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ZJAWISKO WYKLUCZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE
POSTINDUSTRIALNYM NA PRZYKŁADZIE
POLSKICH I UKRAIŃSKICH OŚRODKÓW PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO

Marta Studenna

Upadek komunizmu w Europie ŚrodkowoWschodniej przyczynił się do powstania
szeregu nowych, niezależnych państw, znajdujących się w fazie głębokiej transformacji
zarówno w polityczno  ekonomicznym jak i społeczno  kulturowym sensie. Procesy
spowodowane transformacją wpłynęły nie tylko na pozycję państw, ich niewątpliwe
oddziaływanie na kondycję człowieka doprowadziło do swego rodzaju rewolucji w
sferze wartości, przekształceniu uległy schematy myślenia, zmianie poddał się styl
życia, albowiem transformacja jako proces wielowymiarowy przebiegała także na
poziomie jednostki.

W ciągu niespełna dwudziestu lat, które upłynęły
od początku transformacji w krajach Środkowo
Wschodniej Europy, my (przede wszystkim
młodzi ludzie), przywykliśmy oceniać ją
pozytywnie, jako początek nowej, lepszej epoki,
epoki
swobodnego
wyboru
i
niczym
nieograniczonej
konsumpcji.
Preludium
transformacji zbiegło się w czasie z tak zwaną
trzecią falą globalizacji, która rozpoczęła się
w latach osiemdziesiątych1 ubiegłego stulecia
i położyła kamień węgielny pod społeczeństwo
postindustrialne
z
jego
fundamentalnymi
przemianami
w
dziedzinie
technologii,
przyspieszającymi
szeroko
rozumianą
komunikację. Innymi słowy, transformacja – cykl
przemian
o
charakterze
polityczno

gospodarczym
i
społeczno
kulturowym
wywołany został przez globalizację, rozumianą
jako proces integracji kolejnych państw (a
dokładniej gospodarek narodowych ) w sieć
zależności o zasięgu światowym. Nie sposób,
uniknąć trywialnej frazy, iż globalizacja dotyczy
wszystkich dziedzin ludzkiego życia, a to samo
przez się oznacza, iż włączanie się w wyżej
wymienioną sieć zależności nie jest dla żadnego
podmiotu społecznego aktem wolnego wyboru,
lecz nieuchronną koniecznością. Albowiem ten, kto
nie poddaje się integracji znajduje się, jak postaram
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się dalej udowodnić, poza systemem, ulega
wykluczeniu, to znaczy nie istnieje, a przynajmniej
istnieć nie powinien.
Pojęcie
wykluczenia
społecznego
wymaga
sprecyzowania. Na gruncie naukowym pojawiło się
ono stosunkowo niedawno i wielu badaczy zwraca
uwagę, iż jest to tylko nowe określenie starych już
problemów, do których bez wątpienia zaliczyć
można: ubóstwo, nierówność zarobków, przyczyny
i konsekwencje długotrwałego bezrobocia, pozycję
mniejszości etnicznych (szczególnie kolorowych)
w społeczeństwie, a także wszelkie kwestie
związane z tak zwanymi chorobami cywilizacji
z alkoholizmem i narkomanią w pierwszym
rzędzie. Jednocześnie, wielu badaczy zgadza się ze
stwierdzeniem, iż pojęcie wykluczenia społecznego
wskazuje na nowe aspekty wyżej wymienionych
problemów, rozszerza ich semantykę, czego istotnie
potrzebowała
współczesna
humanistyka.
Konieczność sformułowania nowego pojęcia
w stosunku do starych problemów warto wyjaśniać
analizując zmiany w podejściu do biedy jako takiej.
We wczesnym średniowieczu stosunek do ubóstwa
był skrajnie odmienny od tego, z którym mamy do
czynienia obecnie. Biedni postrzegani byli jak
stworzenia Boże i dlatego okazywanie im pomocy
traktowano jako możliwość bliskiego kontaktu ze
Stwórcą. Biedni wypełniali, zatem arcyważną
funkcję w społeczeństwie – umożliwiali reszcie
szansę na uczestnictwo w dziele Zbawienia3.
Szybko jednak takie podejście uległo zmianie.
3

B. SmolińskaTheiss, Dylematy marginalizacji z perspektywy pedagogiki

społecznej. [w:] red. Ibidem. s. 4748.

Biednych brzydzono się i bano, traktowano ich jak
źródło
brudu,
bakterii
powodujących
niebezpieczne choroby i kolokwialnie rzecz
ujmując, zalążek wszelkiego zła. Właśnie tu
upatrywać należy genezy koncepcji oddzielenia
biednych od bogatych, wypchnięcia tych
pierwszych, na początek za rogatki miast, a potem
w ogóle poza granice świadomości. Wraz
z rozwojem epoki indutralizacji pojawiła się
koncepcja państwa opiekuńczego wprowadzona
w kapitalistycznych krajach Zachodu od momentu
zakończenia drugiej wojny światowej. Zadaniem
państwa tego typu było zagwarantowanie
każdemu obywatelowi godziwych warunków
życia oraz szerokiego dostępu do zabezpieczeń
socjalnych takich jak etatowa praca, mieszkanie,
ubezpieczenie zdrowotne, edukcja, emerytura
i inne. Osią polityki państwa opiekuńczego stało
się niwelowanie ubóstwa4. Bieda rzecz jasna nie
zniknęła niczym za dotknięciem czrodziejskiej
różdżki, lecz państwo okryło swoich obywateli
czymś w rodzaju parasola ochronnego w celu
utrzymania tak zwanej rezerwowej armii pracy,
która mogłaby przydać się w chwili ewentualnego
rozszerzenia skali produkcji. To własnie masowa
produkcja stała się spiritus movens nowoczesnej
gospodarki, a napędzający ją trud pozyskał nowe,
akcjonormatywne zabarwienie. Jeśli wcześniej
praca traktowana była jako swego rodzaju kara,
coś poniżającego, w epoce modernizmu, staje się
ona (szczególnie ta, której rezultaty można było
wrazić z pomocą pieniądza), absolutnym
obowiązkiem, zgodnie z zasadą: kto nie pracuje, ten
nie je. Ubóstwo zaś postrzegane było jako efekt
uchylenia się od obowiązku, grzech, za skutki,
którego człowiek niepracujący ponosi osobistą
odpowiedzialność. Szczególny model państwa
opiekuńczego wystąpił w socjalizmie, z tym, że tu
obowiązek pracy nie pozostał zarezerwowany dla
sfery prywatnych decyzji, lecz regulowany
i egzekwowany prawnie przez instytucje
państwowe.
Wraz
ze
schyłkiem
epoki
industrialnej, prędko okazało się, iż masowa
konsumpcja nie wymaga masowej produkcji.
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Rozpoczął
się
okres
demontażu
państwa
opiekuńczego, ostatecznie doprowadzający do jego
pełnego kryzysu. Rezerwowa armia pracy okazała
się nikomu niepotrzebna i niezwykle kosztowna
w utrzymaniu, w porównaniu z automatyzacją
stopniowo wypierającą pracę ludzkich rąk. To
właśnie z szeregów osieroconej rezerwowej armii
pracy rekrutowali się nowi ubodzy5. Warto również
zwrócić uwagę na istotne zmiany zachodzące
w
strukturze
społeczeństwa
w
okresie
przejściowym
pomiędzy
modernizmem
i
postmodernizmem.
Jeśli
społeczeństwo
funkcjonujące w epoce industrialnej było nazywane
produkcyjnym, ze względu na fakt, iż główną
formę pełnego uczestnictwa we wspólnocie
stanowiła aktywność produkcyjna, to w czasach
postindustrialnych w pełni uprawnione jest
mówienie o społeczeństwie konsumentów, gdyż
w tym przypadku uczestnictwo objawia się
poprzez szeroko rozumianą konsumpcję6. Jesteśmy,
zatem społeczeństwem konsumentów w tym
samym głębokim i fundamentalnym sensie,
w jakim społeczeństo naszych przodków zasłużyło
miana produkcyjnego. Mając na uwadze tę zmianę
łatwo dostrzec, iż ubóstwo w społeczeństwie, które
potrzebuje każdego dorosłego człowieka, jest
daleko
nie
tym
samym,
co
ubóstwo
w społeczeństwie, które dzięki zakumulowanemu
kapitałowi jest w stanie wytwarzać wszystko, czego
potrzebuje bez udziału ciągle zwiększających się
mas pracujących7. Zmiany te mają ogromne
znaczenie
dla
kolejnego
przeformułowania
znaczenia pojęcia biedy. Jak wyjaśnia światowej
sławy socjolog polskiego pochodzenia Zygmunt
Bauman, tradycyjny pogląd na biedę, każe określać
ją jako bezpośrednie zagrożenie dla życia, groźbę
śmierci głodowej, czy też powodowanej nie
leczonymi chorobami bądź brakiem godziwych
warunków mieszkaniowych. I niestety w wielu
częściach naszej planety definicja ta zachowuje
swoją moc. Nie mniej jednak nie należy sprowadzać
pojęcia ubóstwa do faktu braku dóbr materialnych
czy fizycznych niedogodności. O ile jakość
ludzkiego istnienia mierzy się według standardów
godziwego
życia
przyjętych
w
danym
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społeczeństwie  ubóstwo to także pewna
psychiczna i społeczna kondycja. Niemożliwość
utrzymania tychże standardów sama w sobie staje
się przyczyną stresu, cierpienia i samoponiżenia.
Ubóstwo w tym przypadku oznacza sytuację
wykluczenia z tego, co uznawane jest za normalne
życie, oznacza brak możliwości dorównania
innym, doprowadza do utraty własnej wartości,
poczucia wstydu i winy, rezygnacji z własnych,
potencjalnych możliwości8. A zatem fatalne
położenie materialne, spowodowane głównie
wyłączeniem z rynku pracy jest bodaj
najważniejszą, lecz nie jedyną przyczyną
wykluczenia społecznego. Badacze zajmujący się
różnymi dziedzinami nauki zgadzają się, iż
głównym czynnikiem decydującym o wykluczeniu
jednostki, jest fakt pozbawienia jej możliwości
życia tymi samymi problemami, jakimi żyje reszta
społeczeństwa. To wyjaśnia, niezrozumiałą na
pierwszy rzut oka metodę badania w ramach
jednej
grupy
problemów
bezrobotnych
i imigrantów, samotnych matek i ludzi
z przeszłością kryminalną, czy bezrolnych
chłopów oraz inwalidów9. Co więcej, to stwarza
możliwość zastosowania uniwersalnych środków
do badania problemów o skrajnie subiektywnym
charakterze, do których bez wątpienia zalicza się
ubóstwo. Jak zauważa kolejny polski socjolog
Henryk
Domański:
niezwykle
trudno
jest
porówynwać
społeczne
kontrasty
w postkomunistycznych krajach z sytuacją w państwach
zachodnich. W murzyńskim getto w Chicago, które stało
się pierwszym laboratorium analizy underclass
znajdziemy więcej właścicieli kuchenek mikrofalowych
czy rozbitych fordów niż w biednych dzielnicach
Bukaresztu, Moskwy czy Sofii10.
Powracając na grunt metodologii, warto
podkreślić,
iż
pierwsze
próby
postmodernistycznego
ujęcia
problematyki
ubóstwa datowane są na lata siedemdziesiąte XX
wieku. Właśnie wtedy amerykańscy i brytyjscy
socjolologowie odkryli fenomen miejskiej biedy.
Metodologiczne wysiłki koncetrowały się wokół
znalezienia wysokoprecyzjnego pojęcia, szerszego
8
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niż ubóstwo, określającego sytuację ludzi
pozostających poza nawiasem społeczeństwa,
wyrzuconych za jego burtę z różnych przyczyn.
Główny akcent postmodernistycznego podejścia
wobec ubóstwa rozpatruje je jako konsekwencję
długotrwałego
bezrobocia,
niewynikającego
jednakże z jakichkolwiek uszczerbków na kondycji
człowieka czy jego niechęci wobec pracy, a z faktu,
iż pierwsze symptomy deindustralizacji obnażyły
ryzyko braku miejsc pracy dla wszystkich. Własnie
w takim kontekście szwedzki ekonomista, laureat
Nagrody Nobla Gunnar Myrdal, w 1963 roku po
raz pierwszy użył słowa underclass12.
Poszukiwania adekwatnego pojęcia doprowadzily
do tego, iż zarówno w akademicki jak i polityczny
dyskurs weszły określenia takie jak: kultura ubóstwa,
kultura zależności, ludzie zbędni, niechciani, underclass
i ostatecznie wykluczenie społeczne. Obecnie,
najwiekszą popularnością cieszy się koncepcja
wykluczenia społecznego, o czym decydują
następujące czynniki.
Po pierwsze należy wspomnieć, iż kategoria
wykluczenia
społecznego
ma
europejską
i kontynentalną genezę w przeciwieństwie do
swojego angloamerykańskiego ekwiwalentu, czyli
marginesu społecznego. Jest to kategoria pojęciowa
o francuskich korzeniach, odnosząca się do
klasycznej
myśli
Emila
Durkheima
(idea
solidarności społecznej), o czym świadczy ścisłe
powiązanie kwestii wykluczenia z problemem
reintegracji społecznej, są to jakby dwie strony
jednego medalu. Poza tym kategorie takie jak
ubóstwo czy nędza nigdy nie miały neutralnego
charakteru, zawsze podlegają ocenie emocjonalnej.
W nowoczesnym społeczeństwie bieda traci swój
średniowieczny status, swoją przynależność do
sfery sacrum i otrzymuje negatywną konotację.
Określenia w stylu: bieda, biedny postrzegane są jako
deprecjonujące, niemal stygmatyzujące. Z kolei
pojęcia takie jak: kultura ubóstwa, kultura zależności
czy wreszcie
underclass
odbierane
są jako
obraźliwe, wręcz poniżające. Stąd o swoistej
11
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karierze w
naukach społecznych pojęcia
wykluczenia społecznego decyduje jego opisowy
i neutralny charakter12. Warto podkreślić, iż
w
rzymskokatolickich
i
prawosławnych
społeczeństwach kontekst aksjologiczny wydaje się
być nieco odmienny. Ubóstwa tu nie ocenia się tak
krytycznie i nie jest ono automatycznie
przypisywane negatywnym cechom jednostek, jak
to się dzieje w społeczeństwach związanych
z kulturą protestantyzmu. Co więcej, w krajach
przechodzących transformację ubodzy postrzegani
są jako ofiary tego procesu, a pogląd, iż winę za ich
biedę ponosi system, a nie oni sami, nie budzi
watpliwości13. Koncepcja wykluczenia społecznego
w większym stopniu odzwierciedla także zmiany
zachodzące w strukturze społecznej. Uprzednia
klasowa stratyfikacja dzieląca ludzi wertyklanie
stopniowo zastępowana jest przez stratyfikację
horyzontalną na insaiderów i outsaiderów. Jak
podkreśla franucuski historyk Alain Touraine:
W chwili obecnej obserwujemy swoiste przejście od
społeczeństwa wertykalnego, które przyjęło nazywać się
klasowym do społeczeństwa typu horyzontalnego, gdzie
znaczenie ma nie to czy ludzie znajdują się na górze czy
dole drabiny społecznej, , ale to czy są w centrum czy
też na peryferiach, to jest mowa idzie nie o pojęciach
<na górze>, <na dole>, ale o pojęciach <wewnątrz>
i <na zewnątrz>14. Bezwarunkowo, trzeba także
przywołać historyczne wyjasnienie duńskiego
socjologa Petera Abrachamsona, który pod
pojęciem ubóstwa rozumie pewnien klasyczny
fenomen, kojarzący się z epoką wczesnej
industralizacji i w tym sensie, wykluczenie
społeczne stanowi jego postmodernistyczny
odpowiednik. Ubóstwo to stan, gdy większość
klasy pracującej poddawana jest eksploatacji,
wykluczenie społeczne zaś odwrotnie, mniejszość
marginalizuje się od społeczeństwa robotniczego,
przy czym wykluczenie to już nie tyle stan, ile
proces, albowiem mamy tu do czynienia
z kategorią dynamiczną. Trudno nie zgodzić, się

