Mimo to, ruch
funkcjonuje w niemal całym byłym ZSRR,
włączając w to jego środkowoazjatycką część, jako
„sekta” (por. Булавин, 2011), a w 2008 roku Sąd
Najwyższy Federacji Rosyjskiej zdelegalizował ją i
zabronił jej „członkom” wszelkiej działalności na
terytorium Rosji (ЦентрАзия.ru, 2008), a rok
wcześniej
zakazał
publikowania
i
rozpowszechniania pism Saida Nursiego, uznając
je za literaturę „ekstremistyczną” (Tamże).
Znamienne jest, ze rosyjskojęzyczne źródła podają

informację, że sam Said Nursi założył Nurcular po
pierwszej wojnie światowej, aby walczyć o
ustanowienie szariatu w Turcji (Tamże). W
rzeczywistości Nursi prowadził samodzielną
działalność, i choć był pod silnym wpływem
sufickiego bractwa Nakszbandija, to ani nie był
jego formalnym członkiem, ani nie założył
osobnego tarikatu, lub tym bardziej organizacji
politycznej. Jego myśl zainspirowała natomiast
kolejne pokolenia islamskich myślicieli w Turcji
(Akyol, 2011). Tego typu podejście do kwestii
działalności tureckich szkół na terenie byłego
ZSRR jest raczej wynikiem realizowania polityki,
według której akceptowanie organizacji bądź
formalnie religijnych, bądź odwołujących się do
wartości islamskich, jak ruch Gülena, jest
niemożliwe. Pozostają one poza kontrolą władz, a
ich niezależność i wpływ na kształtowanie
umysłów może zostać uznane za niebezpieczne.
Głównym zarzutem, który postawili rosyjscy
prokuratorzy była „pan islamska i pan turecka
obróbka młodzieży” oraz fakt, że organizacja
„nigdy nie zarejestrowała się w Rosji”(
ЦентрАзия.ru, 2008). Nietrudno zauważyć, że
jeśli ruch Gülena nie ma ani oficjalnych członków,
ani oficjalnej agendy, to rejestracja jest niemożliwa,
a to znacznie ułatwia zadanie władzy szukającej
możliwości jego stłumienia. Jeżeli władze
postradzieckich republik środkowoazjatyckich
przyjęłyby podobny sposób działania (jak już
uczyniły to Uzbekistan i Turkmenistan) to tureckie
szkoły w regionie również mogą zostać zamknięte,
szczególnie, że w maju 2011 w Ankarze została
wydana książka byłego pracownika tureckiego
wywiadu Osmana Nuri Güneşa, który twierdzi, że
Fethullah Gülen jest współpracownikiem CIA, a
patronowane
przezeń
szkoły
zatrudniały
amerykańskich agentów (Булавин, 2011). Jeżeli te
doniesienia są faktyczne, to może to w znacznej
mierze wpłynąć nie tylko na reputację ruchu
Gülena, ale również do przyczynić się do
zamknięcia większości jego szkół w byłym ZSRR.
Przyszłość sieci tureckich szkół założonej
przez Fethullaha Gülena w Azji Środkowej wydaje
się być obecnie niepewna. Przez ponad
dwadzieścia lat swojej działalności zdążyła ona
wykształcić już całe pokolenie absolwentów,
którym umożliwiono odebranie nowoczesnej
edukacji, czerpiącej wzorce z Zachodu i
odwołującej się do nowocześnie rozumianego

islamu, w którym turecka i pan turecka tożsamość
odgrywa bardzo istotną rolę. Może ona stać się
alternatywą dla wykształconej w czasach ZSRR
tożsamości radzieckiej, a także dla narodowych
uczuć powstałych na jej miejsce w niepodległych
państwach Azji Środkowej. Nowoczesność ta,
mimo rozmachu, z jakim działa ruch tureckiego
myśliciela muzułmańskiego, nie jest w stanie
wpłynąć na kształt współczesnej rzeczywistości
społecznopolitycznej
poradzieckiej
Azji
Środkowej. Biorąc pod uwagę kontrowersje, jakie
pojawiły się wokół ruchu w ostatnim roku, może
zostać to jeszcze bardziej utrudnione w
przyszłości.
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PROBLEMATYKA UCHODŹSTWA
WEWNĘTRZNEGO
GRUZJI