z faktem, iż pojęcie wykluczenia odpowiada
politycznemu
dyskursowi
postmodernizmu.
Jeszcze raz powołam się na pracę Abrachamsona:
O ile potwierdzenie istnienia zjawiska biedy oznaczało
krytykę, czy niemal zaprzeczenie polityki państwa
opiekuńczego głoszącej zniknięcie tegoż fenomenu,
wykluczenie społeczne stanowi wygodną koncepcję,
ponieważ przesuwa problem ubóstwa na bardziej
indywidualny
poziom15.
Konkludując,
należy
podkreslić, iż wykluczenie społeczne wypiera
również pojecie underclass, szczególnie w Europie
ŚrodkowoWschodniej. Sama kategoria underclass
stała się przyczyną burzliwej dyskusji, w której
naukowy podjęli się odpowiedzi na pytanie czy
w ogóle coś takiego istnieje. Underclass, bowiem
nawet jako podklasa zrzeszająca długotrwale
bezrobotnych musiałaby być mniej lub bardziej
ograniczoną i wyodrebnioną strukturą. Posługując
się językiem Zygmunta Baumana w epoce płynnej
nowoczesności, gdzie wszystkie podziały społeczne
stają się coraz bardziej transparentne i chwiejne,
żadne ściśle określone struktury nie istnieją. Stąd
pojęcie wykluczenia społecznego po raz kolejny
okazuje się być najlepiej przystającym do
współczesnych nam uwarunkowań.
Egzemplifikacji wykluczenia szukać można we
wszystkich większych, likwidowanych zakładach
pracy czy wsiach, dla mieszkańców których
głównym źródłem utrzymania były Państwowe
Gospodarstwa Rolne, słowem, wszędzie tam gdzie
w wyniku transformacji powstają potencjalne
kieszenie ubóstwa16.
Przywiodę przykłady dwóch najważniejszych,
regionalnych
centrów
wydobycia
węgla
kamiennego w Polsce i na Ukrainie, które w moim
przekonaniu w pełni unaoczniają skalę problemu.
Węgiel kamienny spełniał rolę głównego surowca
w gospodarce powojennej. Dla jego wydobycia
modernizowano stare i budowano nowe kopalnie,
które gwarantowały miejsca pracy dla rzesz
robotników. Donieckie Zagłębie Węglowe oraz
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Górny Śląsk – odróżniają się od pozostałych ziem
swych
krajów
oryginalną
kulturą,
charakterystycznym
stosunkiem
do
pracy,
regionalną tradycją i nie rzadko dialektem.
Oczywiście, już zmiany wywołane przez
industralizację niewątpliwie wpłynęły na kondycję
górniczych wspólnot i ich tradycyjny pogląd na
świat, wydaje się jednak, iż charakterystyczne
cechy tychże wspólnot, praktycznie pełnej atrofii
poddały
się
dopiero
w
momencie
pozimnowojennej transformacji.
Najbardziej reprezentatywną cechą społeczeństwa
robotniczego w wydaniu górniczym wydaje się
być stosunek do pracy. W tradycji kulturowej
środowisk robotniczych praca ma charakter
autoteliczny. Jest wartością sama w sobie,
wartością, którą trzeba szanować i wypełniać
zgodnie z zasadami uczciwości i sumienności17.
Niezależnie od tego czy założenie to powstało na
bazie nowoczesnej narracji głoszącej kult wysiłku
fizycznego pomnażającego produkcję, przyczyniło
się ono do powstania wzorca człowieka dyscypliny
podporządkowującego swoje zachowanie zasadom
organizacji pracy. Co więcej, miejsce pracy czy to
kopalnia czy fabryka, pełniła rolę centralnego
punktu w życiu robotnika, wokół którego
organizowało się życie jego rodziny. Kopalnia była
także podstawą swego rodzaju infrastruktury
społecznej, to tu zawiązywały się zarówno
stosunki zawodowe jak i relacje koleżeńskie.
W kopalni celebrowano święta państwowe, ale
także prywatne jubileusze. Kolejną cechą
wyróżniającą tradycyjną górniczą mentalność jest
wyraźne rozdzielenie społecznej roli kobiety
i mężczyzny, według którego obowiązek
pracowania (poza domem) i utrzymywania
rodziny należy do mężczyzny. Odpowiednio,
wszystkimi pracami domowymi zajmują się
wyłącznie kobiety, a wszelkie próby obarczenia
nimi mężczyzn postrzegane sa jako naruszanie ich
godności. Jeszcze w 1989 roku zaledwie 28% żon
polskich górników pracowało zawodowo, dziś
17
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liczba ta kształtuje się na poziomie ok. 50 %18.
Należy jednak pamiętać, iż ta tendencja nie ma
odzwierciedlania w Donbasie, gdzie nierzadko
spotykano górniczki.
Redukcja miejsc pracy na tak wielką skalę, jak to
miało miejsce w latach dziewięćdziesiątych XX
wieku doprowadziła nie tylko do gwałtownego
obniżenia poziomu życia w rodzinach górniczych,
ale także do znacznych przemian w sferze
świadomości. Bezrobocie strukturalne najboleśniej
doktnęło ludzi starszych z wykształceniem
zaledwie zawodowym. Dla człowieka, który w
momencie
transformacji
osiągnął
wiek
pięćdziesięciu lat i całe swoje życie pracował
w kopalni, konieczność przekwalifikowania się
oznaczała po prostu katastrofę. Państwowe
programy szkoleń i kursów ukierunkowanych na
zmianę kwalifikacji zawodowych nie dotarły do
wszystkich potrzebujących, a dla człowieka, który
prócz górniczego, nie ma żadnego innego
zawodowego doświadczenia, rady typu: niech
otwierają własny biznes brzmią nad wyraz cynicznie.
Zamykanie nierentownych kopalni powodowało
rozpadanie się zawodowokoleżeńskich relacji, całej
tej społecznej infrastruktury, która wcześniej
gwarantowała górniczym rodzinom pewien
określony
poziom
stabilności
zarówno
w materialnym jak i mentalnym sensie. W miastach
postindustruialnych obserwujemy dziś interesującą
tendencję: ludzie, którzy nie znaleźli sobie miejsca
w nowej sytuacji rozdzielili się na dwie
charaktersyteczne grupy. Pierwszą stanowią
pasywni biorcy pomocy społecznej. Drugą
pionnierzy nowej formy aktywności zarobkowej –
złomiarze19. Najważniejszym bodaj problemem
postindustrialnych enklaw jest zjawisko zwane
międzypokoleniowym transferem biedy. Chodzi
o transgeneracyjny przekaz pewnego poglądu na
świat, który charakteryzuje się sceptycyzmem
18
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w stosunku do poszukiwania pracy, brakiem
pewności siebie, ostatecznie widoącym do sytuacji,
kiedy człowiek gotów jest ograniczać swoje
potrzeby do tego, co można otrzymać
w instytucjach pomocy społecznej. W dalszej
kolejności warto zwrócić uwagę na zmiany
zachodzące w krajobrazie górniczych miast i wsi.
W
epoce
przemysłowej
we
wszystkich
aglomeracjach górniczych dominowała kultura
robotnicza, a ich industrialny charakter wysuwał
się na pierwsze miejsce. Dziś miasta te akcentują
swoją preindusrialną przeszłość i zaczynają
eksponować zabytki niezwiązane z kulturą
przemysłową. Odbywa się to porzez różnego typu
inwestycje w rozwój wyższych uczelni, nie tylko
tych kształcących przyszłych inżynierów. Coraz
częściej miasta te stają się ogranizatorami
przedsięwzięć kulturalnych na międzynarodową
skalę20. Problemem pozostają stare robotnicze
dzielnice. Zbudowane w końcu XIX i początkach
XX wieku dzielnice dla robotnków, wyposażone
we
wszelkie
udogodnienia,
z
których
najważniejszym była bliskość miejsca pracy,
w założeniu miały służyć klasie robotniczej. Wraz
z redukcją miejsc pracy w robotniczych dzielnicach
zagościła bieda. Agresja, różnego typu patologie
społeczne i ostatecznie wzrost przestępczości
przekształciły je w najbardziej niebezpieczne
zakątki. Agresja najczęsciej kierowana jest do
turystów, do ludzi z zewnątrz. Na ścianie
budynku mieszkalnego w jednej ze starych
dzielnic w Katowicach pojawił się napis: Żyjemy po
to, żeby was zabić21. Dawne robotnicze budynki
z roku na rok ulegają zniszczeniu. Nie
remontowane domy i niezabezpieczone, lecz
zamknięte kopalnie w coraz większym stopniu
zagrażają mieszkającym w nich lub w ich pobliżu
ludziom. Coraz głośniejszym echem odbijają się
lekceważone latami zagrożenia ekologiczne.
W Polsce na chwilę obecną deweloperzy
i inwestorzy odkrywają potencjał starych dzielnic
robotniczych. Na ich miejscu powstają tak zwane
20
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lofty  modne apartamenty dla bogatych. Dla wielu
mieszkańców oznacza to konieczność przesiedlenia
się,
a
lokalne
władze
zainteresowane
przyciąganiem inwestorów pozostają głuche na
wszelkie głosy protestu. Nie wydaje się to
przypominać, niczego innego, jak przdłużenia
koncepcji usunięcia niepotrzebnych, zbędnych
ludzi, którzy niejako wypełnili już swoją
historyczną funkcję i nie znajdują sobie miejsca
w nowym systemie, poza granice miasta, a potem…
W miejsce podsumowania pozwalam sobie
postawić pytanie. Niewątpliwie, wśród nowych
ubogich znajdują się ludzie, którzy z różnych
przyczyn sami są sobie winni, którzy albo wolą
zajmować się działanością kryminalną, albo
świadomie popełnaiają grzech lenistwa. Lecz jeśli
na początku XXI wieku świat mimo wszystko dzieli
się według zasady Pareto, czyż nie jest globalna
wioska ze swoim postępem technicznym
i automatyzacją miejsc pracy, które jakoby ułatwiają
nasze życie, niczym więcej niż przepięknie
brzmiącym sloganem?

Maciej Pietruszewski

INNE INTERESY KREMLA W PAŃSTWIE
AJATOLLAHÓW, CZYLI ROSJA
I IRAN BEZ ATOMU W TLE

Z historycznego punktu widzenia, kontakty Rosji i Iranu sięgają kilkuset lat wstecz.
Nie ograniczają się one do kilku płaszczyzn współpracy czy antagonizmów, nie
ograniczają się też do futurystycznej terminologii z dziedziny atomu, perypetii budowy
elektrowni w Busherze czy – mniej lub bardziej jawnym – handlu bronią. Rosję i Iran
wiele łączy na gruncie społecznym, geopolitycznym i ekonomicznym, a kraje te są w
pewnym stopniu na siebie skazane.
Islamska Republika Iranu, na przestrzeni całego
swojego
istnienia,
prowadziła
politykę
nacechowaną doktrynalnym antyamerykanizmem.
Już ten fakt wskazuje na pokrewieństwo interesów
państwa islamskiego i sukcesorki Związku
Radzieckiego – Federacji Rosyjskiej. W takich
okolicznościach,
Moskwa
może
postrzegać
Teheran jako podmiot w pewnym sensie
uzależniony od swojej ochrony. W związku z tym,
z perspektywy Kremla, istnieje uzasadnienie
oczekiwania na poczynienie przez Teheran
pewnych ustępstw na rzecz Rosji. Irańczycy zdają
się jednak nie dostrzegać tej aluzji. Z drugiej
jednak strony, nieprzejednana postawa Iranu1
wynika z przeświadczenia o sukcesie prowadzonej
od
czasów
rewolucji
1979
r.,
własnej
bezkompromisowej polityki względem wielkich
mocarstw. W kuluarach teherańskiego medżlisu
pojawiają się głosy mówiące, że skoro IRI jak dotąd
nie ugięła się przed potęgą Stanów Zjednoczonych,
to tym bardziej nie ma przesłanek dla szukania
kompromisów z Federacją Rosyjską. Zwłaszcza
w sytuacji, gdy ta ostatnia postrzegana jest przez
Irańczyków jako zdecydowanie słabsza. Samo
stanowisko Rosji wobec Iranu, nie uwzględniając
okresów przesileń politycznych, można określić
mianem ambiwalentnego. Można to zobrazować
poprzez
przyjęcie
scenariusza
znacznego
umocnienia
się
pozycji
IRI
na
arenie
międzynarodowej (np. poprzez zakończenie
procesu atomizacji państwa) – z jednej strony
mogłoby to stanowić zagrożenie dla pozycji Rosji

w regionie, z drugiej zaś mogłoby być czynnikiem
wypierającym wpływy amerykańskie z basenu
Morza Kaspijskiego.

1

11.

W politycznej retoryce władz rosyjskich na stanowisko Teheranu w

2008 r. wypracowano określenie „rozczarowujące”.

Rosja a świat islamu
Federacja Rosyjska, w prowadzonej przez siebie
polityce jest zmuszona zwracać szczególną uwagę
na świat islamu. Mają na to wpływ zarówno
czynniki wewnątrzpaństwowe, jak i zewnętrzne.
Punktem wyjścia dla próby analizy relacji na linii
Moskwa – Teheran jest określenie ogólnych
czynników wpływających na zaangażowanie Rosji
w państwach muzułmańskich.
Wśród czynników wewnętrznych, największy
wpływ na rosyjską politykę ma fakt znacznej
niejednorodności państwa. W roku 2002 Federację
Rosyjską zamieszkiwało 14,4 mln muzułmanów, co
stanowiło 10 proc. ogólnej liczby ludności państwa2.
Etniczni muzułmanie posiadają również większość
w siedmiu subiektach Federacji Rosyjskiej3,
z których większość znajduje się w regionie Morza
Kaspijskiego. Rosja zintensyfikowała swoją politykę
zagraniczną
prowadzoną
wobec
państw
muzułmańskich podczas prezydentury Władimira
Putina. Punktem przełomowym był rok 2004,
w którym podczas oficjalnej wizyty w Malezji,
ówczesny rosyjski prezydent opowiedział się za
włączeniem
Federacji
Rosyjskiej
do
prac
Organizacji Konferencji Islamskiej. W tym samym
roku Kreml skorygował wschodni wymiar
2
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prowadzonej przez siebie polityki i ukierunkował
ją przede wszystkim na współpracę z wybranymi
państwami. Priorytetową pozycję zajęły m.in.
państwa
islamskie,
takie
jak:
republiki
centralnoazjatyckie,
Turcja,
Algieria,
Syria,
Indonezja, Malezja oraz Iran4.

czasie ludność państw Azji Centralnej, Iranu,
Afganistanu i Pakistanu wzrośnie do poziomu 600
mln ludzi.

Rosja a Iran

Państwa „Wielkiego Wschodu”6 Stosunki rosyjsko
irańskie (wcześniej radzieckoirańskie) w przeciągu
ostatnich 30 lat wielokrotnie ewoluowały. Po
proklamowaniu islamskiej republiki, ówczesny
Lider Rewolucji i Duchowy Przywódca Państwa
ajatollah Chomeini za bardziej niebezpiecznych
uważał „ludzi Wielkiego Szatana”, czyli Stanów
Zjednoczonych.
Odnośnie
ateistycznego
społeczeństwa ZSRR, tzw. „Małego Szatana”
duchowny uważał, że nie jest ono jeszcze „stracone
dla Boga, lecz zagubione” 7. Nie zmieniło to faktu,
że aż do 1989 r. stosunki tych państw były
praktycznie zamrożone8, a wypowiedzi ich
przedstawicieli należałoby analizować w kontekście
dwubiegunowego porządku międzynarodowego
oraz fundamentalnych założeń irańskiej rewolucji
1979 r. Wzajemne relacje wznowiono począwszy od
1995 r., kiedy to zatwierdzono program
długookresowych
perspektyw
wzajemnej
współpracy, a rok później rosyjski minister spraw
zagranicznych odwiedził Iran9. Ważniejszym
wydarzeniem w najnowszej historii relacji IRI
i Rosji jest rok 2001, w którym, podczas oficjalnej
wizyty w Moskwie, prezydent Iranu Mohammad
Chatami
podpisał
ze
swoim
rosyjskim
odpowiednikiem
Umowę
o
podstawach
wzajemnych stosunków i zasadach współpracy10.
Z biegiem lat wzajemne kontakty coraz bardziej
skupiały się wokół handlu bronią, którą można
uznać, że stanowi obecnie podstawę tych relacji11.

Można wymienić szereg ogólnych czynników,
które wpływają na zainteresowanie Rosji
państwami półksiężyca oraz oddziałują na poziom
jej zaangażowania na tych kierunkach5. Po
pierwsze, Federacja Rosyjska jest obecnie drugim
państwem świata pod względem rozwoju techniki
wojennej i kosmicznej. Państwa Azji, przeżywające
okres gorączkowej militaryzacji, spoglądają na
Rosję jak na dogodnego partnera w handlu bronią.
Po drugie, zachodzące procesy demokratyzacji
międzynarodowego życia publicznego skłaniają
władze rosyjskie do szukania poparcia państw
islamskich na forum takich organizacji jak np.
ONZ. W kontekście tego czynnika należałoby
uwzględnić znaczny ludzki potencjał państw
islamu oraz funkcjonowanie diaspor w państwach
Europy Zachodniej oraz – również – w Stanach
Zjednoczonych i Chinach, które mają znaczący
wpływ na nastroje społeczne w nich panujące.
W samej Rosji – jak już zostało wspomniane –
mieszka
14,4
mln
osób
wyznania
muzułmańskiego. Po trzecie, istotną rolę
w zainteresowaniu Rosji światem islamu
odgrywają
fundamentalistyczne
organizacje
islamskie, które kontestują obowiązujący ład
międzynarodowy. Dla Rosji nie istotne jest samo
podłoże tych konfliktów, lecz fakt konieczności
zbudowania
regionalnego
systemu
bezpieczeństwa w celu ochrony swoich interesów.
Wspomniane organizacje mogą udaremnić te Po 1991 r. retoryka władz Iranu, pomimo wielości
słów
„na
pokaz”,
nadal
próby w strategicznie ważnych dla Rosji wypowiadanych
6 Niezwykle szerokie pojęcie stosowane w rosyjskiej literaturze
regionach, takich jak Kaukaz czy Bliski Wschód. Po
czwarte, obserwowany w Rosji ujemny przyrost przedmiotu, obejmuje ono obszary Maghrebu, Bliski Wschód, kraje
naturalny wiąże się ze zmianami w strukturze Zatoki Perskiej, Środkowy Wschód, Południową Azję, Centralną
ludności. Niektóre z prognoz zakładają, że Azję, Południowy Kaukaz oraz państwa Azji północnowschodniej.
w połowie obecnego tysiąclecia połowę ludności 7 M. Arunova, 25 let islamskoj revolûcii i rossijskoiranskie otnošeniâ,
Rosji będą stanowić muzułmanie, a liczba ludności „Aziâ i Afrika segodnâ”, n. 6, 2004, s. 2.
będzie wynosić 101 mln ludzi. W tym samym 8 Ibidem, s. 23.
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odpowiadała tezom lansowanym przez Kreml.
Zarówno koncepcja „dialogu cywilizacji” byłego
prezydenta IRI Mohammada Chatamiego, jak i ta
o „sprawiedliwości i etyce” (o sprzeciwie wobec
dyktatu jednego państwa) obecnej głowy państwa
– Mahmuda Ahmadineżada, znalazły pozytywny
oddźwięk w Moskwie12. Niemniej jednak, wraz z
rozwojem napiętej sytuacji międzynarodowej
wokół Islamskiej Republiki Iranu u prezydenta
Władimira Putina pojawił się zasadniczy dylemat –
dalszy
rozwój
dwustronnych
stosunków
ukierunkowanych na strategiczne partnerstwo
spowodowałby
niezadowolenie
państw
zachodnich, a zerwanie tych relacji skutkowałoby
znacznymi stratami ekonomicznymi i formalnym
dołączeniem do grupy przeciwników irańskiego
reżimu13.
Można wskazać trzy zasadnicze czynniki
wpływające
na
intensyfikację
–
bądź
utrzymywanie jej na „bezpiecznym” poziomie –
rosyjskoirańskich relacji14. Po pierwsze pomiędzy
Rosją, a Iranem nie ma, pomimo znacznych różnic
systemowych i socjalnoekonomicznych, silnych
przeciwieństw, które uniemożliwiałyby dalszy
rozwój wzajemnych stosunków. Po drugie,
Moskwa i Teheran nie są też zainteresowane
destabilizowaniem
sytuacji
w
regionie
Środkowego i Bliskiego Wschodu, Zakaukazia
i Centralnej Azji. Ponadto obie strony
z
niezadowoleniem
obserwują
narastającą
ingerencję państw Zachodu, zwłaszcza Stanów
Zjednoczonych, w te – strategicznie dla nich ważne
– regiony. Po trzecie, Iran posiada znaczne złoża
surowców naturalnych, nie ma jednak dostępu do
najnowszej technologii, a większość rynków zbytu
jest
dla
irańskiej
produkcji
zamknięta.
Intensyfikacja kontaktów handlowych z Rosją jest
zatem lukratywna dla obu stron. Ponadto, trzeba
podkreślić, że te dwa państwa kontrolują prawie
połowę
potwierdzonych
pokładów
gazu
12
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ziemnego15, co w przypadku koordynacji działań
może być potężnym instrumentem wpływania na
sytuacje na światowym rynku.
Relacje Rosji i Iranu nie są pozbawione kwestii
spornych. Zasadniczo można wydzielić trzy
zagadnienia, które mogą stać się przyczyną impasu
lub sytuacji konfliktowej między tymi dwoma
państwami16. Po pierwsze, konflikt mogą wywołać
odmienne punkty widzenia dotyczące podziału dna
Morza Kaspijskiego, pod którym znajdują się
znaczne złoża surowców energetycznych. Teheran
proponuje podzielić Morze Kaspijskie na 5 równych
części dla każdego z przybrzeżnych państw. Nie
zgadzają się na to pozostałe kraje, w tym Rosja,
które proponują podział zgodny z długością linii
brzegowej (IRI dostała by wówczas 15 proc. dna
morskiego, Rosja – 19 proc.). Niemniej jednak, Rosja
i Iran tworzą wspólny front przeciwko kazachskiej
propozycji, którą poparł także Azerbejdżan
i Turkmenistan, mianowicie demilitaryzację oraz
wyrównanie
potencjałów
wojskowych
poszczególnych państw w regionie17. W 2004 r.,
Rosja, Azerbejdżan i Kazachstan podzieliły Morze
Kaspijskie, Iran, który nie uczestniczył w spotkaniu,
nie uznał tego porozumienia. W efekcie, Irańczycy
zbudowali małą flotę mającą chronić ich interesy na
Morzu Kaspijskim. Okręty te, starły się kilkakrotnie
w drobnych potyczkach z siłami Azerbejdżanu18.
Drugim „obszarem zapalnym” dla Rosji i Iranu jest
terytorium Armenii i Turcji. Iran próbuje wejść na
gazowy rynek tych państw, który zdominowany
jest przez firmy rosyjskie. Rywalizacja ta nie jest
jednak tak gwałtowana jak pierwsza. Ostatni punkt
sporny dotyczy rosyjskiej działalności na polu
międzynarodowych konsultacji dot. irańskiego
programu
jądrowego.
Wywieranie
wpływu
Moskwy na Teheran w celu osiągnięcia ustępstw
(m.in. zmuszenie władz irańskich do podpisania
dodatkowego protokołu MAEA w 2004 r., który
15

Irańczycy eksploatują złoża przede wszystkim w rejonie Zatoki

Perskiej. Ilość gazu i ropy znajdujących się w złożach północnego,
nadkaspijskiego, Iranu nie są jeszcze zbadane.
16
17

S.G. Luzin, op. cit., 136138.

N. Fedulova, Pravovoj status Kaspijskogo Morâ: pozicii pribrežnyh

gosudarstv, “Mirovaja èkonomika i meždunarodnye otnošeniâ”, n. 8,
2008, s. 6875.
18

S.G. Luzin, op. cit., s. 132

umożliwił niezapowiedziane wizytacje irańskich
instalacji przez ekspertów tej organizacji, czy też
chłodne rosyjskoirańskie rozmowy nt. stworzenia
wspólnych przedsiębiorstw na terytorium Rosji
w celu wzbogacania uranu w 2006 r.) oraz
cyklicznie pojawiające się chłodne wypowiedzi
przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, wywołują
niepokój i wrogość liderów islamskiego państwa.

kontaktów Rosji i Iranu.
W dalszej części tej pracy, zgodnie z jej tytułem,
zostaną szerzej przybliżone wybrane przejawy
współpracy Rosji i Iranu, które nie dotyczą –
zgodnie z zapewnieniem we wstępie – spraw
wojskowych i współpracy w pokojowym
wykorzystaniu energii atomowej

W latach prezydentury Władimira Putina
(20002008)
Moskwa
wypracowała
z Teheranem „niepisane reguły gry” we
wzajemnych kontaktach. Niemniej jednak,
bezpośrednie
polityczne
kontakty
przedstawicieli
państw
są
okazjonalne
i ograniczone do minimum. Można wskazać
cztery główne płaszczyzny wzajemnych
stosunków19:

Wpółpraca w tranzycie i wydobyciu gazu

Po rozpoczęciu w 2005 r. budowy gazociągu Baku –
Tbilisi – Ceyhan, Irańczycy wystosowali do Rosji
propozycję współpracy w transporcie gazu.
Zakładała ona, że Rosjanie będą dostarczać gaz do
irańskiego portu Neka nad Morzem Kaspijskim i
będą mogli eksportować taką samą ilość surowca
przez porty na irańskim wybrzeżu zatoki Perskiej21.
Porozumienia nie zwarto z powodu zaostrzenia się
kryzysu międzynarodowego wokół irańskiego
1. Rosyjskie próby (wraz z Chinami) normalizacji programu jądrowego, niemniej jednak takie
sytuacji wokół kryzysu irańskiego. Współcześnie rozwiązanie mogłoby stać się alternatywą dla
uważa się, że Rosja „broni” działania Teheranu na tranzytu rosyjskiego gazu przez Turcję.
płaszczyźnie takich organizacji jak MAEA, RB
ONZ, G8, Rada NATORosja.
Rosyjski Gazprom uczestniczy ponadto, wraz
z francuską kampanią Total i malezyjską Petronas,
2.Współpraca
energetyczna
jest
jedną w eksploatacji pól gazowych na jednych
z najważniejszych płaszczyzn dwustronnych z największych złóż świata – znajdujących się na
kontaktów, do której należałoby zaliczyć przede terytorium Iranu i Kataru pokładach Pars. Rosjanie
wszystkim budowę przez Rosję elektrowni posiadają 30 proc. udziałów w wydobyciu z dwóch
atomowej w irańskim Buszehr20. Nie mniej ważną pól Południowego Parsu, tj. tego znajdującego się
sferą wzajemnych kontaktów jest perspektywa na
terytorium
Iranu22.
Również
rosyjski
współpraca przy tranzycie gazu i ropy naftowej, monopolista uczestniczy w eksploatacji złóż
która jednak nie może być w pełni zrealizowana Północnego Azadeganu na pograniczu iracko
bez
uprzedniego
uspokojenia
kryzysu irańskim, a w 2008 r. zaproponował stronie
politycznego wokół Iranu.
irańskiej
rozpoczęcie
wydobycia
również
23
w Południowym Azadeganie .
3.Projekt arterii komunikacyjnej TRACECA omija
zarówno obszar Iranu, jak i Rosję. W związku
z tym, obie strony zainteresowane są budową
alternatywnej drogi przecinającej ich terytoria.
4.Współpraca wojskowa i technologiczna, czyli
w praktyce handel bronią, jest kluczowym
19
20

S.G. Luzin, op. cit., s. 131135.

Kontrakt na budowę tylko pierwszego bloku elektrowni w Buszehr

opiewa na sumę 800 mln dolarów, a przy perspektywie trzech
kolejnych, Rosja może na realizacji projektu zarobić 33,5 mld
dolarów.

W

projekcie

przedsiębiorstw.

bierze

udział

ponad

300

rosyjskich
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M. Arunova, Rossiâ – Iran. Dialog i sotrudničestvo, „Aziâ i Afrika

segodnâ”, n. 6, 2001, s. 45.
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N.M. Mamedova, Iran i Rossiâ v 2008g.,

www.iimes.ru/rus/stat/2009/030309a.htm

Handel

Iran pozostaje interesującym i wypłacalnym
partnerem w handlu zagranicznym, którego
rezerwy walutowe w złocie w 2008 r. wynosiły 100
mld dolarów, tj. ponad 25 proc. rocznego PKB.
Jednocześnie dług publiczny w tym okresie nie
przekroczył 6 proc. PKB24. Na intensyfikację
rozmiarów handlu miedzy Rosją, a Iranem
pozytywnie wpływają sankcje, które utrudniły
wejście
na
irański
rynek
kampaniom
zachodnioeuropejskim. W latach 20052006 obrót
handlowy między Rosją, a Iranem wynosił 2,1 mld
dolarów, a w 2008 r. wzrósł do 3,2 mld dolarów –
przede wszystkim dzięki wzrostowi rosyjskiego
eksportu. Z towarów przemysłowych Rosja
eksportuje do IRI przede wszystkim metale
i przedmioty z nich wykonane (70 proc.), maszyny,
drewno i materiały biurowe. Import z IRI do Rosji
jest zdominowany przez towary codziennego
użytku i żywność (60 proc.) oraz maszyny25.

Lotnictwo cywilne 26

Jedną trzecią irańskiej cywilnej floty powietrznej
stanowią maszyny produkcji rosyjskiej. W latach
19922002
Rosjanie
sprzedawali
irańskim
przedsiębiorstwom lotniczym średnio dwie
maszyny rocznie. Większość maszyn sprowadzana
jest do Iranu na zasadzie leasingu. We
wspomnianych latach, Rosja zarabiała rocznie
średnio 68 mln dolarów ze sprzedaży maszyn
Iranowi oraz ok. 4045 mln za wynajem. Na
terytorium Iranu znajduje się także kilka punktów
serwisowania
rosyjskich
maszyn,
których
właścicielami są firmy rosyjskie.

Sankcje państw zachodnich nałożone na Iran
sprzyjają współpracy Rosji i IRI na
płaszczyźnie
lotnictwa
cywilnego.
Uniemożliwiają one bowiem zakup przez
Irańczyków Boeingów czy Airbusów.
Warty zaznaczenia jest katastrofalny stan
irańskiej floty powietrznej i coraz częściej
24 Ibidem.
25
26

Ibidem.

Na podstawie: O.A. Išmuhametov, Sotrudničestvo Irana i Rossii v

oblasti graždanskoj aviacii, w: Iran i Rossiâ – sbornik statej, red. N.M.

Mamedova, Moskwa: Instytut Izučeniâ Izrailâ i Bližnego Vostoka,

pojawiające się w irańskich mediach zarzuty
sprzedawania przez Rosję Iranowi maszyn starych
i zużytych. W wyniku tego, w IRI rokrocznie mają
miejsce katastrofy lotnicze, a irańskie linie lotnicze
należą do najniebezpieczniejszych na świecie.

Transport
Projekt TRACECA, realizowany przy pełnym
zaangażowaniu Unii Europejskiej, ma łączyć kraje
Azji Centralnej i Kaukazu, przez Turcję i Ukrainę
z państwami unijnymi. Umożliwiłby on transport
towarów i ludzi omijając terytoria rosyjskie
i irańskie i – co się z tym wiąże – straty finansowe
z tym związane. Iran i Rosja wysunęły
alternatywny projekt, który może umniejszyć
znaczenie TRACECA  porozumiały się w celu
stworzenia
międzynarodowej
arterii
komunikacyjnej
„PołudniePółnoc”.
Rosyjsko
irańskoindyjski projekt miałby łączyć Europę
z państwami Zatoki Perskiej i Oceanu Indyjskiego.
Porozumienie pomiędzy trzema państwami oraz
Omanem zostało podpisane 11 września 2000 r.
w Sankt Petersburgu. Projekt zakłada stworzenie
korytarza transportowego od granicy rosyjsko
fińskiej do irańskiego portu Bandare Abbas nad
Zatoką Perską27.
Ponadto, Rosja wraz z Iranem i Azerbejdżanem
podpisała 3 maja 2005 r. umowę mającą stanowić
podstawę dla budowy połączenia kolejowego
Kazwin (Iran) – Raszt (Iran) – Astara (Azerbejdżan)
z dalszym wyjściem do Rosji28.

Turystyka 28

Współpraca kulturalna i naukowa między Rosją
i Iranem od wielu lat odbywa się bez przeszkód,
najprawdopodobniej dlatego, że nie odnosi się do
bieżącej sytuacji politycznej. Rokrocznie w Rosji
odbywają się występy irańskich artystów, oba
państwa wspólnie uczestniczą m.in. w irańskich
i rosyjskich festiwalach filmowych.

27
28
29

K. Markov, op. cit., s. 25.

L.G. Luzin, op. cit., s. 134.

Na podstawie: E.V. Dunaeva, Turističeskij potencial Irana kak faktor

razvitiâ otnošenij s Rossiej, w: Iran i Rossiâ – sbornik statej, red. N.M.
Mamedova, Moskwa: Instytut Izučeniâ Izrailâ i Bližnego Vostoka,
Institut Vostokovedeniâ RAN 2004, s.120131.

Każdego roku Rosjanie wydzielają z budżetu
Ministerstwa Edukacji środki na stypendia dla
młodych Irańczyków chcących kształcić się
w Rosji. W podpisywanych umowach znajdują się
też zapisy dot. popularyzacji nauki języka
rosyjskiego w Iranie30.
Poza tym, rokrocznie odbywają się w Moskwie
i drugich miastach Rosji konferencje i spotkania
poświęcone sytuacji w Iranie – dzięki staraniom
Instytutu Orientalistyki Rosyjskiej Akademii Nauk
oraz Instytut Państw Azji i Afryki przy
Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym31.

Inne

Najbardziej medialnym i największym przejawem
współpracy Rosji i Iranu jest budowa elektrowni
atomowej w Buszehr. Niemniej jednak na tym
współpraca się nie kończy, a im dokładniej
zaczyna się analizować detale wzajemnych
kontaktów, znaleźć można kolejne jej przejawy.
Tak na przykład, w marcu 2001 r. podczas wizyty
ówczesnego prezydenta Iranu Mohammada
Chatamiego
wyszczególnione
zostały
perspektywiczne projekty wzajemnej współpracy:
budowa w Iranie elektrociepłowni „Tabas”,
wspólna eksploatacja złóż węgla „Mazino” oraz
wykonanie dla IRI telekomunikacyjnej satelity
„Zochre”32. W przeciągu ostatnich 9 lat, z powodu
zaostrzania się kryzysu wokół Iranu oraz
politycznych manewrów i Kremla i Teheranu,
wiele się zmieniło. Perspektywy jednak pozostały.

Interwencja Federacji
Rosyjskiej
w
Osetii
Południowej w sierpniu 2008 r. stworzyła dogodną
pozycję
dla
irańskiej
dyplomacji.
W przeciwieństwie do Bashara alAssada, lidera
Syrii33, władze w Teheranie nie opowiedziały się
jednoznacznie po żadnej ze stron konfliktu.
Irańczycy wezwali do pokojowego rozwiązania
sporu oraz wystąpili z ofertą mediacji, co można
uznać jako element strategii negocjacyjnej. Po
rosyjskiej interwencji w Osetii Południowej
pogorszeniu uległy relacje Moskwy z państwami
zachodnimi oraz – również – z państwami tzw.
bliskiej zagranicy34. Bierność decydentów irańskich
prawdopodobnie miała na celu sprowokowanie
Rosji do poczynienia pewnych ustępstw wobec
Iranu. Można wywnioskować, że przyjęta przez
Teheran strategia przyniosła wymierne korzyści,
gdyż 23 sierpnia 2008 r. rosyjski ambasador
w Teheranie A. Sadownikow wystosował do
Islamskiej Republiki Iranu ofertę współpracy na
rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa w regionie
Kaukazu.
Sadownikow
zapewnił
ponadto
o opozycji Rosji wobec nowej rezolucji RB ONZ
przeciwko Iranowi i zapowiedział intensyfikację
tempa pracy nad budową elektrowni w Buszehr,
tak by jeszcze tego samego roku zaczęła ona
generować energię35.

Znacząca zmiana w stosunkach Rosji i Iranu jest
perspektywą nie kilku, lecz kilkunastu lat. Nagły
zwrot
i
otwarcie
się
Rosji
na
jawną
i wielopłaszczyznową współpracę z reżimem
Teheranu, oznaczałoby znaczne pogorszenie się jej
***
relacji z państwami Zachodu, na co Kreml nie może
Stosunki
rosyjskoirańskie,
poza
okresami sobie pozwolić. Rosja czerpie krociowe zyski ze
przesileń politycznych, utrzymują się na
niezmiennym poziomie. Główny ich nacisk jest 33 Polityka władz w Damaszku zaczęła w sposób znaczący odbiegać
kładziony
na
współpracę
wojskowo od niezmiennej linii postulowanej przez IRI. Przejawem nowej
technologiczną, choć inne „drobniejsze sprawy” polityki władz syryjskich było wyrażenie woli kontynuacji negocjacji
także są dostrzegane przez decydentów z Moskwy z Izraelem i Francją w 2008 r. Ryzyko zmniejszenia się liczby
i Teheranu. Wizerunek jednopłaszczyznowej sojuszników IRI, może wpłynąć na zmianę kierunku prowadzonej
współpracy Rosji i IRI jest natomiast przede polityki na kraje Kaukazu, Azji Centralnej i Południowej oraz Rosji.
34 Władze Azerbejdżanu poparły w konflikcie Gruzję i wezwały do
wszystkim dziełem mediów.
30
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przestrzegania terytorialnej integralności tego kraju. Względną
neutralność zachowała również Białoruś, a Armenia – związana z
Rosją sojuszem obronnym – nie wypowiedziała się na temat
konfliktu.
35

Do dnia dzisiejszego (tj. 3 stycznia 2010 r.) pracę nad budową

elektrowni w Buszehr nie zostały zakończone.

sprzedaży Iranowi broni i technologii wojskowej,
skutecznie
rozgrywa
też
rolę
mediatora
w pokojowym (?) irańskim programie atomowym.
Niemniej jednak do tego się nie ogranicza, a jej
kontakty
z
„pawim
tronem”
są
(już)
wielopłaszczyznowe.

Anna Głąb

ASYMETRYCZNOŚĆ USTROJU
FEDERALNEGO W ROSJI
I JEJ UWARUNKOWANIA

Federacje są państwami szczególnie interesującymi ze względu na złożoność relacji
prawnopolitycznych, składających się na ustrój federalny. Zamierzona
asymetryczność dodatkowo komplikuje niełatwe i tak relacje między centrum
federalnym i centrami regionalnymi. W Federacji Rosyjskiej była ona nie tyle kwestią
spadku po ZSRR czy RFSRR, o ile wypadkową targów politycznych, mających miejsce
w procesie kształtowania nowego ustroju politycznego i prób pogodzenia interesów
władz federacji z interesami lokalnych elit.

Wstęp

Na mocy przepisów Konstytucji z 12 grudnia 1993
r. Rosja jest państwem federalnym. W teorii nauk
politycznych federacja
[łac. foederatio –
sprzymierzenie] jest formą „państwa, w której
poszczególne prowincje
zrzekają się częśc
swych praw suwerennych na rzecz organów
centralnych (federalnych), przy zachowaniu
rządów autonomicznych na szczeblu lokalnym.
Suwerenność poszczególnych części składowych
ograniczona jest umową o zawarciu federacji (tzw.
węzeł federacyjny), która wprowadza podział
kompetencji
pomiędzy
organy
federacyjne
1
a
organy
związkowe” .
Pod
pojęciem
asymetryczności
[gr.
asymetria

niewspółmierność, nieproporcjonalność] należy
rozumieć brak lub naruszenie symetrii2. Z kolei
symetria oznacza „taką właściwość figur oraz ciał
materialnych, której dwie części są analogiczne co
do kształtu i
położenia w stosunku do
określonego punktu lub linii w przestrzeni”3.
Asymetria w swoim ogólnym rozumieniu zakłada
więc zróżnicowanie. Na płaszczyźnie ustroju
politycznego charakteryzuje się ona brakiem
równości między poszczególnymi, wchodzącymi
w skład państwa, jednostkami. Dysharmonia
może
się odnosić do wielu sfer, chociaż
najwyraźniej jest widoczna w prawnopolitycznym
statusie oraz rozwoju gospodarczym regionów.
1

Ustroje państwowe, red. W. Skrzydło, M. Chmaj, w: Encyklopedia

2

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, http://www.slownik

politologii, t. 2, red. M. Żmigrodzki, Zakamycze 2000, s. 109.
online.pl/index.php
3

Ibidem.

R. Mihajlov wskazuje, że „asymetryczny model
federalizmu
przewiduje
bezpośrednią
lub
pośrednią
konstytucyjnoprawną
nierówność
podmiotów federacji”, zaś „asymetryczność
Federacji Rosyjskiej zakłada różny status jej
podmiotów i utrwalenie przyznania im różnego
zakresu praw i pełnomocnictw”4.
Już Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika
Radziecka (RFSRR), wchodząca w skład Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR),
miała w swojej nazwie określenie „federacyjna”,
sugerujące ustrój federalny. W konstytucji RFSRR
z 1978 r. żaden z przepisów nie wskazywał na
federalny ustrój państwowy. W skład RFSRR
wchodziły inne podmioty, jak autonomiczne
republiki (przy czym wszystkie z nich w swojej
oficjalnej
nazwie
były
„sowieckie”
i „socjalistyczne”), kraje, obwody, wydzielone
miasta (Moskwa, Leningrad), autonomiczne
obwody i autonomiczne okręgi, jednak tworzyły
one wspólnie „socjalistyczne ogólnonarodowe
państwo”.
RFSRR uznawała się za republikę
związkową, jednak w rozumieniu odnoszącym się
do 15 republik związkowych – części składowych
ZSRR. Stosowało sie więc to określenie do relacji
z centrum związkowym, a nie relacji władz RFSRR
z jej jednostkami terytorialnymi. Specyfika
sowieckiego federalizmu sprowadzała się do
4

R. Mihajlov, Problemy asimmetrii federalizma w Federativnom dogovore i

Konstitucii Rossijskoj Federacii, w: Meždunarodnye i vnutrennie aspekty
regulirovaniâ političeskih i social’nyh konfliktom v Rossijskoj Federacii, red.
Bogaturov A., Moskovskij obŝestvennyj naučnyj fond, Moskva 1999,
s. 97

ustroju znanego pod nazwą „unitarnego państwa jednym z aktywniejszych jednostek były republiki
związkowego”, co przeczyło nie tylko w teorii, ale autonomiczne, stając się także przedmiotem
też praktyce politycznej, idei decentralizacji.
rywalizacji między władzą związkową i władzą
RFSRR. Jeszcze wiosną 1990 r., po objęciu
W redakcji art. 3 Konstytucji RFSRR z 1978 r. stanowiska przewodniczącego Rady Najwyższej
wpisano, iż organizacja i działalność państwa RFSRR przez B. Jelcyna ogłosił on „wyższość
sowieckiego
opiera
się
na
zasadzie prawodawstwa rosyjskiego nad ogólnoradzieckim
demokratycznego centralizmu, który łączy w sobie a przedstawiając założenia nowej konstytucji,
jednolite kierownictwo z inicjatywą i twórczą zapowiedział, iż relacje między podmiotami
działalnością lokalną. Był to przepis skopiowany Federacji Rosyjskiej będą regulowane układem,
z Konstytucji ZSRR przyjętej w 1977 r. Dążenie do który powinien zagwarantować im suwerenność,
centralizacji jest zaś przeciwieństwem jednej samodzielność
gospodarczą,
niezależność
z podstawowych cech federalizmu. Jednym kulturalną
i
narodową
oraz
prawo
do
z celów RFSRR (art. 68) było wzmocnienie sprawiedliwej i równoprawnej reprezentacji we
ekonomicznej i politycznej jedności, co również wszystkich organach federalnych”8. B. Jelcyn chciał
kłóci się z podstawowymi zasadami kształtowania oprzeć relacje z nimi na zasadach traktatowych
ustroju federalnego. Proces przemian przełomu lat z wyłączeniem możliwości podpisania przez nie
80. i 90. XX wieku dokonał przeformułowania nowego układu ogólnozwiązkowego. Ponieważ
relacji nie tylko między poszczególnymi władze, szczególnie autonomicznych republik
państwami związkowymi ZSRR, ale także między RFSRR, dążyły do podniesienia swojego statusu, M.
jednostkami wchodzącymi w skład RFSRR.
Gorbaczow zapraszając pod koniec 1990 r. do
dyskusji nad nowym kształtem struktury ZSRR,
1 . Proces kształtowania relacji federalnych
zwrócił się nie tylko do władz republik
Po deklaracji suwerenności RFSRR z 12 czerwca związkowych, ale także dotychczasowych republik
1990 r. oraz innych republik związkowych autonomicznych,
obwodów
i
okręgów
pojawiła się potrzeba zbudowania na nowo relacji autonomicznych. Spowodowało to wycofanie się
między centrum oraz jego częściami składowymi. tych drugich z negocjacji prawie już gotowego
Odbywało się to na dwóch płaszczyznach5:
układu
federacyjnego
Rosji
i
rozpoczęcie
a) Między centrum związkowym ZSRR oraz przygotowań
do
rozmów
na
poziomie
9
RFSRR,
ogólnoradzieckim . Republiki autonomiczne, idąc
b) Między centrum federalnym RFSRR oraz jej w ślady państw związkowych również ogłaszały
częściami składowymi6.
deklaracje o suwerenności lub niepodległości.
Niektóre z podmiotów chcąc wykorzystać
W wyniku kryzysu ustrojowego ZSRR i planu sprzyjającą koniunkturę polityczną jednostronnie
podpisania nowego układu ogólnozwiązkowego zmieniały swój status – cztery obwody
„zaproponowanie przez centralną władzę partyjną autonomiczne oddzieliły się od krajów tworząc
dyskusji o potrzebie zmiany statusu republik republiki,
usamodzielniały
się
też
okręgi
związkowych zaktywizowało przede wszystkich autonomiczne10. Republiki miały bowiem naturalną
ruchy narodowościowe”7. W przypadku RFSRR korzystniejszą pozycję negocjacyjną. Jak wskazuje
A. Czajowski „mogły żądać realizacji leninowskich
5

Jako „centrum związkowe” autorka traktuje władzę centralną ZSRR,

z kolei jako „centrum federalne” władzę zwierzchnią na terytorium
RFSRR i późniejszą władzę centralną Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo

za synonim „podmiotów FR” jest uznawane pojęcie „regionów”,
które szeroko jest stosowane w tym rozumieniu również w rosyjskiej
literaturze.
6

A. Czajowski, Politycznoprawne zagadnienia federalizmu rosyjskiego,

w: Federalizm. Teoria i praktyka, red. W. Bokajło, s. 151.
7

Ibidem, s. 150

8 Ibidem, s. 150151.
9

Ibidem, s. 152.