Dominika Wala

Państwa Kaukazu Południowego na początku lat 90. stanęły w obliczu licznych problemów,
takich jak wojny, kształtowanie państwowości oraz ruchy separatystyczne, co odsunęło
transformację ustrojowo – gospodarczą na dalszy plan. Rezultatem tych procesów, był szereg
problemów społeczno – gospodarczych. Jednym z nich jest kwestia uchodźstwa wewnętrznego,
która w dalszym ciągu czeka na rozwiązanie.
Problem ten dotyczy przede wszystkim
tych podmiotów prawa międzynarodowego, które
nie miały do końca uregulowanej kwestii
terytorialnej oraz charakteryzowały się złożoną
strukturą narodową. Sytuacja IDPs (Internally
Displaced Persons)1 w Gruzji, Armenii jak i
Azerbejdżanie wygląda całkowicie odmiennie. W
swojej pracy pragnę skoncentrować się na
uchodźstwie wewnętrznym w Gruzji, zarówno
tym z lat 90. jak i po 2008 roku. Zamierzam w
sposób adekwatny przedstawić założenia oraz
konkretne działania obecnego rządu oraz politykę
Michaiła Saakaszwilego wobec omawianego
problemu.
Problematyka uchodźców wewnętrznych
w Gruzji jest złożona ze względu na fakt, że
Konwencja
Genewska
dotycząca
statusu
uchodźców nie ma zastosowania do IDPs.
Ponieważ jednak ich sytuacja jest niemal
identyczna z sytuacją uchodźców, w wyjątkowych
przypadkach UNHCR udziela im pomocy i
ochrony. Jednakże całkowita odpowiedzialność i
obowiązek udzielenia schronienia oraz pomocy
IDPs spoczywa na państwie, z którego pochodzą
przesiedleńcy. Jeżeli nie jest ono w stanie wypełnić
podstawowych zobowiązań wobec przymusowo
wysiedlonych, może zwrócić się o pomoc (np.
finansową) do innych podmiotów prawa
międzynarodowego.
Wsparcie
takie
jest
utrzymywane w dobrej wierze i nie stanowi
jakiejkolwiek ingerencji w wewnętrzne sprawy
państwa.
W przypadku Gruzji zaangażowanie w
rozwiązanie omawianego problemu na przestrzeni
dwudziestu lat zmieniało się diametralnie. Obecna
1

IDPs (Internally Displaced Persons) – Przesiedleńcy

wewnętrzni. Dalej posługuję się skrótem nazwy angielskiej.

liczba
uchodźców,
wg
danych
UNHCR,
szacowana jest na ok. 293 tys. Pierwsza fala
przybyła na skutek konfliktu w Osetii Południowej
(10 tys.), oraz w Abchazji (250 tys.). Drugi napływ
nastąpił w wyniku kilkudniowej wojny gruzińsko
– rosyjskiej. Z regionów konfliktogennych w tym
okresie przybyło ok. 100 tys. uchodźców (UNHCR
The UN Refugees
Agency 2011). Należy
wspomnieć, że umożliwiono powrót ok. 45 – 55
tysiącom IDPs do Abchazji, a dokładniej do rejonu
Gali (Marczuk 2010). Każda z przybyłych fal
uchodźców była zmuszona do funkcjonowania w
całkiem
odmiennych
warunkach.
IDPs
napływający na początku lat 90. przemieszczali się
z terenów objętych konfliktem w głąb Gruzji
właściwej w sytuacji całkowitej destabilizacji życia
politycznego, społecznego oraz gospodarczego. W
związku z powyższym nie została im udzielona
żadna pomoc, ani wsparcie ze strony państwa.
Uchodźcy napływali głównie z regionów wiejskich
do miast (Tbilisi, Samegrelo, Imeretia, Gori,
Kutaisi, Zugdidi, Kachetia). W poszukiwaniu
rozwiązania zaistniałego impasu i jakichkolwiek
możliwości mieszkalnych IDPs lokowali się
przeważnie zarówno w obiektach publicznych
(akademikach, noclegowniach, bursach), jak i
prywatnych (hotelach). Przybywając na miejsce
bardzo często nie asymilowali się z zastanym
społeczeństwem, co zrodziło proces tworzenia się
zamkniętych enklaw. W poszukiwaniu możliwości
zarobkowej zajęli się handlem, często nielegalnym,
otwierali
własne
bazary,
zasilali
służby
mundurowe na niespotykaną dotąd skalę. Mając
status wewnętrznego uchodźcy, mieli prawo do
pewnych ulg zwalniających z płacenia czynszu,
podatków
oraz
do
darmowej
żywności,
medykamentów czy pomocy humanitarnej. W
związku z powyższym stanowili oni pewnego