10

Obwody autonomiczne uzyskały ostatecznie status republik i

dzisiaj są to: Republika Adygeja, Republika Ałtaj, Republika
KaraczajoCzerkieska, Republika Chakasja. Poprzedni status został
utrzymany jedynie w odniesieniu do Żydowskiego Obwodu

Autonomicznego. W przypadku okręgów autonomicznych decyzje
władz regionów zostały cofnięte za wyjątkiem Czukockiego OA.

norm w polityce narodowościowej, co stanowiło
ważny argument na rzecz otrzymania szerszych
kompetencji”11. Pochodną targów politycznych
była m.in. deklaracja B. Jelcyna przed wyborami
prezydenta RFSRR wiosną 1991 r., pozwalająca
regionom brać tyle niezależności, ile udźwigną.
Z czasem ustrój terytorialny uległ dualizacji na
republiki i pozostałe jednostki administracyjne.
Kiedy B. Jelcyn po wydarzeniach z sierpnia 1991 r.
usuwał ze stanowisk władze popierające
puczystów, zmiany dotknęły jedynie krajów
i obwodów  szefowie republik mieli silne poparcie
i pozostali na swoich stanowiskach12.

nową ustawą zasadniczą wypracować korzystne
dla siebie przepisy i zwiększyć swoje uprawnienia,
co kłóciło się z interesem republik. Ostatecznie
niezadowolone były obie strony – republiki nie
chciały zrównania statusu z innymi podmiotami
i nie akceptowały projektu konstytucji a kraje
i obwody, widząc uprzywilejowanie republik,
rozpoczęły
jednostronnie
przekształcać
się
14
w republiki . Proces ten nie został jednak
uprawomocniony.
Ostatecznie
po
siłowym
rozwiązaniu konfliktu politycznego w grudniu 1993
r. przyjęto prezydencki projekt konstytucji, który
z jednej strony dokonywał zrównania podmiotów
FR, a z drugiej utrzymywał uprzywilejowany status
Wraz z upadkiem ZSRR negocjacje nowego układu republik.
związkowego stały się bezpodstawne i regiony
2. Uwarunkowania prawne
powróciły do dyskusji nad układem federacyjnym
2.1 . Umowa Federalna
w ramach Federacji Rosyjskiej. Układ ten
podpisano 31 marca 1992 r. i włączono do
konstytucji.
Zaproponowanym
zapisom Umowa Federalna z 31 marca 1992 roku była
sprzeciwiły się, i ostatecznie nie podpisały w tym pierwszym dokumentem, który wprowadzał ustrój
terminie
nowej
umowy,
dwie
republiki federalny
w
jego
prawnokonstytucyjnym
–Tatarstanu oraz CzeczeńskoInguska. Jednak kontekście. Została ona również w kwietniu 1992 r.
mimo pewnych uregulowań prawnych „Umowom włączona do obowiązującej wtedy konstytucji
oficjalnym
towarzyszyły
nieformalne RFSRR z 1978 roku. W nowej konstytucji jest
porozumienia liderów politycznych, na ogół wymieniana (art. 11), jednak nie stanowi jej
o rozszerzającym znaczeniu”13. Dodatkowo integralnej części. Ponieważ jednak jest to akt
Umowa
została
wsparta
indywidualnymi prawny nadal obowiązujący, na którym można
porozumieniami pomiędzy centrum federalnym opierać relacje federalne, a który w znaczącym
i władzami podmiotów, dokonującymi podziału stopniu
sankcjonował
asymetrię
ustroju
i delegacji wzajemnych kompetencji.
federalnego, nie należy go pomijać w analizie
prawnej.
Konflikt B. Jelcyna z Radą Najwyższą i jego
przewodniczącym
R.
Chasbułatowem, Umowa stanowi pakiet trzech dokumentów,
spowodował kolejną fazę „walki o regiony”. Chcąc z czego każdy z nich określa status innego typu lub
zyskać sobie przychylność republik prezydent typów podmiotów.
Oddzielny akt został
utworzył nowy organ doradczy – Radę Szefów przewidziany dla republik, oddzielny dla krajów,
Republik, jednocześnie mianując siebie jej obwodów i miast o znaczeniu federalnym,
przewodniczącym. Ponieważ szefowie obwodów oddzielny dla okręgu autonomicznego i obwodów
i krajów również chcieli wzmocnić swój głos autonomicznych. Na podstawie tego podziału
w walce o ich interesy, powołali Radę wśród podmiotów FR wyróżnia się 3 typy struktur:
Gubernatorów. W marcu 1993 r. 77 podmiotów
(wszystkie za wyjątkiem republik) utworzyło Radę 1. narodowo państwowe: republiki,
Federacji. Kraje i obwody chciały w czasie prac nad 2. administracyjnoterytorialne: kraje, obwody
i miasta o znaczeniu federalnym,
11
12
13

A. Czajowski, op.cit., s. 156.
Ibidem.

W. Marciniak, System polityczny Federacji Rosyjskiej, w: Nauka o

państwie, red. P. Kaczorowski, Oficyna SGH, Warszawa 2006, s. 281.
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Powstała wtedy np. Republika Uralska w miejsce Obwodu

Swierdłowskiego, przekształcona później w Republikę Południowo
Uralską.

3. narodowoterytorialne: okręgi autonomiczne z centrum federalnym, wypracowywały i utrwalały
i obwód autonomiczny15.
swój status, m.in. na drodze stanowienia
regionalnego prawodawstwa. Jedną z ważnych jej
Umowa potwierdziła asymetryczną politykę cech była zmiana charakteru podziału kompetencji
wobec regionów, a szczególnie prawo republik do, pomiędzy centrum a regionami. Do tej pory władze
większej niż pozostałe podmioty, autonomii podmiotów mogły regulować sfery, wskazane
w ramach federacji. Już w tytule opracowanego dla przez centrum. W umowie dokonano odwrócenia
nich dokumentu odniesiono się do organów tej zasady i w gestii podmiotów FR znalazły się
władzy „suwerennych republik”, co nie pojawiło wszystkie uprawnienia, nie zastrzeżone dla
się treści pozostałych wersji. Oznacza to więc, że centrum federalnego lub znajdujące się we
Rosyjska Federacja składa się z terytorium, które wspólnej kompetencj20. W przypadku republik
nie podlegało jednej suwerennej władzy. między władzami federalnymi i regionalnymi może
Ośrodków suwerenności państwowej na jej terenie następować bez żadnych ograniczeń, obustronne
było 22: 21 republik oraz centrum federalne. przekazywanie
części
swoich
kompetencji.
Skorygowane to zostało przez konstytucję, jednak W
przypadku
autonomicznych
obwodów
nadal pozostał problem przepisów wskazujących i okręgów przekazanie uprawnień z poziomu
na suwerenność podmiotów w konstytucjach centrum do regionu musi być zgodne z konstytucją
poszczególnych republik16.
i ustawami, zaś w odniesieniu do krajów, obwodów
i miast wydzielonych jeśli nie przeczy to konstytucji
Umowy nie podpisały dwie republiki FR – i ustawom. Jest to jeden z przykładów,
Republika
Tatarstanu17
oraz
Republika wskazujących na fakt, iż przy tworzeniu Umowy
18
CzeczeńskoInguska . Dodatkowo, Republika dokonywano rozróżnienia między podmiotami.
Baszkortostan podpisała dokument, ale władze Zakres uprawnień, znajdujących się we wspólnej
centralne musiały się zgodzić na podpisanie kompetencji jest zamknięty jedynie w przypadku
dodatkowego aneksu i włączenie go do Umowy. republik. W dwóch pozostałych wersjach lista ta
Aneks pozwala władzom Baszkirii m.in. na jest otwarta i pozwala na włączenie innych
samodzielne kształtowanie polityki podatkowej pełnomocnictw, przewidzianych przez Konstytucję.
oraz
samodzielne
tworzenie
systemu
sądownictwa,
prokuratury,
adwokatury Paradoksem, jak twierdzi R. Mihajlov, jest
i notariatu19.
odwołanie się w preambule wersji Umowy dla
republik do prawa do samostanowienia narodów.
Przez ponad półtora roku podmioty kształtowały Tego zapisu nie ma w innych wersjach, również tej,
na zawartych w Umowie przepisach swoje relacje przeznaczonej do tworzonych na podstawie
kryterium narodowościowego okręgu i obwodów
15 R. Mihajlov, op. cit., s. 100.
autonomicznych. Ma to oznaczać, że naród rosyjski
16
W przypadku Republiki Jakucja wykreślono przepis o jako taki prawa do samostanowienia nie otrzymał.
W rezultacie na terytorium Federacji niektóre
„suwerenności” dopiero w czerwcu 2009 roku.
17 Tatarstan 15 lutego 1992 r. podpisał z FR porozumienie, na mocy
narody
posiadają
podwójną
narodowość,
którego był niepodległym państwem stowarzyszonym z federacją. a niektóre, jak na przykład Rosjanie nie mają jej
21
Dopiero po rewizji konstytucji w 2000 r. republika formalnie uznała wcale .
się za część Rosji.
18

Czeczenia 1 listopada 1991 r. ogłosiła niepodległość i oddzieliła się

od Republiki CzeczeńskoInguskiej. W grudniu 1991 r. Ingusze w

referendum potwierdzili swoją przynależność do FR. Ustawa
tworząca Republikę Inguską została przyjęta 4 czerwca 1992 r. Wtedy

też formalnie podmiot wszedł w skład federacji. Z kolei Czeczenia
stała się częścią FR 2 kwietnia 2003 roku.
19

System sądowniczy i prokuratura w ramach samej umowy znajduje

się we wspólnej kompetencji republik.

Suwerenne republiki na mocy Umowy Federalnej
otrzymały pełnię władzy państwowej, możliwość
działania na polu stosunków międzynarodowych
czy wymiany handlowej. Tylko w przypadku
republik zapisano, iż ziemia, jej bogactwa, wody,
flora i fauna stanowią własność narodów,
20
21

A. Czajowski, op. cit., s. 158.
R. Mihajlov, op. cit., s. 103.

zamieszkujących
teren
tego
podmiotu.
W pozostałych wersjach pominięto ten przepis.
Republikom
nadano
również
(lub
nie
zarezerwowano ich dla centrum federalnego)
innego typu przywileje. Dla przykładu jeśli władze
federalne chcą wprowadzić na terytorium
republiki stan wyjątkowy, muszą najpierw
uzyskać zgodę władz tej republiki. Jest to
obowiązek niesymetryczny, gdyż jeśli stan
wyjątkowy wprowadzałyby organy władzy
państwowej republiki, do ich obowiązku należy
jedynie poinformowanie prezydenta i Rady
Najwyższej22.
Umowa Federalna, przy niestabilnym systemie
politycznym i niewykształconych instytucjach
demokratycznych, pozwalała na swobodne
kształtowanie relacji federalnych. To, czego nie
udało się wynegocjować w ramach Umowy,
można było umieścić w umowie indywidualnej o
rozdziale kompetencji. Jak ocenia A. Czajowski w
relacjach między centrum i regionami „w dalszym
ciągu panowała dowolność, doraźność, żywioł.
Traktat był naruszany zarówno przez Kreml, jak
i regiony”23.

2.2 Konstytucja Federacji Rosyjskiej
Federalny
ustrój
współczesnego
państwa
rosyjskiego potwierdziła Konstytucja FR. Opiera
się on, zgodnie z art. 5 pkt. 3 na „integralności
państwowej,
jednolitości
systemu
władzy
państwowej, rozgraniczeniu zakresów działania
i kompetencji organów władzy państwowej
Federacji Rosyjskiej i organów władzy państwowej
podmiotów
Federacji
Rosyjskiej,
równouprawnieniu i samookreśleniu narodów
Federacji Rosyjskiej”. Ustawa zasadnicza dokonała
również wyszczególnienia wszystkich rodzajów
podmiotów w postaci: republik, obwodów, miast o
znaczeniu federalnym, obwodów autonomicznych
oraz okręgów autonomicznych. Jednocześnie art. 5
wskazuje, iż wszystkie podmioty FR są
równouprawnione. Równe prawa przysługują im
w dwustronnych stosunkach z organami władzy
22

W tym czasie funkcjonowały jeszcze organy władzy wywodzące się

z ustroju RFSRR, a więc Zjazd Deputowanych Ludowych i Rada
Najwyższa.
23

A. Czajowski, op. cit., s. 159160.

państwowej szczebla federalnego. Szczegółowe
regulacje ustroju federalnego i podział kompetencji
zawarto w oddzielnym, 3 rozdziale konstytucji. Jak
zaznacza J. Złotowski „najbardziej komplikuje
sytuację
asymetria
Federacji
zatwierdzona
w konstytucji. I chociaż różnice mają formalny
charakter, to nawet w takiej postaci mogą stanowić
prawną
podstawę
administracyjnoprawnych
targów między centrum a regionami”24.
Ustawa zasadnicza, będąca nadrzędnym aktem
prawnym,
mimo
wspomnianego
równouprawnienia,
republiki
nazywa
„państwami”, nadając im pewne atrybuty
państwowości. Odebrała co prawda republikom
atrybut „suwerenności”, jednak potwierdziła ich
prawo do posiadania własnego obywatelstwa,
konstytucji i języka państwowego (na równi
z językiem rosyjskim)25. Podmioty nie będące
republikami mają własne statuty, jednak sama
nazwa „konstytucja” i jej status wśród źródeł prawa
w pewien sposób podnoszą rangę republik.
Obwody autonomiczne i okręgi autonomiczne,
które podobnie jak republiki są tworzone w oparciu
o kryterium narodowościowe, nie mają np.
możliwości ustanowienia języka narodowego.
Konstytucja potwierdziła istnienie kilku typów
podmiotów, wymieniając je dodatkowo nie
w kolejności alfabetycznej, lecz zaczynając od
republik, przez kraje, obwody, miasta o znaczeniu
federalnym, obwód autonomiczny i okręgi
autonomiczne.
Najbardziej
widoczne
równouprawnienie podmiotów jest widoczne
w zakresie tworzenia Rady Federacji (organu
władzy ustawodawczej na szczeblu federalnym,
gdzie reprezentowane są wszystkie regiony) oraz
podziału kompetencji między centrum federalne
i centra regionalne – odpowiednie artykuły odnoszą
się bowiem do wszystkich typów podmiotów.
Ustawa
zasadnicza
wymieniając
jednak
24

J. Złotowski, Rosja XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości

globalistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2004, s. 155.
25

Zwykle jest to jedynie język tzw. narodu tytularnego (od którego

wzięła swoją nazwę republika), ale np. w Dagestanie uznano za
urzędowe języki wszystkich rdzennych grup etnicznych.

kompetencje wspólne, nie wskazuje w jakim
stopniu odpowiedzialne za ich realizację jest
centrum, a w jakim podmiot. Tym samym
„Konstytucja
zawiera
nie
rozgraniczenie,
a w gruncie rzeczy jedynie listę uprawnień,
podlegających podziałowi”26. Pozwala to na
niejednolite traktowanie podmiotów w zależności
od wpływu władz regionalnych.

zarzucona po dojściu do władzy W. Putina,
a wprowadzone zmiany prawne wymagają, by tego
typu dokumenty były akceptowane poprzez ustawę
federalną. Dodatkowo, prezydent dekretem z 21
czerwca 2001 r. zlikwidował Komisję ds.
przygotowywania
umów
o
rozgraniczaniu
pełnomocnictw, zastępując ją Komisją ds.
przygotowywania
propozycji
umów
o
rozgraniczeniu
zakresów
działania
Potrzebne było więc dodatkowe rozgraniczenia, i pełnomocnictw.
i mogło się to odbyć w dwojaki sposób:
Rosyjskim „pomysłem” jest z kolei tzw. „zasada
1) poprzez uchwalenie ustawy lub ustaw matrioszki”, czyli wchodzenie jednego podmiotu
federalnych,
rozgraniczających
kompetencje w
skład
drugiego
(dokładniej
okręgów
w każdej konkretnej sprawie, co zapewniłoby autonomicznych w skład kraju lub obwodu). Jest to
uniwersalne podejście dla wszystkich podmiotów, spadek po ZSRR, gdzie okręgi autonomiczne były
wyodrębnione dla niewielkich narodów, ale
2) rozgraniczenie na mocy indywidualnych umów podporządkowane podmiotom, w skład których
z poszczególnymi regionami – wtedy cementuje wchodziły. Umowa Federalna podwyższyła ich
się nierówność, gdyż konsensus wypracowywany status do podmiotu Federacji, zaś konstytucja
jest na drodze negocjacji. Jest to praco potwierdziła go na najwyższym poziomie
i czasochłonne, gdyż rozmowy trzeba toczyć prawnym, wskazując na ich samodzielność
z licznymi podmiotami (wtedy było ich 89)27. i równoprawność30. Rodzi to nie tylko sprzeczność
wynikającą z jednoczesnego funkcjonowania jednej
W Rosji został zrealizowany drugi wariant. jednostki terytorialnej jako podporządkowanej
Właśnie zgodnie z konstytucją federalną (art. 78 i równoprawnej, ale też wiele pytań i problemów,
pkt. 2 i 3), federalne organy władzy wykonawczej odnoszących się do kwestii jurysdykcji prawnej czy
i organy władzy wykonawczej podmiotów, na zjawiska nadreprezentacji niektórych obywateli
drodze wzajemnych uzgodnień, mogą delegować Federacji. Jak zauważa R. Mihajlov obywatele
część swoich kompetencji. Oznacza to, iż, przy okręgów autonomicznych mieli prawo wyboru
zachowaniu przepisów konstytucji i ustaw gubernatora kraju lub obwodu w skład którego
federalnych, każdy z podmiotów federacji ma wchodzili, ale nie musieli się podporządkowywać
możliwość indywidualnego kształtowania relacji jego decyzjom. Od władz autonomicznych
z centrum. Tym samym „Regulowanie problemu jednostek zależało więc, które akty prawne obwodu
statusu podmiotu federalnego zostało więc lub kraju wejdą w życie na jej terenie, a które nie.
w dużej mierze pozostawione poza ustawą Obywatele okręgów autonomicznych mają również
zasadniczą” 28. Przy urzędzie prezydenta powstała podwójną reprezentację. Wybierają bowiem swoich
specjalna Komisja ds. przygotowywania umów przedstawicieli do organu ustawodawczego kraju
o rozgraniczaniu pełnomocnictw. Z prawa lub obwodu i jednocześnie formują własny organ
podpisania umowy skorzystało 46 podmiotów, ustawodawczy jako podmiot FR. Zaburza to
podpisano 42 dokumenty29. Praktyka ta została instytucję reprezentacji i przeczy zasadzie równości
obywateli31.
26
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R. Mihajlov, op. cit., s. 107.
Ibidem, s. 107.

J. Potulski, Idea i praktyka federalizmu w Rosji, Wydawnictwo Adam

Marszałek, Toruń 2004, s. 103.
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Część z umów była wielostronna, ze względu na wchodzenie w

skład krajów czy obwodów, okręgów autonomicznych.

Jeden z okręgów autonomicznych – Czukocki OA
w czerwcu 1992 roku ogłosił swoją niezależność
30
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R. Mihajlov, op. cit., s. 116.
Ibidem.

wobec Obwodu Magadańskiego i bezpośrednie
wejście w skład FR. Zostało to potwierdzone
decyzją Sądu Konstytucyjnego z 11 marca 1993
roku32, , co stanowi precedens i wskazuje na
możliwość takiego skutku działania władz
regionalnych. Z kolei w skład Obwodu
Tiumeńskiego wchodzą dwa autonomiczne okręgi:
ChantyMansyjski i JamałoNieniecki, które
w praktyce tworzą budżet całego obwodu. Jeśli
wyszłyby z jego składu, oznaczałoby to utratę
dochodów jak i znacznej części terytorium33.
Zapobiec temu mają zmiany w składzie Federacji
z ostatnich lat, na mocy których następuje proces
konsolidacji jednostek terytorialnych poprzez
likwidację 6 okręgów autonomicznych (na
podstawie
referendów
przeprowadzonych
w latach 20042007). Wskutek tego zamiast 89
zapisanych pierwotnie w Konstytucji, Rosja składa
się obecnie z 83 podmiotów34.

3. Uwarunkowania polityczno-społeczne
Innym ważnym czynnikiem jest kwestia społeczna,
a w szczególności wielonarodowość Federacji
Rosyjskiej. Co prawda zaznacza się negatywny
aspekt istnienia poszczególnych podmiotów
w oparciu o kryterium narodowościowe i brak
„bardziej
sprawiedliwej,
racjonalnej
i
odpowiadającej
rzeczywistym
potrzebom
państwa koncepcji podziału terytorialnego nie
kierującego się przede wszystkim anachronicznym
i
często
niesprawiedliwym
kryterium
narodowościowym, ale kryteriami geograficznymi,
gospodarczymi czy demograficznymi”35. Miał on
32

Nastąpiło to niedługo przed podpisaniem Umowy Federalnej, co

oznacza, że postanowienie korzystne dla Czukockiego OA mogło być
warunkiem jej akceptacji.
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jednak podkireślać fakt, iż Federacja jest państwem
zamieszkanym
przez
ok.
100
narodów
i narodowości.
Raz nadane uprawnienia i przywileje trudno jest
odebrać, nie tylko ze względu na możliwe
niezadowolenie władz regionalnych, ale także
obywateli danego podmiotu. Odwołanie się do
zawartego w preambule konstytucji prawa
narodów do samostanowienia, stawia poszczególne
narodowości
na
uprzywilejowanej
pozycji
w konfrontacji z centrum federalnym.
Niektóre z podmiotów są także szczególnie istotne
dla istnienia federacji (duże ośrodki miejskie lub
aglomeracje, regiony posiadające znaczące złoża
surowców naturalnych) i jej integralności
terytorialnej. Na tak rozległym terytorium znajdują
się
też
regiony
o
trudnych
warunkach
geograficznych a istotnych ze względu na złoża
surowców naturalnych (północna Syberia) czy
regiony, w których są obecne lub mogą się pojawić
napięcia społeczne (np. tzw. monomiasta36). Będą
one zawsze znajdować się na pierwszym planie
centrum federalnego. Regiony otrzymują więc
politycznoprawne i gospodarcze prawa i ulgi,
a w zamian przedstawiają państwu gwarancje
terytorialnej integralności37.
Władze federalne dopuszczają więc niekiedy
pewne odstępstwa od ścisłego nadzoru nad
podmiotem, w zamian za utrzymanie stabilności
i względnego spokoju społecznego (np. Republika
Czeczeńska pod rządami R. Kadyrowa). Oznacza
to,
iż
potrzeba
osiągnięcia
określonych
i wygodnych z pozycji centrum celów, może
relatywizować prowadzoną politykę wewnętrzną
i tym samym prowadzić do nierównego podejścia
do poszczególnych regionów.
Miasta, których mieszkańcy znajdują zatrudnienie w jednym

Permskim tworząc Kraj Permski, Koriacki Okręg Autonomiczny
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ramach tej samej gałęzi przemysłu.

połączono z Obwodem Kamczackim tworząc Kraj Kamczacki,

głównym kombinacie lub kilku, których produkcja odbywa się w
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4. Czynnik psychologiczny
Jak wskazuje S. Voskanân, jedną z przyczyn
asymetryczności relacji federalnych jest czynnik
psychologiczny. „Ogólnospołeczny system, w tym
osoby pełniące ważne funkcje państwowe,
funkcjonuje bardziej polegając na zasadzie „swój –
obcy”, niż na normatywnych aktach prawnych.
W takim społeczeństwie silny bywa protekcjonizm,
klientelizm, korupcja, wysoki poziom naruszania
prawa i przestępczości”38. Jeśli zaś relacje
podlegają zasadzie „kto jest bardziej „swój”?”
czynnik
psychologiczny
transformuje
się
w socjokulturowy, z czym z kolei bardzo trudno
się walczy. Prawdziwe równouprawnienie, które
mogłoby być wynikiem podpisania nowej umowy
federalnej będzie zdaniem S. Voskanâna jedynie
oficjalnym zapisem. Asymetryczne podejście do
władz regionalnych przesunie się do nieoficjalnego
kontekstu relacji.

Podsumowanie

Jak ważnym czynnikiem są relacje federalne mogą
świadczyć decyzje podjęte po dojściu do władzy
W. Putina. Doprowadził on do utworzenia
okręgów federalnych i ustanowienia w nich
swoich pełnomocnych przedstawicieli, zmiany
zasad formowania składu Rady Federacji oraz
zniesienia bezpośrednich wyborów szefów władzy
wykonawczej w regionach. Rozpoczęto przegląd
regionalnego ustawodawstwa i jego harmonizację
z prawem federalnym.

Zdaniem R. Mihajlova asymetryczność stanowi
największe niebezpieczeństwo dla Federacji
Rosyjskiej40.
Samodzielność
podmiotów
i decentralizacja władzy, w teorii powinna
wzmocnić państwo federacyjne. W Rosji doszło
jednak do zjawiska odwrotnego – jego osłabienia,
a w rezultacie utraty zaufania obywateli do
instytucji państwowych. Nie ulega wątpliwości, że
„struktura federacji stała się kartą przetargową
rywalizujących o władzę ugrupowań, a dokonujący
się w tych okolicznościach nieustający „targ”
między centrum i regionami utrudnia stabilizację
regulacji prawnych”41. W momencie gdy scena
polityczna jest stabilna i władze regionalne nie
pełnią roli trzeciej siły, ich wpływ na centrum,
a tym samym asymetryczność relacji, jest mniejsza.
Pozostały jednak przepisy, chociażby w Konstytucji
FR, które pozwalają zaakcentować odrębny status
rosyjskich republik. Oznacza to, że w ogólnych
granicach istniejących przepisów prawnych można
było wykształcić różne podejścia do ustroju
federalnego. Asymetryczność zależy w tym
momencie w większym stopniu nie od kwestii
prawnych, lecz politycznych, gospodarczych
i społecznych potrzeb i oczekiwań centrum
federalnego, władz regionalnych i obywateli
poszczególnych podmiotów Federacji Rosyjskiej.

W orędziu do Zgromadzenia Federalnego w 2002
roku, prezydent W. Putin dużą uwagę poświęcił
kwestii federalizmu39. Odniósł się m.in. do
zawieranych między centrum i regionami umów
rozdzielających
kompetencje.
Wskazał,
iż
w określonym czasie w historii były one
konieczne, jednak w praktyce samo istnienie takich
umów prowadzi do faktycznej nierówności
w relacjach między podmiotami Federacji
Rosyjskiej. W rezultacie różnice przenoszą się
także na obywateli.
38 Ibidem, s. 168.
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MIEJSCE POLSKI W
BIAŁORUSKIEJ IDEOLOGII
PAŃSTWOWEJ

Karolina Mazurek

Białoruska ideologia państwowa stanowi specyficzny typ utopii, który wsparty przez
audiowizualną propagandę, kreuje dzisiejsze myślenie Białorusinów na temat relacji z
sąsiednimi krajami. Stosunek do Polski, widzianej z tej perspektywy jako ideologiczny
sojusznik Zachodu, zasługuje na szczególną uwagę badaczy zajmujących się
problematyką relacji z naszym wschodnim sąsiadem.

Współczesna państwowa ideologia i polityka
białoruska
zbudowana
została
w
celu
uzasadnienia
odrębności
i
samodzielności
narodowej i kulturowej Białorusinów jako nacji
posiadającej pełne spektrum atrybutów własnej
państwowości.
Jednym
z
najważniejszych
elementów w procesie kształtowania niezależności
stał się stosunek do historii i dorobku kulturowego
ziem traktowanych jako obszar terytorialny
białoruskiego
władztwa
państwowego.
Ze
względu na fakt, iż w formie w pełni niepodległej
Republika
Białoruś
rozpoczęła
swoje
funkcjonowanie dopiero w roku 1991, naczelne
miejsce w kształtowaniu jej narodowej koncepcji
musiał zająć stosunek do państw, które na
przestrzeni
dziejów
władały
białoruskimi
ziemiami. Ocena stosunków historycznych stała się
zdaniem autorki jednym z najważniejszych
determinantów współczesnych relacji politycznych
Białorusi z jej sąsiadami, zaś w odniesieniu do
Polski i polskości zajęła pozycję naczelną
stanowiąc
długotrwały
wyznacznik
dokonywanych współcześnie sądów politycznych.
Obecny nieufny, chłodny i niechętny stosunek
władz białoruskich do Rzeczypospolitej Polskiej
wypływa w dużej mierze ze wspólnej historii oraz,
co warte podkreślenia, z jej współczesnej
interpretacji zasadzającej się na założeniach
metodologicznych „narodowej koncepcji historii
Białorusi”. Przedstawiciele białoruskich elit
rządzących swoich decyzji politycznych nie
formułowali w ideologicznej próżni, lecz były one
warunkowane doktrynalną edukacją w okresie
istnienia BSRR oraz powszechnym społecznym

stosunkiem do najbliższego zachodniego sąsiada.
W ocenie tej są wyjątkowo widoczne wpływy
dawnej historiografii rosyjskiej (przedrewolucyjnej)
i równocześnie radzieckiej z jej bardzo wyraźnym
rysem nacjonalistycznoklasowym wyrażającym się
w negatywnych ocenach stosunków Białorusi
z Polską.
Lata
19181991
przyniosły
Białorusinom
ideologizację, sowietyzację, a także rusyfikację
wszystkich dziedzin nauki, w tym historiografii
i politologii. Ze względu na brak ukształtowanej
wcześniej powszechnej ideologii narodowej procesy
te okazały się tutaj wyjątkowo pomyślne. Kwestia
stosunku władz Białorusi do politycznej polskości
po roku 1991 stanowiła niejako kontynuację tych
sowieckich postaw i ocen, które prezentowały
państwo polskie w charakterze historycznego
zagrożenia dla narodowości białoruskiej. Nowa
historiografia i publicystyka była tworzona przez
badaczy, którzy przez całe swoje życie posługiwali
się
klasowomarksistowskim
aparatem
metodologicznym i pojęciowym, co zaowocowało
uproszczonym i fragmentarycznym stosunkiem do
złożonych kwestii historycznych i politycznych.
Tezy reprezentowane przez radziecką literaturę
i piśmiennictwo edukacyjne miały duży wpływ na
ukształtowanie
poglądów
samodzielnej,
niesowieckiej władzy, w szczególności na tych jej
przedstawicieli, którzy w otwarty sposób
odwoływali się do tęsknoty za BSRR. To z kolei
poskutkowało podjęciem konkretnych decyzji
w procesie kształtowania własnej polityki
zagranicznej oraz w kreowaniu państwowej wizji
Polski i polskości, zwłaszcza po roku 1996.

Ideologia państwowa Aleksandra Łukaszenki
Zmagania Białorusinów w kreowaniu ideologii
narodowej zyskały impet po umocnieniu władzy
prezydenckiej przez Aleksandra Łukaszenkę.
Prezydent od samego początku poświęcał sporo
uwagi
„wychowaniu
patriotycznemu”
społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, opierając
się na mentalności i odczuciach tej części narodu
białoruskiego, która z sentymentem odnosiła się
do tradycji i historii BSRR. W marcu 2003 roku na
Białorusi rozpoczęto pracę nad tworzeniem pełnej
dokumentacji,
programu
i
materiałów
metodologicznych potrzebnych do uruchomienia
systemu powszechnego nauczania białoruskiej
ideologii państwowej1. 27 marca podczas
seminarium
dla
kierowników
centralnych
i
lokalnych
organów
władzy
prezydent
Łukaszenko
zaprezentował
swoiste
credo
ideologiczne, poświęcając w nim wiele uwagi
miejscu Białorusi w świecie i jej relacji z sąsiadami.
Przedstawiony obraz zagrożeń zewnętrznych
i wewnętrznych państwa miał na celu konsolidację
aparatu
władzy
i
społeczeństwa
wokół
prezydenta. Jednocześnie Aleksander Łukaszenko
zapowiedział wprowadzenie od 1 września 2003 r.
obowiązkowego nauczania ideologii państwowej
w szkołach oraz zakładach pracy2.

Sądzę
jednak,
że
mimo
rozbieżności
w
charakterystyce
białoruskiej
ideologii
państwowej istnieją pewne cechy konstytutywne,
szczególnie w zakresie koncepcji polityki
sąsiedzkiej, które są ważne dla każdej jej
kanonicznej wersji4.

„Identyfikacyjna formuła białoruskiego lidera –
mówi filozof Anatol Łysiuk – jest następująca:
Jestem jedynym, który naprawdę rozumie i martwi
się o naród, jest częścią narodu i prowadzi go, nie
zważając na zastępy wrogów, drogą właściwą”5.
Bycie „jedynym” niemal automatycznie sprowadza
„innych” do roli zewnętrznego zagrożenia wobec
narodu białoruskiego. Łukaszenko jest politykiem
nacjonalistycznym, przy czym jego nacjonalizm
odżegnuje się od jakiekolwiek narodowej
identyfikacji,
przybierając
specyficzną
wschodniosłowiańską formę: „Białoruś poprzez
historię, los i położenie została najwidoczniej
wybrana, aby spełnić wielką rolę lidera cywilizacji
wschodniosłowiańskiej(…) Uświadomienie tego
przeznaczenia może popchnąć nasz naród do
wielkich czynów. Wielu ludzi w Rosji, na Ukrainie
oraz w innych krajach patrzy na Białoruś jako na
przykład konsekwentnej i samodzielnej polityki.
Białoruś musi przyciągnąć siły patriotyczne z całej
postsowieckiej przestrzeni. Właśnie tutaj ludzie
znajdą
wolną
od
neoliberalnego
terroru
i
prześladowań
platformę
do
wypowiadania
się na
Według białoruskiego socjologa i filozofa, Piotra
Rudkouskiego, białoruska ideologia państwowa
jest
fenomenem
dość
zróżnicowanym. 4 Źródłem pisanym do poznania oficjalnej białoruskiej ideologii
Funkcjonując na różnych poziomach i w różnych państwowej są przede wszystkim zatwierdzone przez ministerstwo
„przestrzeniach społecznych” jawi się jako pewien edukacji podręczniki: Osnowy ideologii bielaruskawo gosudarstwа,
niespójny zbiór zawierający różne koncepcje, BGPU 2004; Osnowy ideologii bielaruskawo gosudarstwа, Akademija
w zależności od tego, na jakim poziomie i w jakiej Uprawlienia pri Prezidente 2004; W. Mielnik, Gosudarstwiennaja
przestrzeni funkcjonuje. Owo zróżnicowanie jest ideologia republiki Bielarus: konceptualnyje osnowy, TESEJ 2004 oraz
tak dalece posunięte, że wyrażenie „ideologia wspomniane przemówienie prezydenta Łukaszenki: Dokład
państwowa” należy uważać za polisemizm, prezidenta A. Lukaszenko na postajannо diejstwujuszczem seminarie
również na poziomie najbardziej oficjalnym3.
rukowodjaszczych rabotnikow respublikanskich i miestnych
Wzmożenie zakrojonej na szeroką skalę akcji propagandowej miało

gosudarstwiennych organow po waprosam sowierszenstwowanija

Aktu Konstytucyjnego Państwa Związkowego Białorusi i Rosji oraz z

Materiały te traktują politykę zagraniczną w sposób bardzo
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zapewne związek z planowanym referendum, dotyczącym przyjęcia
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państwowej można odnaleźć w licznych publikacjach medialnych
pochodzących z rządowej prasy i telewizji.
5

A. Łysiuk, О kulturologiczeskich osnowanijach politiczeskowo liderstwa w

Respublikie Belarus, [w:] Belarus: na puti w tretje tysjacziletje, Миньск
2001, с. 43.

każdy temat”6. Warto odnotować, iż termin
„Białoruś” został tutaj użyty przez białoruskiego
prezydenta w kontekście jego „użyteczności”,
ponieważ celem „Białorusi” stała się realizacja
ponadnarodowych aspiracji.