rodzaju konkurencję dla zubożałych mieszkańców
Tbilisi, wśród których bardzo szybko zrodziło się
pragnienie posiadania statusu przesiedleńca
wewnętrznego (Pirveli 2009). Podobne zjawisko
towarzyszy również ostatnim uchodźcom, którzy
napłynęli w wyniku umiędzynarodowionego
konfliktu gruzińsko – rosyjskiego. Wojna ta wraz z
jej
wszelkimi
konsekwencjami,
z
racji
zdecydowanie
większego
zaangażowania
zarówno ze strony rządu gruzińskiego, państw
Unii Europejskiej, jak i innych podmiotów prawa
międzynarodowego, odbiła się głośnym echem w
świecie. Sytuacja IDPs również znalazła się w
centrum uwagi i nadal pozostaje środkiem nacisku
ze strony różnych organizacji międzynarodowych
(np.
Amnesty
International)
(Amnesty
International o VPL v Gruzji 2010) oraz obiektem
manipulacji skłóconej opozycji. IDPs już w 2008
roku udzielono szybkiej oraz długotrwałej
pomocy. Umieszczano ich na początku w szkołach
i przedszkolach, a następnie w tymczasowych
namiotach. Zbliżająca się zima przyspieszyła
proces budowy obozów dla uchodźców, co było
możliwe
dzięki
znaczącemu
wsparciu
finansowemu takich państw jak Niemcy czy
Szwajcaria (Pirveli 2009).
Uchodźcy wewnętrzni w Gruzji formalnie
podlegają opiece Ministerstwa do spraw
Uchodźstwa i Zakwaterowania. Rząd na chwilę
obecną mniej lub bardziej angażuje się w
rozwiązywanie zaistniałego problemu IDPs.
Jeszcze do 2008 roku jego polityka nie różniła się w
sposób znaczący od tej, jaką prowadził w tej
kwestii Azerbejdżan (Ząbek 2010). Na krótko
przed wybuchem wojny w 2008 roku władze
Gruzji przyjęły Plan Działania Państwa na rzecz
Uchodźców Wewnętrznych zainicjowany przez
Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw
Praw Człowieka – Osób Wysiedlonych. Po
wybuchu ostatniego konfliktu, plan ten został
rozszerzony na nowo przesiedlonych i obowiązuje
do 2012 roku. Podstawowym jego założeniem jest
umożliwienie powrotu IDPs oraz poprawa jakości
ich życia. Największą kontrowersję w ostatnim
okresie budzą warunki mieszkalno – bytowe, w
jakich przesiedleńcy wewnętrzni są zmuszeni
funkcjonować oraz liczne w ostatnim czasie
eksmisje, a także sposób ich przeprowadzania.
Powyższe zagadnienie dotyczy przede wszystkim
IDPs pierwszej fali, zamieszkujących ośrodki