Ideologiczne miejsce Polski we wrogim bloku
zachodnim

Zachód w rozumieniu białoruskich ideologów jest
zupełnym
przeciwstawieniem
słowiańskiego
świata, gdzie „okres sowiecki stał się szczytem
historii”7. Państwa rozwinięte postrzegane są
poprzez aktywne zaprzeczenie radzieckiego
systemu wartości we wszystkich sferach
społecznych i politycznych. Należy dodać, że
pojawiające się w publikacjach dotyczących
ideologii państwowej pojęcie „Zachodu” to
abstrakcyjny
zbiorowy
blok
będący
synkretycznym agresorem w stosunku do
niezależnej Białorusi, do którego przynależą
w pierwszej kolejności państwa nieakceptujące
białoruskiej polityki wewnętrznej, w tym Polska.
Werdykt
białoruskich
ideologów
wobec
zachodnich wartości jest ostry i jednoznaczny:
„Myśl zachodnia nie proponuje nam żadnej
alternatywy, a jedynie dyktuje i narzuca swoje
szablony i wzorce postępowego rozwoju,
odżegnując się od takich pojęć jak suwerenność
narodowa i państwowość, miłość do Ojczyzny
i patriotyzm”8. Według prezydenta Łukaszenki
naród białoruski powinien „potrzebę posiadania
wysokich ideałów i szlachetnych celów, wzajemną
pomoc i kolektywizm przeciwstawić zachodniemu
indywidualizmowi”9.
Ideologiczne poglądy na temat pozycji Polski nie
pojawiają się w kanonicznych podręcznikach, ale
prezentowane są dosyć często w publikacjach
medialnych.
Polska,
zdaniem
białoruskich
ideologów, odzwierciedla negatywny typ rozwoju
politycznego i gospodarczego. Liczne inwektywy
kierowane są przede wszystkim w stosunku do
„polskich
reformatorów”
i
„programu
6 Dokład prezidenta…,loc.cit..
7
8
9

liberalnego”.
Takie
poglądy
odzwierciedla
większość prorządowych artykułów: „Polski
program liberalny nie sprawdził się nawet
w dziedzinie gospodarki – wbrew powszechnej
propagandzie sukcesu (…) Niemal 2/3 dorosłych
mieszkańców musiało kombinować: zmniejszali
zużycie energii elektrycznej, ciepłej wody
i ogrzewania, nie kupowali łakoci, naprawiali stare
rzeczy zamiast kupować nowe, szukali pomocy
u rodziny, wydawali zaoszczędzone pieniądze na
żywność, rezygnowali z kredytów i innych ulg,
tracili życiowe cele i plany, żyli bardziej oszczędnie
z dnia na dzień.(…) Wszystkie straty po
podsumowaniu pokazują, że wielkie nadzieje
społeczne spełzły na niczym. Przegrali praktycznie
wszyscy, którzy pozytywnie oceniali przejście od
systemu totalitarnego do demokracji”10. Podobną
opinię na temat przemian w Polsce wyraził
prezydent Łukaszenko wielokrotnie twierdząc, iż
radykalne reformy państwowe prowadzą do
„rozdawnictwa
własności
państwowej”,
co
w sąsiednim kraju zaowocowało zniszczeniem
gospodarki rolnej11.
Jednym z ważniejszych założeń ideologicznych
polityki zagranicznej Białorusi jest poparcie dla idei
wielobiegunowego podziału świata, któremu
zagraża
dominująca
pozycja
Stanów
Zjednoczonych. Stąd też białoruski prezydent
umiejscawia sojuszników Białorusi pośród państw
sprzeciwiających się światowej supremacji USA,
wymieniając oprócz Rosji, także Chiny12. W tym
układzie Polska zajęła miejsce kraju będącego
częścią wrogiego bloku działającego pod egidą
Stanów Zjednoczonych. W swoich wypowiedziach
prezydent Łukaszenko często podkreśla służalczą
zależność Polaków od swoich zachodnich
partnerów. Przykładem poddaństwa stało się dla
niego zaangażowanie polskich wojsk po stronie
amerykańskiej w konflikcie w Iraku13 i rezygnacja
10 P. Rudkouski, loc.cit.
11
12

Dokład prezidenta…,loc.cit..

Ideologia państwowa Aleksandra Łukaszenki, „Tydzień na

Wschodzie” nr 13 (305), 3.04.2003.
13

Wojna w Iraku i amerykańska koncepcja „osi zła” jest traktowana

W. Mielnik, op.cit., s. 195.

na Białorusi jako zagrożenie dla jej interesów. W tym przypadku

Dokład prezidenta…,loc.cit..

Irakijczyków walczących z „koalicją okupacyjną”. Wyrażał przy tym

W. Mielnik, op.cit ,s. 196.

Alaksander Łukaszenka jednoznacznie popierał Saddama Husajna i
obawę, że Amerykanie po pokonaniu Iraku zajmą Iran, staną u granic

z części suwerenności na rzecz spełnienia
wymogów potrzebnych do przystąpienia do Unii
Europejskiej. „Obecnie polska dyplomacja może
spokojnie odejść na bezterminowy urlop” –
czytamy w jednym z rządowych artykułów14.
Białoruscy ideolodzy w ramach nowej koncepcji
nauczania mas starali się stworzyć swoistą utopię,
w której Białoruś jest tym jedynym pięknym
miejscem,
gdzie
panuje
spokój,
radość
i sprawiedliwość. Według podręczników do
nowego przedmiotu społecznej edukacji Białorusią
rządzi szlachetny i mądry władca ze swoim
dobrym i kochającym ludem, problemem zaś są
liczni i nieustannie zagrażający wrogowie. W tym
czarno – białym schemacie Polska wraz z całym
światem zachodnim została wpisana w poczet
struktury zła i kłamstwa. Poglądy te wyrastają
z historycznego i kulturowego doświadczenia
większości narodu białoruskiego, są jego
teoretyczną egzemplifikacją. Można im zatem
wróżyć długą przyszłość nawet w przypadku
ewentualnej zmiany sytuacji politycznej na
Białorusi.

Rosji i „w ten sposób Białoruś zostanie wciągnięta w tę wojnę”.
Łukaszenka krytykował też USA za uzurpowanie prawa do

narzucania innym „swojej demokracji w dowolnym miejscu na
świecie, dowolnymi metodami”. Szczegóły zob. Reakcje państw

WNP, krajów bałtyckich i Europy Środkowej na rozpoczęcie akcji
militarnej w Iraku, „Tydzień na Wschodzie” nr 11 (303), 20.03.2003.
14

E. Doroszenko, Uhaby zapadnowo trakta, „Sowietskaja Bielarusija”,

14.02.2003.

Olga Nadskakuła

„OBCY WŚRÓD SWOICH"
ANTYROSYJSKOŚĆ NA UKRAINIE I BIAŁORUSI
Z PERSPEKTYWY KREMLA

Obcość na Ukrainie i Białorusi w rosyjskim rozumieniu to wszelkie działania, które
osłabiają pozycję Rosji w regionie, hamują proces odzyskiwania przez nią statusu
supermocarstwa, służą uniezależnieniu się od Kremla.
Zmiana układu geopolitycznego w Europie ŚrodkowoWschodniej zmusiła Rosję do
redefinicji własnej identyfikacji i odnalezienia się w sytuacji, w której Moskwa
przestała pełnić rolę głównego ośrodka decyzyjnego na obszarach dzisiejszej Białorusi i
Ukrainy.

Wstęp

Opozycja „swójobcy” jest nie tylko pojęciem
klasyfikacyjnym. Ma ona charakter kontekstowy 
społeczny, historyczny, dlatego otwiera szeroką
płaszczyznę
badawczą
zjawisk
społeczno
1
kulturowych . Poszukując symboli „obcości” na
rosyjskiej mapie mentalnej postaram się wskazać
subiektywne
kryteria,
które
przesądzają
o poczuciu tożsamości narodowej Rosjan
(swojskości) i w tej perspektywie uchwycić
wszelkie elementy, zjawiska i sytuacje odbierane
w Rosji jako „obce”. Posługując się socjologiczną
analizą antagonizmu do obcych Floriana
Znanieckiego, możemy zaznaczyć, że percepcja
obcości w znacznej mierze zależy od aktualnych
uwarunkowań i okoliczności, dlatego jest kategorią
dynamiczną i ulegającą przewartościowaniom: „ci
sami ludzie zatem dla tych samych ludzi mogą
okazywać się raz swoimi raz obcymi”2. Zdaniem
Znanieckiego „obcość” konstytuuje się na podłożu
odmiennych, rozdzielnych układów wartości3. To
spostrzeżenie będzie pomocne w badaniu odbioru
obcości u zachodnich sąsiadów Rosji, na Ukrainie
i Białorusi. Znamiennie brzmią tu słowa Williama
Polka, który stwierdził, że „pod wpływem
środowiska ludzie, podobnie jak zwierzęta, musieli
nauczyć się rozpoznawać sąsiadów  jednostki
należące do odrębnej kategorii, obejmującej istoty
usytuowane gdzieś pomiędzy najbliższymi
1
2
3

Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego”, Kraków 2000, s. 30.
Ibidem, s. 43

F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do obcych, :Kwartalnik

Socjologiczny” 1930/31, nr 24, s. 22, por. Z. Benedyktowicz, Portrety
„obcego” , Kraków 2000, s. 46.

krewnymi a obcymi. Grecy (…) mieli dla nich
osobna nazwę deme (…) Z jednej strony pokojowe
stosunki między deme są w pewnych warunkach
możliwe lub normalne, z drugiej jednak odnosimy
wrażenie, że do poważnych konfliktów częściej
dochodzi między deme niż między prawdziwymi
obcymi”4.
Duże znaczenie, jakie Rosja przypisuje relacjom ze
swoimi zachodnimi sąsiadami, Ukrainie i Białorusi
wynika
z
ich
położenia
geopolityczno
ekonomicznego. Z jednej strony, państwa te mają
kluczowe znaczenie dla gospodarki rosyjskiej,
stanowią bowiem obszar tranzytowy łączący ją
z Unią Europejską  największym partnerem
handlowym. Co więcej, kraje te są postrzegane
w Moskwie jako teren rywalizacji dwóch,
konkurujących
projektów
integracyjnych:
rosyjskiego i unijnego. W tym kontekście,
zasadniczym wydaje się prześledzenie rosyjskich
reakcji na wszelkie oddziaływania „czynników
zachodnich” w tych krajach. To właśnie liczne
przejawy
zachodnioeuropejskiej orientacji na
Ukrainie i Białorusi zaliczane są w Rosji jako jedne
z najpoważniejszych zagrożeń dla jej pozycji na
arenie
światowej.
Zdaniem
Włodzimierza
Marciniaka, po 1991 roku Rosja wytworzyła nowy
model polityki imperialnej, który zasadza się na
niedopuszczeniu świata zachodniego do „swojej”
strefy wpływów. Działając w ramach opozycji
WschódZachód, Rosja w
pewien sposób
4

W. Polk, Sąsiedzi i Obcy. Podstawy stosunków międzynarodowych,

Warszawa 2000, s. 43.

kontynuuje schemat zimnowojenny5.
Upadek ZSRR nie spowodował zaniku rosyjskiej
mentalności mocarstwowej, co doskonale obrazuje
stosunek Rosji do obszaru poradzieckiego.
Z chwilą rozpadu Związku Sowieckiego Rosja
zaczęła szukać nowych możliwości realizowania
polityki imperialnej. Przystąpiono wówczas do
budowy nowej struktury współpracy regionu
(WNP), która w rzeczywistości była próbą
reintegracji
przestrzeni
postsowieckiej
pod
przewodnictwem Rosji. Wpisywały się tu wszelkie
inicjatywy wielostronnych i dwustronnych
porozumień politycznowojskowych6, a później
również ekonomicznych7.
Badając antyrosyjskość na Ukrainie i Białorusi
warto więc bliżej przyjrzeć się wyobrażeniom
rosyjskiej klasy politycznej dotyczącym losów
zachodniej części Wspólnoty. Z jednej strony, jak
zaznacza Witold Rodkiewicz, chodzi tu o dyskusję
nad kształtem formującej się rosyjskiej nacji,
z drugiej o cele i metody polityki zagranicznej8.
W przypadku pierwszej debaty, konkretne wizje
kontaktów z Ukrainą i Białorusią prezentowały,
mające licznych zwolenników w Rosji, niektóre
z
modeli
kształtowania
nowej
rosyjskiej
tożsamości. Można tu wspomnieć chociażby
o propozycji Aleksandra Sołżenicyna, który
postulował
stworzenie
narodu
wschodniosłowiańskiego
(„dużą
nację
9
rosyjską” ), obejmującego etnicznych Rosjan,
Ukraińców i Białorusinów. Podobny wydźwięk
niosła ze sobą tzw.„językowa”
koncepcja
stworzenia
narodu,
opierająca
się
na
5

W.

Marciniak,

„Pomarańczowi”

„Dziennik/Europa” 2005, nr 40.
6

przeciwko

„sowieckim",

15 maja 1992 podpisano „Układ o bezpieczeństwie zbiorowym”, 7

października 2002 Traktat Taszkiencki został przekształcony w

Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Białoruś do

systemu bezpieczeństwa przystąpiła 5 stycznia 1995, natomiast
Ukraina pozostawała poza układem.
7

A. Włodkowska, Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Toruń

2006, s. 64
8

W. Rodkiewicz, Zachodnie kresy imperium w koncepcjach polityki

zagranicznej

Rosji

w

latach

19912004:

neoimperializm

czy

postimperializm? (w:) Rosja i Europa Wschodnia. Imperiologia stosowana,
A. Nowak (red.), Kraków 2006, s. 88.
9

Nomenklatura Aleksego Millera, por. W. Rodkiewicz, op. cit., s. 89.

zjednoczeniu wszystkich „rosyjskojęzycznych”
nacji. Niektórzy zwolennicy tego modelu wynoszą
z tego konieczność rewizji istniejących granic
i wcielenia do Federacji Rosyjskiej tych części
państw
postsowieckich,
w
których
„rosyjskojęzyczni” stanowią większość10.Jeden
z autorów, Władimir Mochnacz twierdzi wręcz, że
„Ukraińcy i Białorusini są Rosjanami tak samo jak
Wielkorusowie”11.
Przywołane projekty wiążą się ściśle z celami
i metodami realizowanej przez Rosję polityki
zagranicznej, mocno naznaczonej dziedzictwem
imperialnym. W kontekście rosyjskich dążeń do
uzyskania prawa wyłączności nad obszarem
„bliskiej zagranicy”, zwykło się nawet używać
terminu rosyjskiej doktryny Monroe’a nawiązującej
do amerykańskiej polityki mocarstwowości z XIX
wieku12. W oficjalnej wersji znalazła ona swoją
eksplikację w ogłoszonej w 1995 roku strategii
wobec państw WNP13. Warto przywołać tu
chociażby
charakterystyczny
dla
Rosji
terytoriocentryzm, czyli priorytetowe traktowanie
przestrzeni rosyjskiej i uznawanie jej za trwały
element tożsamości kulturowej Rosji14. Wpisuje się
w to również przeświadczenie o niepodzielności
tzw. Rosji Wielkiej, Małej i Białej, co odzwierciedlają
działania Rosji wobec państw zza zachodniej
granicy.
I
chociaż,
jak
wskazuje
Agata
Włodkowska, rosyjski syndrom postimperialny jest
wynikiem braku alternatywnej wizji rozwoju
w okolicznościach nowej geostrategicznej sytuacji,
to jednak
problem przejrzystości zamiarów
Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Białorusi
niejednokrotnie stawał na przeszkodzie ułożenia
z tymi państwami zdrowych i równoprawnych
stosunków15. . Ukraina i Białoruś uważana jest za
część Rosji zarówno z perspektywy językowej,
etnokulturowej i historycznej. Z tego też względu
jakakolwiek niepodległość i niezależność tych
10
11
12
13

W. Rodkiewicz, op. cit .s. 89.

Por. R. Szporluk, Imperium, komunizm, narody, Kraków 2003, s. 322.
A. Włodkowska, op. cit. s. 271.

Strategiczeskij kurs Rossji s gosudarstwami – uczestnikami

sodrużestwa niezawisimych gosudarstw
14

M. Nizioł, Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji, Lublin

2004, s. 160.
15

A. Włodkowska, op. cit. , s. 62

obszarów od Rosji, odbierana jest jako czasowy,
aczkolwiek niebezpieczny fenomen. Zdaniem S.
Karaganowa stosunki Rosji z tymi państwami
stanowią kluczowy element zrozumienia rosyjskiej
mocarstwowości16.
Ważnym elementem rosyjskiej polityki wobec
Białorusi i Ukrainy od początku lat 90. stało się
zachowanie gospodarczego uzależnienia tych
państw od Rosji.
W trudnej sytuacji międzynarodowej Rosji
stopniowe wzmocnienie gospodarcze miało być
sposobem na odzyskanie znaczącej pozycji na
arenie światowej. Ekspansja ekonomiczna znalazła
swoje ideologiczne uzasadnienie w koncepcji
liberalnego imperium autorstwa szefa koncernu
energetycznego JeES, Anatolia Czubajsa. Opierała
się na konieczności wykorzystywania przez Rosję
przewagi
ekonomicznej
nad
pozostałymi
państwami WNP, co w naturalny sposób miało ją
predestynować do roli integracyjnego przywódcy
na obszarze postradzieckim. Hasło liberalnego
imperium doskonale koresponduje ze strategią
Putina, polegającą na wymianie politycznego
i gospodarczego poparcia za polityczną lojalność
rządzących reżimów.
„Kiedy napędzana przez wysokie ceny surowców
energetycznych rosyjska gospodarka rozwijała się
coraz szybciej, a rosyjski pion władzy wydawał się
odzyskiwać
dawną
sprawność,
Moskwa
zdecydowała, że będzie dążyć do rewizji status
quo odzyskania pozycji w regionie, utraconych po
1991 roku”17. W tym celu zaczęła wykorzystywać
metodę „przykręcania gazowego kurka” oraz
strategię „akcje za długi surowcowe”, co
umożliwia
jej
przejęcie
kontroli
nad
newralgicznymi przedsiębiorstwami w krajach
postradzieckich18. dokumentach z 2000 roku, tj.
16

S. Karaganow, Russia and Slab Vicinity, (w:) Russia and Europe. The

Emerging Security Agenda, V. Baranovsky (red.), Oxford 1997, s. 289,
za: .M. Nizioł, Dylematy…, s. 160; Por. J. Dogońska, Cywilizacyjna
tożsamość Rosji, Toruń 1997, s. 87.
17

A. Moszesz, Powstanie postimperialnej Rosji i perspektywy odzyskania

wpływów na obszarze poradzieckim (w:) Imperium Putina, Fundacja im.
Stefana Batorego, Warszawa 2007, s. 132.
18

M. Nizioł, op. cit., s. 8485.

„Koncepcji Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”
i „Koncepcji Polityko Zagranicznej” stwierdzono,
że priorytetowym kierunkiem polityki rosyjskiej
jest ochrona interesów Rosji w sferze ekonomicznej
oraz budowa wspólnej przestrzeni gospodarczej
z państwami WNP. W ten sposób Kreml chciał
zyskać pewność, że państwa Wspólnoty nie będą
wchodzić w sojusze i bloki zewnętrzne. 10
października 2000 roku powstało Euroazjatyckie
Stowarzyszenie Gospodarcze, zaś od 23 lutego 2003
roku Rosja wraz z Kazachstanem, Białorusią
i Ukrainą, uczestniczy we Wspólnej Przestrzeni
Gospodarczej.
Problem wzmocnienia rosyjskich wpływów
w regionie zasadzał się również na konieczności
dokonania wyboru między rozwijaniem stosunków
mulitilateralnych lub dwustronnych z państwami
wchodzącymi w skład WNP. Ta druga opcja
umożliwia Rosji wykorzystywać swoją przewagę
nad poszczególnymi partnerami, jednak prowadzi
do daleko idącej dyferencjacji w ramach WNP19.
Z
początku
więc
panowało
przekonanie
o konieczności reintegracji całej przestrzeni
postsowieckiej, ale po fiasku tego projektu, Rosja
przystąpiła do konstruowania relacji pod hasłem
„wielopoziomowej
integracji
o
różnych
20
prędkościach” .
W interesującym nas tu kontekście badania
rusofobii na Ukrainie i Białorusi należy przyjrzeć
się bliżej tej strategii.

Stosunki z Ukrainą
Współczesne relacje Rosji z Ukrainą wypadałoby
rozpatrzyć w kontekście historycznym. Jak
pokazuje Roman Szporluk, Rosja już od czasów
Piotra I  kiedy zaczęła powstawać koncepcja
państwa i narodu  określała Ukraińców mianem
poddanych cara, traktując jednocześnie obszar
Małej Rosji jako naturalną część Imperium21.
Uzasadniała to własnym odczytaniem historii,
19
20
21

W. Rodkiewicz, op. cit., s. 93.
Ibidem, s. 94

De facto od 1667 czyli od rozejmu andruszowskiego Ukraina

zadnieprzańska stała się integralna częścią Imperium, de iure od
1686, czyli od pokoju Grzymułtowskiego, R. Szporluk, op. cit, s.86.

przyznając Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu
rolę prawowitego następcy Rusi Kijowskiej.
„Oznaczało to wydziedziczenie Ukraińców
z jakichkolwiek pretensji do historycznej
państwowości i, co za tym idzie, odmówienie im
w
przyszłości
jakiegokolwiek
prawa
do
22
utworzenia niezależnego państwa” . Powiązanie
kijowskie zostało wzmocnione w czasie rozbiorów
Polski, gdy większość Ukrainy i Białoruś znalazły
się w obrębie Rosji23. Ta retoryka nierzadko
pobrzmiewa w dzisiejszych rosyjskich konceptach
politycznych. Stosunki z Ukrainą w znaczący
sposób wpływają na ewolucję świadomości
narodowej i państwowej Rosjan, jak również na jej
ewolucje polityczną. Jak stwierdził Zbigniew
Brzeziński „bez Ukrainy Rosja przestaje być
imperium; po przekupieniu i podporządkowaniu
Ukrainy, Rosja automatycznie odzyska status
imperium”24.
Dla rosyjskiej elity politycznej, niepodległość
Ukrainy była bardzo trudna do zaakceptowania.
Niektórzy określali nawet powstanie suwerennego
państwa
ukraińskiego
jako
katastrofę25.
W memorandum „Strategia dla Rosji (2)” rosyjskiej
Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obrony z 1994
roku, podkreślano, iż z wyjątkiem zachodniej
części Ukrainy w całym państwie narastają
nastroje
sprzyjające
integracji
z
Rosją26.
W rosyjskiej świadomości nieodmiennie panuje
przekonanie, że Ukraina jest nieodłączną
i naturalną częścią Rosji. Potwierdzeniem tego
mogą
być
wyniki
przeprowadzonego
w listopadzie 2004 sondażu opinii publicznej. Na
pytanie czy uważasz Ukrainę za zagranicę, 68%
ankietowanych
odpowiedziało
przecząco27.
Rosyjskiej opinii publicznej i rosyjskim władzom
umyka fakt, „że liczni Ukraińcy uważają się za
Europejczyków,
co
umiejscawia
Ukrainę,
przynajmniej w pewnej części, poza granicami
świata
tradycyjnie
objętego
22 Ibidem, s. 88
23
24

Ibidem, s. 223.

Z. Brzeziński, The Premature Partnership, „Foreign Afairs” 1993, nr 2,

s. 80, por. R. Szporluk, op. cit., s. 211
25

M. Gorbaczow oraz działacze ruchu demokratycznego Gawrił

Popow (mer Moskwy) oraz Anatolij Sobczak (mer Petersburga|), zob.
W. Rodkiewicz, op. cit., s. 98.
26
27

Ibidem, s. 98.

A. Włodkowska, op. cit., s. 69.

dominacja rosyjską”28.Z rosyjskiej perspektywy,
trudne zagadnienie na linii dwustronnych relacji
stanowiła kwestia granicy państwowej. Rosyjski
parlament niejednokrotnie zgłaszał roszczenia
wobec Krymu czy Sewastopola. Przełomem w tym
aspekcie okazał się dopiero „Wielki Traktat”
podpisany w maju 1997, w którym Rosja
zdecydowała się oficjalnie uznać międzynarodowy
charakter granicy z Ukrainą. Jak twierdzi brytyjska
politolog Vera Tolz, wydarzenie to „odegrało
kluczową rolę w poważnej psychologicznej zmianie
nastawienia Rosji do Ukrainy”29. Umowa o granicy
państwowej podpisana została dopiero w 2003
roku. Nie rozstrzygała ona jednak kontrowersyjnej
kwestii delimitacji w rejonie Morza Azowskiego.
Rosja nie chciała rozgraniczenia i podziału akwenu,
gdyż większość obszaru z zasobami ropy naftowej
i gazu przypadłaby Ukrainie, straciłaby też kontrolę
nad żeglugą w Cieśninie Kerczeńskiej. W 2003 roku
Rosjanie podjęli budowę grobli w kierunku
położonej na wodach Cieśniny wysepki Tuzła, co
sugerowało
zamiar
przyłączenia
tego
strategicznego obszaru do terytorium Rosji.
Dwustronne rozmowy wykazały słabość Ukrainy,
ostatecznie bowiem Morze Azowskie zostało
uznane za wewnętrzny akwen zarówno Ukrainy
jak i Rosji30.
W okresie prezydentury Putina nastąpiła wyraźna
aktywizacja rosyjskiej polityki wobec Ukrainy.
Leonid Kuczma był przywódcą, z którym
najczęściej spotykał się rosyjski prezydent.
Z wysuwanych w tym czasie przez decydentów
politycznych w Moskwie komentarzy i postulatów
wobec Ukrainy, wyłania się określona wizja
wzajemnych stosunków. Przede wszystkim chodzi
o ściślejszą współpracę we wszystkich możliwych
dziedzinach. Integracja wojskowa oznaczałaby
konieczność rezygnacji Ukrainy z członkostwa
w NATO. Co do Unii Europejskiej, to zdaniem
rosyjskich polityków, Ukraina najpierw winna
silnie związać się gospodarczo z Rosją,
współtworząc wschodnioeuropejski wspólny rynek
i dopiero wówczas jako całość rozwijać więzi
28
29
30

R. Szporluk, op. cit., s. 212.

Cyt za W. Rodkiewicz, op. cit., s. 99.

E. Wyciszkiewicz, Ukraina w polityce Rosji po 2000 roku „Biuletyn”

PISM 2004, nr 10(198).

integracyjne z UE31. Temu scenariuszowi miało
służyć stworzenie
w 2003 roku Wspólnej
Przestrzeni Gospodarczej32. Strona rosyjska za
minimalne możliwe stadium integracji w ramach
WPG uważa unię celną. Logika takiego podejścia
pozostaje całkowicie jasna, bo właśnie unia celna
jest tym stadium integracji gospodarczej, na
poziomie którego znika możliwość prowadzenia
przez kraj członkowski suwerennej polityki
zagranicznej w dziedzinie gospodarki. Blokuje to
także możliwość rozwijania minimalnej integracji
Ukrainy z Unią Europejską, to znaczy w strefie
wolnego
handlu33.
„Działania
Rosji,
ukierunkowane na ściślejsze powiązanie rynków
obu państw i nowe formy instytucjonalizacji
współpracy, wynikają nie tylko z dążenia do
integracji, lecz także z chęci przeciwdziałania
zbliżeniu Ukrainy do UE. Realizacja projektu WPG
zgodnie z intencjami Rosji zamknęłaby Ukrainie
drogę do integracji z Unią”34.

również o zachowanie jedności kulturowej.
W związku z tym Rosja zabiegała o nadanie
językowi rosyjskiemu na Ukrainie oficjalnego
statusu języka państwowego, na równi z językiem
ukraińskim.
W
wypowiedziach
rosyjskich
polityków pojawia się też postulat federalizacji
Ukrainy, wprowadzenia wybieralności szefów
administracji
regionów.
Autonomia
władz
regionalnych jest w Rosji kojarzona z osłabieniem
państwa, a to z kolei pozwoliłoby zminimalizować
wpływy antyrosyjskiej Zachodniej Ukrainy na
politykę ukraińską. Cynicznie ujął to Konstanty
Zatulin, dyrektor Instytutu Państw WNP: „Rosji
absolutnie nie jest potrzebny silny ukraiński
prezydent, silna Ukraina…Nam w ogóle nie
potrzebna jest prezydencka władza na Ukrainie,
będzie
lepiej
jeśli
to
będzie
republika
parlamentarna”35.

W tym miejscu zasadniczym wydaje się być pytanie
jak odnajduje się w tym druga strona tej relacji.
Putinowski projekt dla Ukrainy nie ogranicza się Można tu przywołać słowa ukraińskiego pisarza
jednak do wymiaru gospodarczego. Chodzi w nim Jurija Andruchowycza, który w wywiadzie dla
„Dziennika”, na pytanie czy stosunek Ukrainy do
31 Kluczowe znaczenie dla Rosji miała kwetsia zapewnienia sobie
Rosji to mieszanka miłości i nienawiści powiedział:
stabilności tranzytu surowców energetycznych (blisko 90% „Chętniej mówiłbym o dwóch rodzajach miłości:
eksportowanego do Europy gazu przesyłanych jest ukraińskimi krytycznej i bezkrytycznej. Moja miłość do Rosji jest
gazociągami). Dlatego też w 2002 r. z rosyjskiej inicjatywy podpisano krytyczna. Ale nie da się ukryć, że mamy do
umowę o utworzeniu konsorcjum do spraw zarządzania ukraińskim czynienia z narodami spokrewnionymi, które przez
systemem gazociągów. Projekt ostatecznie nie został zrealizowany ze ostatnie 350 lat stanowiły jeden organizm, choć
względu na spory wokół ostatecznego modelu konsorcjum, E. w tej relacji górowała Rosja. To była konsekwentna,
Wyciszkiewicz, Ukraina w polityce Rosji po 2000 roku „Biuletyn” PISM centralistyczna i okrutna polityka. W jej rezultacie
2004, nr 10 (198).
połowa ludności ukraińskiej ma dziś problemy
32 „Przedstawiciele rosyjskich władz zapowiadają, że Wspólna
z identyfikacją”36.W swojej zaś książce „Diabeł tkwi
Przestrzeń Gospodarcza będzie instytucją (…) utworzoną, podobnie w serze” napisał: „Ukraina zawsze egzystowała
jak przed laty przez Wspólnoty Europejskie, w sposób pragmatyczny, między Wschodem i Zachodem (…) Atypody tak
tzn. w oparciu o zbieżne interesy gospodarcze. Tego typu deklaracje silnie zrosły się w wymiarze życia codziennego, że
miały na celu przełamanie nieufności państw zaproszonych do o wzajemnie pożądanym rozwodzie (…) nie może
uczestnictwa w inicjatywie. Są one wprawdzie od dawna być mowy”37.
zainteresowane poszczególnymi aspektami współpracy gospodarczej
z Rosją, ale obawiają się rosyjskiego ekspansjonizmu. Dotyczy to

szczególnie Ukrainy”, A. Eberhardt, A. Guryn, Wspólna Przestrzeń
Gospodarcza (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan), „Biuletyn” PISM
2003, nr 53 (157).
33

O. Suszko, Integracja europejska Ukrainy i odpowiedź Rosji (w:)

Ukraina: Jak żyć z Rosją?, Rosja: Jak żyć z Ukrainą? Stosunki ukraińsko 

rosyjskie w 2006 roku i najbliższej przyszłości, Fundacja im. Stefana
Batorego, czerwiec 2006, s. 38
34

E. Wyciszkiewicz, op. cit.

„Problem tożsamościowy” Ukrainy nieodmiennie
wiąże się z relacją z Rosją. Ukraińcy spierają się, czy
powinni złączyć się ściśle z Rosją, choćby poprzez
35
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W. Rodkiewicz, op. cit., s. 101.

E. Kustra, Wywiad z Jurijem i Sofiją Andruchowycz, Kultura jest

fascynującym zboczeniem, „Dziennik” dodatek „Kultura” 2007
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Por. P. Kofta, Osiągalność nieosiągalnego. Recenzja ksiązki J.

Andruchowycza „Diabeł tkwi w serze”, „Dziennik” dodatek
„Kultura” 2007, 03.06

wspólnotę euroazjatycką, czy też skierować się świadomości
społecznej”40,.„Pomarańczowa
na zachód.
Rewolucja” stała się fundamentem odrodzenia mitu
Mimo, iż Ukraińcy mają świadomość
nieodzowności współpracy z Moskwą, to
jednak od samego początku istnienia WNP,
Ukraina sprzeciwiała się wszelkim próbom
zacieśnienia
współpracy
w
ramach
38
wspólnoty . Zdaniem Leonida Krawczuka,
WNP
miała
być
instrumentem
„cywilizowanego rozwodu” republik ze
Związkiem Radzieckim, co potwierdza
intensywność angażowania się Ukrainy w inne
niż WNP struktury i organizacje w regionie.
Można tu wspomnieć o obecności Ukrainy
w luźnej strukturze regionalnej GUAM39,
utworzonej 10 października 1997r, do której
nie należy Rosja.
Zwycięstwo w wyborach prezydenckich
kandydata opozycji Wiktora Juszczenki
w grudniu 2004 roku, zaowocowało jeszcze
większym oddaleniem się Ukrainy od Rosji.
W kwestii polityki zagranicznej, Juszczenko
zrezygnował ze strategii wielowektorowości
na rzecz zbliżenia Ukrainy z Europą.
Reakcje Rosji na przegraną w wyborach
prezydenckich
prorosyjskiego
kandydata
Wiktora
Janukowycza,
odzwierciedlają
podejście Kremla do Ukrainy. Trafnie
wyeksplikował to na swoich łamach, jeden
z liberalnych dzienników rosyjskich, pisząc:
„Rosja tak naprawdę nie uznała suwerenności
Ukrainy. Nie uznała politycznie (o czym
świadczy styl jej zachowania na tych
wyborach) i nie uznała na poziomie
38

Ukraina konsekwentnie unikała dotąd angażowania się w

wielostronne inicjatywy integracyjne i pomimo zachęt oraz nacisków

o Wielkiej Geopolitycznej Rywalizacji41, Rosja
widziała w niej spisek polsko–amerykański
autorstwa
Zbigniewa
Brzezińskiego.
Gleb
Pawłowski  rosyjski doradca Janukowycza ocenił
sytuacje na Ukrainie jako „rewolucję, której
zawczasu nie dano w mordę”42.
Kolejne wydarzenia na Ukrainie przysłużyły się
pogłębianiu wzajemnej wrogości. 25 stycznia 2005
roku Juszczenko na zgromadzeniu Plenarnym Rady
Europy, zaznaczył, że pierwszym celem Ukrainy
jest wypełnienie wszelkich zadań niezbędnych do
integracji z Unią Europejską43. Można też
wspomnieć
o
rewitalizacji
GUAM
przekształcającego
się
z
luźnego
sojuszu
w organizację regionalną. Dodatkowo, 23 kwietnia
2005 na szczycie GUAM Juszczenko przedstawił
siedmiopunktowy plan uregulowania konfliktu
w Nadniestrzu, którego istotą był czynny udział
w negocjacjach USA i Unii Europejskiej, co
uszczuplało możliwość działań FR. W Rosji
negatywnie oceniono także powołanie w grudniu
2005 roku w Kijowie nowej organizacji regionalnej
skupiającej kraje Europy Środkowej i Wschodniej
pod nazwą: Wspólnota Demokratycznego Wyboru.
Moskwa odebrała tę inicjatywę jako próbę
stworzenia politycznej przeciwwagi dla WNP44.
Dodatkowym impulsem przyczyniającym się do
ochłodzenia stosunków rosyjskoukraińskich była
kwestia ewentualnego członkostwa Ukrainy
w Sojuszu Północnoatlantyckim. W październiku
2005 roku, Sekretarz Generalny NATO Jaap de Hop
Scheffer stwierdził, że tylko od stanowiska Ukrainy,
a nie czynników zewnętrznych (w tym nacisków
Rosji), będzie zależało jej członkostwo w NATO.
40

Rosji, nie przystąpiła do EAWG (ani jej poprzedniczki – Unii Celnej),
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podpisała
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Powstaje w grudniu 2005 w Kijowie , decyzją delegatów z
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państw Europy Środkowej i Wschodniej., A. Chojnowski, J.J. Bruski,
Ukraina, Warszawa 2006, s. 336

stosunki między sąsiadami pogorszą się we Szporluk, apologetą nowego państwa sowieckiego,
wszystkich dziedzinach45.
choć niekoniecznie z dominującą rolą Rosji w tym
układzie50.
Tak więc oblicze ukraińskiego „obcego” kształtują
jego zachodnie aspiracje oraz wszelkie działania Prezydentura Władimira Putina nadała polityce
zmierzające do rozluźnienia więzów politycznych, wobec Mińska nowy akcent. Rosyjski przywódca
gospodarczych, kulturowych z Rosją.
dążył przede wszystkim do ograniczenia
subsydiowania
białoruskiej
gospodarki51,
Stosunki z Białorusią
zmuszenia Łukaszenki do przeprowadzenia reform
Stosunki Rosji z Białorusią układały się nieco gospodarczych, do przejęcia przez Gazprom
inaczej. Od początku lat 90., Białoruś była krajem kluczowych elementów białoruskiej infrastruktury
najbardziej odpowiadającym na rosyjskie próby gazowej, jak również do integracji walutowej52.
integracyjne. Jak zaznacza białoruska dziennikarka Putinowska wizja zjednoczenia z Białorusią
W. Karbalewicz z chwilą objęcia przez Łukaszenkę zakładała dwa modele: albo wchłonięcie tego
prezydentury w Mińsku, Białoruś stanowi dla państwa przez Rosję, albo integrację wzorowaną na
Rosji swoistą „nagrodę pocieszenia”46. Rosyjskie Unii Europejskiej. Z perspektywy Kremla, ścisła
elity polityczne żyją przekonaniem, że struktura integracja z Białorusią miała przynieść wymierne
i poziom rozwoju białoruskiej gospodarki korzyści geopolityczne. Z jednej strony chodziło
uzależnia ją całkowicie od Rosji. Warto zwrócić o bezpośrednią granicę z Europą Środkową,
uwagę na aspekt bilateralnych relacji Białorusi z drugiej o rodzaj nacisku na Ukrainę i wymuszenie
i Rosji. W 1993 roku premierzy obu krajów na niej zgody na integrację, a także o wzmocnienie
podpisali porozumienia o utworzeniu unii prestiżu Rosji na arenie międzynarodowej.
gospodarczej, uzgadnianiu polityki budżetowej W dalekiej perspektywie dostrzegano możliwość
i unifikacji systemów finansowych47. Od 1996 roku federacji z Białorusią.
zaś, jak podkreśla Wojciech Stanisławski, „trwają
prace nad zbliżeniem obu krajów, które, choćby ze Opór Łukaszenki wobec propozycji integracji
względu na dysproporcję, prowadzić muszą do wywołał fale krytycyzmu w rosyjskich mediach,
faktycznego
wchłonięcia
Białorusi
przez a także konkretne działania natury polityczno
potężniejszego sąsiada, a przynajmniej jej pełnego ekonomicznej. W lutym 2004 roku Gazprom
podporządkowania
Moskwie”48.
Można
tu podniósł dla Białorusi ceny gazu do 50 dolarów, zaś
wspomnieć o Stowarzyszeniu Rosji i Białorusi dwa lata później, w marcu 2006 roku, ogłosił, że od
ogłoszonym 2 kwietnia 1996 r., powołaniu rok 2007 roku zamierza podnieść cenę gazu do
później 2 kwietnia 1997 Związku Białorusi i Rosji, „poziomu rynkowego”. W tym samym czasie Putin
oraz tworzeniu państwa związkowego od 8 zapowiedział wstrzymanie dotowania białoruskiej
grudnia 199949. Zintensyfikowało to gospodarczą gospodarki oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2007
integrację obu państw. Tym niemniej, w miarę roku cła na eksport ropy na Białoruś53.Jest to
podpisywania kolejnych dokumentów stworzenie
50
Państwa Związkowego stawało się coraz mniej Por. R. Szporluk, op. cit. , s. 324.
51 W czerwcu 2002 opowiedział się on za ograniczeniem rosyjskiego
prawdopodobne. Mińsk z rezerwą odnosi się
bowiem do harmonizacji polityki celnej i fiskalnej. wsparcia gospodarki białoruskiej – głośna wypowiedź o konieczności
Łukaszenko jest co prawda, jak wskazuje Roman „oddzielenia (białoruskich) much od (rosyjskich) kotletów”.
46
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energetycznych na Białoruś był możliwy dzięki zawartej w 1995 roku