kolektywne, które od momentu ich zajęcia w
latach 90. nie były remontowane ani odnawiane.
Dlatego też wiele organizacji monitorujących
warunki życia uchodźców (w tym ONZ) nawołuje
do zamykania takich kompleksów i lokowania
ludności w miejscach o wyższym standardzie.
Władze Gruzji w ostatnim czasie poczyniły
znaczne postępy w dziedzinie zamykania
zbiorowych
kompleksów
całkowicie
nienadających się do codziennego użytkowania.
Zamykanie takich ośrodków łączy się z
jednoczesnym
zagwarantowaniem
innego
schronienia IDPs, co stanowi ogromne wyzwanie
dla rządu. Na chwilę obecną przesiedloną ludność
umieszcza się w odrestaurowanych budynkach
zlokalizowanych
w
regionach
wiejskich
oddalonych od miast o ok. 40 kilometrów.
Kwestią budzącą wiele wątpliwości i nie do
końca rozwiązaną jest transfer własności na rzecz
przesiedleńców. Sprywatyzowane – oddane do
dyspozycji IDPs mogą być tylko te ośrodki, które
należą do państwa. W przypadku mieszkań
prywatnych procedura jest bardziej złożona i
wymaga uprzedniego wykupu praw do danej
nieruchomości przez państwo, a następnie
przekazania ich przesiedleńcom. Należy dodać, że
nabyta własność wiąże się jednocześnie z
zameldowaniem w mieszkaniach czynszowych
(głównie na terenach podmiejskich), co jest
równoznaczne ze zmianą statusu wewnętrznego
uchodźcy i tym samym utratą wszelkich ulg i
zwolnień przysługujących IDPs (United Nations
General Assembly 2010). Sytuacja uchodźców
drugiej fali, lokowanych we wspomnianych
obozach podmiejskich jest o tyle klarowna, o ile
dotyczy prawnej przynależności tych ośrodków
dla uchodźców. Osobom, które nie są
zainteresowane proponowanymi mieszkaniami
zastępczymi, oferuje się rekompensatę finansową
w
wysokości
10.000
dolarów
(Ibidem).
Abstrahując od założeń, należy uwzględnić, że
wszelkie wymienione powyżej działania nie są do
końca wypełniane, co niejednokrotnie wiąże się z
licznymi protestami ze strony IDPs. Wielu spośród
uchodźców wewnętrznych, którzy zdecydowali
się na materialne odszkodowanie do chwili
obecnej go nie otrzymało. Poważne zaniedbania i
uchybienia dotyczą także tej sporej grupy, która
zdecydowała się na przyjęcie proponowanych
mieszkań. Ministerstwo do spraw Uchodźstwa i

Zakwaterowania
na
jednym
ze
swoich
comiesięcznych posiedzeń przyznało, że budynki i
obozy, w których przebywają IDPs na czas
nieokreślony
nie
podlegają
sprzedaży2.
Ministerstwo powołując się na brak jakichkolwiek
umów prywatyzacyjnych zastrzegło sobie prawo
do wyłącznego orzekania w tej sprawie. Wiele
organizacji międzynarodowych nawołuje do
uściślenia prawnej własności tych nieruchomości.
Wyrażają one obawy (zwłaszcza Bank Światowy),
że IDPs nieposiadający pełnego prawa do
zarządzania swoim mieniem tracą jednocześnie
zdolność kredytową i przed wieloma instytucjami
stają się niewiarygodni finansowo, co jednocześnie
zamyka im drogę do poprawy warunków życia.
Blokowanie powyższych inicjatyw zezwalających
na dobrowolne zarządzanie swoim mieniem jest
uzasadniane przez Ministerstwo obawą przed
nierozmyślną sprzedażą nadanych nieruchomości
bez uprzedniego zabezpieczenia bytowego.
Konsekwencją takich działań będzie wzrost ilości
bezdomnych, będą domagać się pomocy i
wsparcia od państwa (Ibidem).
Kolejną
kwestią
budzącą
poważne
kontrowersje są odbywające się w przeciągu
ostatniego roku eksmisje, a przede wszystkim
sposób, w jaki są one przeprowadzane.
Wewnętrzni przesiedleńcy, którzy przybyli w
latach 90. do dnia dzisiejszego zamieszkują
obiekty państwowe i prywatne. Niektóre z nich
stanowią tymczasowe rozwiązanie mieszkaniowe,
bowiem zgodnie z wcześniejszymi założeniami
mają być one przywrócone do swojej pierwotnej
funkcji
(hoteli,
szkół,
noclegowni,
burs).
Ministerstwo do spraw Uchodźców zapewnia, że
akcje przesiedleńcze są w całości korelowane z
obranym planem działania. Jednakże sposób, w
jaki eksmisje są przeprowadzane, całkowicie
odbiega od ustalonych oficjalnych zasad. Jedna z
akcji przesiedleńczych odbyła się w sierpniu 2010
roku i miała potrwać dwa miesiące. Powodem jej
szybkiego przerwania były burzliwe reakcje
wpływowych organizacji międzynarodowych,
które dopatrzyły się poważnych i licznych
przypadków łamania praw człowieka. Kolejne
eksmisje odbyły się w styczniu 2011 roku, co
2

Informacje uzyskane w trakcie wywiadu z pracownikiem

Ministerstwa do Spraw Uchodźców i Zakwaterowania w
Gruzji, przeprowadzonego we wrześniu 2010 roku.

również odbiło się głośnym echem zarówno w
całej Gruzji jak i poza nią. Przesiedleńcy na znak
protestu organizują liczne protesty i demonstracje
przed budynkiem Parlamentu i Ministerstwa do
spraw Uchodźców i Zakwaterowania, a także
skłaniają się ku bardziej radykalnym metodom
wyrażenia
sprzeciwu,
jak
na
przykład
samookaleczenie.
W
całym
procesie
przesiedleńczym, który sam w sobie, w świetle
prawa międzynarodowego jest legalny, władze
faktycznie dopuściły się licznych nadużyć. IDPs
wielokrotnie nie byli informowani zarówno o
terminie
mającego
nastąpić
procesu
przesiedleńczego,
jak
o
jego
miejscach
docelowych. Dotychczasowe akcje przebiegały w
sposób gwałtowny i spontaniczny. Uchodźcy,
przeważnie pozbawieni możliwości spakowania
swojego dobytku, wywożeni byli autokarami w
nieznane miejsca. Po ostatnich eksmisjach
rozlokowani zostali w regionach wiejskich
oddalonych od miast o ok. 30/40 kilometrów, co
łączy się jednocześnie z brakiem możliwości
podjęcia jakiejkolwiek dochodowej pracy. Akcje
przesiedleńcze wywołujące liczne akty niechęci
wśród IDPs niejednokrotnie wiązały się z użyciem
przemocy fizycznej, jak i werbalnej przez służby
państwowe czuwające nad przebiegiem całego
procesu.
Warunki życia w nowych miejscach,
pomimo (przeważnie) wyższego standardu
oferowanych mieszkań, były zdecydowanie
trudniejsze z racji braku urządzeń grzewczych
oraz
wyższych
cen
żywności.
Sytuację
komplikował fakt utrudnionego dostępu do
edukacji oraz usług medycznych z racji, że wielu
IDPs było wciąż zarejestrowanych w ośrodkach
opieki zdrowotnej w Tbilisi, a najbliższe
alternatywne znajdowały się niewiele bliżej.
Wszelkie kwestie dotyczące poprawy
sytuacji osób eksmitowanych zastały uzgodnione
pomiędzy UNHCR a rządem Gruzji. Pomimo
różnych wątpliwości, co do ich przestrzegania
przewidują one m.in. należyte informowanie
uchodźców
przed
mającymi
nastąpić
przesiedleniami po uprzednim zawiadomieniu o
alternatywnym zakwaterowaniu. W przypadku,
gdy IDPs zdecydują się na rekompensatę
finansową w wysokości 10 tys. dolarów, powinien
im przysługiwać czas (10 dni) na znalezienie
zastępczego mieszkania. Podobnie nakaz eksmisji

powinien być realizowany po 10 dniach od
wydania decyzji. Zgodnie z Planem Działania
Państwa na rzecz Uchodźców Wewnętrznych rząd
jest również zobowiązany do zmniejszania
utrzymującej się stale na wysokim poziomie,
zwłaszcza
w
regionach
wiejskich,
stopy
bezrobocia. Przedstawiciel Sekretarza Generalnego
ds. Praw Człowieka – Osób Wysiedlonych
zaproponował
systematyczne
konsultacje
i
spotkania z przedstawicielami IDPs w celu
poprawy dialogu pomiędzy obydwoma stronami,
co przyczyni się do zwiększenia zaangażowania
uchodźców wewnętrznych w podejmowaniu
decyzji bezpośrednio ich dotyczących (United
Nations General Assemby).
Apele ze strony
państw i organizacji zaangażowanych w poprawę
poziomu życia IDPs dotyczą również wdrażania
konsekwentnej i owocnej polityki integracyjnej
wobec środowisk uchodźczych.
Ważną kwestią, również poruszoną w
Planie Działania Państwa na rzecz Uchodźców
Wewnętrznych,
jest
perspektywa
powrotu
uchodźców wewnętrznych do rejonu Gali leżącego
we wschodniej części Abchazji. W wyniku wojny
gruzińsko – abchaskiej w latach 1992 1994 z
Abchazji wysiedlono ok. 300 tys. uchodźców.
Liczba ta obejmowała 79 tys. Gruzinów przede
wszystkim z okręgu galskiego (Falkowski 2010).
Po zakończeniu działań zbrojnych władze w
Suchumi pozwoliły na powrót wysiedlonych do
wspomnianego rejonu. Jednakże, na skutek
wznowienia kolejnych działań zbrojnych w maju
1998 (wojna kilkudniowa) powroty zostały
wstrzymane. Do tego czasu umożliwiono powrót
ok. 45 – 50 tys. uchodźców z regionu Gali. Dalsze
pertraktacje
w
tej
dziedzinie
nadal
są
kontynuowane, choć władze abchaskie do chwili
obecnej odmawiają powrotu 200tysięcznej rzeszy
IDPs ( United Nations General Assembly 2010).
Poważnymi przeszkodami stojącymi na drodze do
rozwiązania tej kwestii są przede wszystkim
kwestie polityczne. Problematyka uchodźców jest
bowiem podejmowana przez obydwie strony.
Zdaniem władz w Suchumi rząd gruziński w
sposób
instrumentalny
traktuje
problem
uchodźców dążąc do podważenia legitymizacji
obecnych
władz
Abchazji.
Z
powrotem
gruzińskich IDPs do swoich rodzinnych miejsc
wiążą się liczne obawy o ponowny wybuch walk
w regionie. Począwszy od 1993 roku Abchazja

stawała się niejednokrotnie areną działań
zbrojnych inicjowanych przez Tbilisi. Wciąż żywa
pamięć o okrucieństwach wojny z lat 1992 – 1993,
nacjonalizmie gruzińskim oraz strach przed
staniem się mniejszością we własnym państwie
ustosunkowują
negatywnie
Abchazów
do
ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii powrotu
gruzińskich uchodźców (Marczuk 2010 ).
Wszelkim polityczno – ideologicznym
obawom towarzyszą również przeszkody natury
technicznej. Władze obawiają się, że nie będą w
stanie zapanować nad nową sytuacją powstałą po
napływie
kolejnej
rzeszy
powracających
przesiedleńców. Niepokoje te związane są z
problemem zagrabionego majątku porzuconego
przez uciekających Gruzinów. Rząd w Suchumi
zdaje sobie sprawę ze złożoności zagadnienia
dotyczącego
zapewnienia
bezpieczeństwa
napływającym IDPs oraz braku jakichkolwiek
perspektyw zatrudnienia dla powracających.
Wszelkie
niepowodzenia
mogłyby
być
wykorzystane przez władze w Tbilisi. Pomimo
przeszkód czynionych przez władze w Suchumi
liczne organizacje, w tym Rada Bezpieczeństwa
ONZ, wzywają do uznania prawa do powrotu tak
wielkiej liczby wysiedlonych (United Nations
General Assembly 2010).
Reasumując,
należy
podkreślić,
że
rzeczywiste działania częstokroć odbiegają od
oficjalnych
założeń
polityki
prezydenta
Saakaszwilego wobec uchodźców wewnętrznych.
Z drugiej jednak strony wykształcenie jednego
kierunku działania w tym złożonym zagadnieniu
przy tak odmiennych i podzielonych zdaniach nie
jest zapewne zadaniem łatwym. Ze względu na
nośność tematyki kwestia IDPs była i pozostanie
sprawą poruszaną przez opozycję, organizacje
międzynarodowe
a
także
społeczeństwo
obywatelskie i samych zainteresowanych. Każda
ze stron ma odmienne zdanie w tej kwestii.
Możliwe, że pewna stanowczość we wdrażaniu
norm prawnych, a przede wszystkim w ich
przestrzeganiu
wykształci
odpowiednie
mechanizmy umożliwiające poprawę sytuacji
życiowej IDPs wraz z stworzeniem szans na ich
powrót do Abchazji i Osetii Południowej.
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