48

W. Stanisławski, op. cit., s. 45

Jednocześnie unia ta przewidywała, że dochody z cła na produkty

Batorego, Warszawa 2004, s. 45
49

A. Włodkowska, op. cit., s. 59.

unii celnej z Rosją, która zniosła granicę między oboma krajami.
naftowe eksportowane z Białorusi będą dzielone pomiędzy budżety

z pewnością nowatorskie podejście rosyjskiej
polityki wobec Mińska. Nigdy bowiem, w tak
zdecydowany i radykalny sposób, Rosja nie
stosowała „broni energetycznej” wobec swojego
„najbardziej lojalnego sojusznika”54. Cel Moskwy
koncentruje się na uzyskaniu kontroli nad
Biełtransgazem oraz innymi strategicznymi
aktywami gospodarczymi (przede wszystkim
rafineriami i zakładami chemicznymi), co ma
całkowicie uzależnić białoruską gospodarkę od
Rosji. Wizja rosyjskich decydentów politycznych
zakłada jednoczenie, że „Białoruś nie będzie mogła
równoważyć tej zależności przez kontrolę nad
gazociągiem tranzytowym przesyłającym rosyjski
gaz do Unii Europejskiej. W rezultacie każda
przyszła próba zerwania z zależnością od Moskwy
będzie musiała zakończyć się dla Białorusi wielkim
kryzysem
gospodarczym”55.
Przekonanie
rosyjskich polityków, że bliska współpraca
z Moskwą jest dla Mińska warunkiem sine qua
non utrzymania stabilności państwa, pomaga im
bez jakichkolwiek zahamowań realizować politykę
szantażu wobec Białorusi56.„Rosja, kontrolując
białoruską scenę polityczną (w tym istotny odłam
antyłukaszenkowskiej opozycji57),
obu państw w proporcji 85% (Rosja) : 15% (Białoruś). Jednak w 1998
roku Mińsk przestał przekazywać do budżetu rosyjskiego wpływy z
cła,

które

w

pełnej

wysokości

zaczęły

trafiać

do

budżetu

białoruskiego”, W. Konończuk, Konflikt energetyczny Rosja – Białoruś:
gra nadal trwa, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2007, s. 4.
54
55
56

Ibidem, s. 8.
Ibidem

„Rosja będzie otwarcie finansować białoruską gospodarkę w

zamian za polityczną lojalność, zastępując ukryte kredytowanie
jawnym. Pisała w lutym 2007 „Niezawisimaja Gazieta”. Prezydent

Alaksander Łukaszenka „nieustannie przypomina, że za „związek” z

energetykę (monopol w zakresie dostaw surowców
energetycznych), gospodarkę (od rosyjskiego
kapitału uzależniona jest większość białoruskich
przedsiębiorstw), armię (wspólna przestrzeń
obronna, monopol na modernizację sprzętu)
i służby specjalne, utrzymuje stosunkowo
niewielkim kosztem graniczące z Unią Europejską
przedpole, gdzie realizować może swe cele
z zakresu obronności, bezpieczeństwa., wywiadu
i dyplomacji”58.
Wyniki
sondażu
opinii
publicznej
przeprowadzonego przez Centrum Jurija Lewady
w czerwcu 2009 r.59 pokazały, że z roku na rok
zmniejsza się procent respondentów pozytywnie
oceniających stosunki rosyjskobiałoruskie (w maju
2001 roku jako przyjazne oceniło te relacje 16 proc.
respondentów, jako dobre – 32 proc, normalne – 38
proc. chłodne – 8 proc. W 2009 roku jako przyjazne,
stosunki rosyjskobiałoruskie oceniło 4 proc.
respondentów, jako dobre – 11 proc, normalne – 28
proc. chłodne – 27 proc.). Na pytanie o przyczynę
pogarszających się relacji z zachodnim sąsiadem
Rosji, 31 proc. respondentów odpowiedziało, że jest
nią niezgodność działań i niewystarczająca ilość
informacji urzędników z różnych resortów obu
krajów. Podobny odsetek zapytanych – 30 proc.
jako przyczynę podało
ambicję białoruskiego
kierownictwa, jego konsumpcyjny stosunek do
związku z Rosją, oraz próby szantażowania Rosji
białoruskim zbliżeniem z Zachodem. 22 proc.
wskazało na politykę Zachodu, który stara się
zburzyć dobre stosunki Rosji i Białorusi, a tylko 12
proc. uznało, że przyczyną jest ambicja rosyjskiego
kierownictwa, które próbuje wpływać i „naciskać"
na sąsiednie kraje, co stale rodzi konflikty.

Rosją Moskwa powinna Mińskowi płacić (…) Rosja faktycznie
zgodziła się na takie reguły gry, jednak postanowiła skryte
kredytowanie

białoruskiej

gospodarki

zastąpić

udzielaniem

oficjalnych kredytów  tak by zawsze móc wystawić Białorusi
rachunek – pisze Niezawisimaja Gazieta, por. PAP, Rosja sfinansuje
Białoruś

za

lojalność,

26.

02.

http://www.wolnabialorus.pl/archiwum.php?nr=2721
57

„Kreml

wciąż

popiera

dyktatora,

ale

2007,

równocześnie

podporządkowuje sobie białoruską opozycję. Można do niej zaliczyć

doszło do politycznego przełomu”, M. Nocuń, A. Brzeziecki,
Zachodnie granty w rosyjskim koktajlu, „Tygodnik Powszechny” 2007,
11.06.
58

. Stanisławski, Białoruś. W pogoni za Europą, Fundacja im. Stefana
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Отношения с Беларусью

Kongres Sił Demokratycznych, który stawia na Rosję (i na który

Batorego, Warszawa 2004, s. 45

Łukaszenką i zabezpiecza rosyjskie interesy na wypadek, gdyby

http://www.levada.ru/press/2009062602.html, 26.06.2009

stawia Rosja). To daje Kremlowi pole manewru w rozmowach z

Podsumowanie
Podsumowując współczesną rosyjską strategię
polityki zagranicznej wobec swoich zachodnich
sąsiadów należy zaznaczyć, że opiera się ona
głównie na środkach natury ekonomicznej.
„W przypadku Rosji, sukcesorki supermocarstwa
wymuszającego posłuszeństwo głównie przy
użyciu siły wojskowej, przywództwo wynikające
z siły ekonomicznej jest dla niej nowym i jak się
wydaje bardziej efektywnym sposobem zbierania
ziem byłego ZSRR”60. Wzrost obecności państw
trzecich w regionie spowodował, że Rosja zaczęła
uciekać do takich metod jak szantaż ekonomiczny
w formie odcięcia dostaw energii elektrycznej
i surowców. Zdaniem Ivana Krasteva, Rosja po
„pomarańczowej rewolucji” zaczęła tworzyć nową
strategię polityki zagranicznej, której fundament
zasadza się na przekonaniu, że w płynnej
przestrzeni postsowieckiej najważniejszą rolę
odgrywa soft power oparta nie na sile politycznej
czy militarnej, lecz na posiadanych zasobach
surowcowych,
oddziaływaniu
kulturowym
i powiązaniach biznesowych61. Zatem „zasadniczą
intencją twórców tej strategii jest budowa
skutecznej infrastruktury idei, instytucji, sieci
wzajemnych powiązań i kanałów medialnych,
które
wykorzystałyby
nieuchronny
kryzys
obecnych <> rządów do odzyskania wpływów nie
tylko na szczeblu państwowym, ale także
w społeczeństwach”62.
Jednak czy ten model tworzenia relacji
z zachodnimi sąsiadami ma szansę na
powodzenie? Jak zaznacza Arkadij Moszes ekspert
Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
obecna polityka ekonomiczna nie tylko nie ułatwi
odtworzenia imperium, lecz wręcz przeciwnie,
przyspieszy proces deimperializacji Rosji. „Biorąc
pod uwagę istniejące okoliczności obywatele
państw poradzieckich nadal mogą próbować
pragmatycznie korzystać z szans, jakie oferuje im
Rosja, jeśli jednak nie uda im się osiągnąć sukcesu
w tym kraju, mogą łatwo zmienić swoją decyzję
60
61

A. Włodkowska, op. cit., s. 125.

Prognozy autora współgrają z oceną nastrojów na
Białorusi i Ukrainie wystawioną przez Irinę
Kobrinską. Rosyjska politolog wysuwa hipotezę, że
obecna
postawa
„nowoeuropejczyków”,
a dokładniej rządów państw byłych republik
radzieckich
powiela
podejście
„młodoeuropejczyków” z początku i połowy lat
dziewięćdziesiątych.
„Zasadniczymi
cechami
polityki tych państw są realne i deklarowane
oddzielenie się od Rosji oraz identyfikacja
w opozycji do niej”65.
Mając na uwadze te opinie można pokusić się
o stwierdzenie, że postawy i działania Ukrainy
i Białorusi  odbierane w Rosji jako
wrogie
i niebezpieczne  są nierzadko generowane przez jej
własną politykę względem tych państw. Taktyka
ubezwłasnowolniania Ukrainy i Białorusi jest w tej
perspektywie
mieczem
obosiecznym,
wymierzonym w ostatecznym rachunku w samą
Rosję. W tym też można się doszukiwać
klasyfikowania przez Rosję niektórych zjawisk na
Ukrainie i Białorusi jako obce, wrogie.
Jak zauważa Marie Medras, profesor z Instytutu
Nauk Politycznych w Paryżu, „Putinowi udało się
przekształcić
większość
byłych
republik
radzieckich we wrogów w umysłach Rosjan.
Sondaże opinii publicznej przeprowadzone przez
Centrum Lewady pokazują wyjątkowy brak
63

A. Moszes, op.cit. , s. 132.
Ibidem., s. 137.

Krastev, Putinowskie „społeczeństwo

64

Ibidem.

(w:) Ukraina: Jak żyć z Rosją?, Rosja: Jak żyć z Ukrainą? Stosunki

obywatelskie”,„Dziennik“„Europa“2005, nr 82.
62

w momencie, gdy pojawią się inne możliwości”63.
Autor pisze, że Rosja „musi zdawać sobie sprawę,
że w momencie, kiedy ceny osiągną poziom
światowy, a może nawet jeszcze wcześniej, proces
oddalania się krajów poradzieckich od Rosji tylko
się przyśpieszy, ponieważ lokalne elity władzy
będą musiały znaleźć inne sposoby na zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego swoim krajom.
Rosja, świadomie lub nie, popycha swoich
sąsiadów
do
poszukiwania
niezależności
gospodarczej, która zaczyna się od zdolności do
zapłacenia cen rynkowych za to, co dany kraj
importuje i konsumuje”64.

65

I. Kobrinska , Model stosunków rosyjskoukraińskich i ich przyszłość

zaufania
do
państw
sąsiedzkich.
(…)
Dychotomiczny sposób postrzegania świata
zewnętrznego oznacza, że państwo rosyjskie nie
ma przyjaciół. (…) Są małe szanse na to, że
dystansowanie się czy izolowanie, w połączeniu
z
odstraszaniem
energetycznym
oraz
konfrontacyjną polityką, przyniosą zwiększenie
potęgi, wpływów i siły oddziaływania Rosji poza
jej granicami. Najsłabszym punktem tego kraju jest
brak wizji na przyszłość, wizji, która łączyłaby
projekt Rosji jako państwa i narodu z projektem
miejsca Rosji na kontynencie i w świecie”66.
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M. Mendras, Powrót do oblężonej twierdzy (w:) Imperium Putina,

Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2007, s. 154158.

Anna Skowronek

KARAIMI - NIEZNANA MNIEJSZOŚĆ.
Z PROBLEMATYKI WYJAZDU
NAUKOWEGO NA KRYM

Sławomir Józefiak

Nazwa CzufutKale oznacza twierdza żydowska (çufut – Żyd, qale – twierdza).
Prawdopodobnie już w V w. n.e. na stromym pionowym grzbiecie skalnym w
południowej części Krymu powstała strażnica bizantyjska Fulli. Pierwsi mieszkańcy
wykuli w skale mieszkania, które miały wszystko: okna, drzwi, kuchnie, pokoje i
spiżarnie. Osada rozrosła się do rozmiarów miasta. Do rozmiarów potężnej twierdzy
rozbudowali je dopiero Połowcy, którzy nadali mu nazwę Kyrk Er. Jednak to kolejny
lud, który zamieszkał w CzufutKale, sprawił, że miasto stało się znane na świecie.
Dziś potomkowie tamtych mieszkańców żyją m.in. w Polsce – we Wrocławiu (55 osób),
w Warszawie (41 osób) i na Wybrzeżu (26 osób)1. Tym małym i nieznanym ludem są
Karaimi.

W dniach 25 kwietnia – 6 maja 2009 r. grupa
studentów
z
Wydziału
Historycznego
Uniwersytetu
imienia
Adama
Mickiewicza
w Poznaniu pod opieką pani profesor Ilony
Czamańskiej
wzięła
udział
w
wyjeździe
naukowym na Krym. Stanowił on drugi,
najważniejszy etap projektu naukowego Krym –
przeszłość,
teraźniejszość,
przyszłość.
Jego
głównym celem było przybliżenie uczestnikom
projektu różnorodnych aspektów kultury i historii
Krymu oraz powiązanych z nimi zagadnień natury
społecznej
i
politycznej.
W
ramach
przeprowadzonych
badań
studenci
mieli
możliwość
poznania
przeszłości
oraz
współczesnych losów kilku najważniejszych
etnosów, które ukształtowały się i przez wieki
współegzystowały ze sobą na terenie Półwyspu
Krymskiego. Wśród tych ludów znaleźli się
Karaimi – najmniejsza ze wszystkich grup
etnicznych tam zamieszkujących.

z najważniejszych i najbardziej znanych na świecie
miast skalnych Krymu. Przez kilka stuleci było ono
karaimskim centrum kulturalnym3. W Polsce,
w przeciwieństwie do wielu innych państw świata4,
jest jednak mało znane, tak samo jak i sami jego
twórcy5.

Rejon, o którym mowa, od wieków był miejscem
osiedlania,
kształtowania,
mieszania
się
i wymierania różnorodnych nacji. Dziś bardzo
łatwo można napotkać ślady po nich, zachowane,
w lepszym lub gorszym stopniu, w różnych
częściach półwyspu. Fakt ten znalazł swoje odbicie
w programie projektu naukowego. Wśród
niezwykle bogatego i urozmaiconego planu
wyjazdu nie mogło zabraknąć CzufutKale
(ChufutKale,
DżufutKale)2.
To
jedno

Karaimów krymskich. W przeciwieństwie do nich tematyka

1 http://www.karaim.eu/
2

Historia miasta jest starsza od historii Karaimów i sięga według

Karaimi są niewielką grupą etniczną, która jest
bardzo rozproszona po świecie6. Zamieszkują oni
m.in. Polskę, USA i Kanadę7. Tworzą jedną
z najmniejszych grup etnicznych Ukrainy, żyjąc
głównie na Półwyspie Krymskim i we Lwowie.
niektórych badaczy czasów, gdy Krym zamieszkiwało plemię
Alanów. Jednak to Karaimi są dziś uważani za jego głównych

historycznych mieszkańców i to oni wywarli największy wpływ na
ostateczny charakter skalnego miasta.
3
4

http://www.cidct.org.ua/ru/publications/Karaim/7
http://turkolog.narod.ru/bs/B4860,

doc.azerall.info/ru/turkologiya/trk006
5

http://karabakh

W polskiej literaturze naukowej brakuje opracowań dotyczących

dotycząca ich polskiego odłamu została dobrze opisana w literaturze
przedmiotu. Jednakże zdecydowana większość prac mówi o języku i
kulturze Karaimów . Nie umieszcza przy tym tej grupy etnicznej w

konkretnym czasie i przestrzeni. Czołową pozycją w polskiej

literaturze jest praca Grzegorza Pełczyńskiego pt. Karaimi polscy,
wydana przez PTPN w 2004r. Pełny wykaz polskich publikacji na
temat

Karaimów

http://www.karaimi.org/.

można

znaleźć

na

stronie:

6

http://newarch.rp.pl/artykul/627810_Karaimi_najmniejsza_

7

Jest ich tam około 800 osób. Zob.: http://www.ms.ecclesia.org.pl/

mniejszosc

art3nr11_05

Karaimi są równocześnie osobną grupą religijną:
wyznawcami karaimizmu8.Ten dualizm, wyraźnie
zauważalny w historycznych źródłach, sprawia, że
bardzo trudno jest dziś określić kiedy dokładnie
uformowali się jako grupa etniczna. Ich początków
można
szukać
w
momencie
powstania
karaimizmu, tj. religii powstałej z połączenia myśli
chrześcijańskiej,
islamskiej
i
judaistycznej9,
uchodzącej często za sektę w ramach tej ostatniej10.
Analizując współczesne obyczaje i przepisy
religijne trudno jednoznacznie wskazać na to, od
której religii karaimizm zaczerpnął najwięcej.
Większość badaczy przychyla się do zdania, że
Karaimom najbliżej do Żydów. Łatwo bowiem
wskazać na podobieństwa między religiami obu
narodów. Ze wszystkich dni tygodnia Karaimi
uważają sobotę za dzień święty. W tym dniu cała
rodzina gromadzi się przy jednym stole. Wieczerza
jest wcześniej przygotowana, ponieważ po
zachodzie słońca w piątek nie wolno pracować.
Karaimi modlą się indywidualnie i zbiorowo.
Każdy uczestnik modlitwy musi być schludnie
ubrany i czysty. Modlitwą należy witać każdy
dzień, odmawiać ją przed i po posiłku oraz przed
spaniem. Wyróżnia się przy tym osobno modlitwy
okolicznościowe, np. odmawiane w chwili
narodzin, z okazji imienin czy też śmierci. Przede
wszystkim dla karaimów najważniejsze jest
wspólne świętowanie razem z całą rodziną albo
sąsiadami. Bez trudu można więc w tej religii
odszukać konotacje do religii żydowskiej. Miało to
swoje konsekwencje w historii. Wielokrotnie
karaimi uchodzili za sektę w ramach judaizmu.
Jednak w czasie II wojny światowej od całkowitego
wyniszczenia
uratowało
ich
nieustępliwe
8

Ten podział widoczny jest w pisowni, stosowanej w odniesieniu do

tej grupy. Jako etnos nazwa Karaimi jest pisana z dużej litery. Gdy

mowa jest o grupie religijnej stosuje się nazwę karaimi – pisane z
małej litery. Karaimi są wyznawcami karamizmu. Karaim iści nie
muszą za to być Karaimami. Karaimi muszą bowiem być jedynie

czystej krwi, czyli pochodzić z niemieszanych małżeństw. Zob.:
http://www.ojceimatki.republika.pl/mono/sekty/sekty_karaimi,
http://new

arch.rp.pl/artykul/627810_Karaimi_najmniejsza_mniejszosc.html.
9

G. Pełczyński, Karaimi polscy, Poznań 2004, s. 7.

10

http://www.almaszrik.uni.lodz.pl/Samarytanie_i_Karaimi),

http://newarch.rp.pl/artykul/627810_Karaimi_najmniejsza
_mniejszosc.

dowodzenie przez nich swojej religijnej odrębności,
która dziś jest już powszechnie respektowana.
Karaimizm znajduje się na pograniczu wielkich
religii, lecz stanowi osobną całość a nie jedynie
zlepek różnych wierzeń. Niestety jest religią
o bardzo małej liczbie wiernych i ma przed sobą
niepewną przyszłość. Nie zawsze jednak tak było.
Kwestia powstania religii Karaimów nie została
niestety do końca wyjaśniona. Najpopularniejsza,
choć też i bardzo krytykowana11, teoria mówi, że
karaimizm zrodził się z buntu Anana. Zgodnie z nią
przełomem dla rozwoju tej religii był okres niewoli
babilońskiej, kiedy to rozpoczęto spisywanie księgi
zwanej Talmudem  spisu ustnych przekazów12.
Powstały nie tylko dwie wersje tej świętej księgi:
dla Jerozolimy i dla Babilonii, ale i dwie, stojące do
siebie często w opozycji, akademie talmudyczne:
w Suzie i w Pynpucie. Obie szkoły prowadziły ze
sobą polemikę dotyczącą interpretacji Talmudu. Do
nasilenia się sporów między nimi doszło w VIII w.
Na czele opozycji wobec rosnącego znaczenia
Talmudu stanął nauczyciel Anan, syn Dawida
z Barsy. Jego zwolenników nazwano początkowo
ananitami13. Anan i jego uczniowie podważyli
znaczenie całej tradycji ustnej  Kabały, w tym
Talmudu jako świętej księgi. Zaczęli głosić, iż
jedynym źródłem wiary jest Pismo Święte Starego
Testamentu
–
a
dokładniej
sama
Tora.
Aresztowanie i pobyt w więzieniu utwierdziły
Anana w słuszności przekonań14. Po zwolnieniu
musiał poszukiwać dla siebie i swoich uczniów
nowego miejsca. Oazą bezpieczeństwa okazała się
dla nich początkowo Jerozolima, w której założyli
pierwszą świątynię zwaną kenes15. Opuścili ją
w wyniku klęski krucjat na przełomie XII/XIII w.
Wyznawcy Anana nazywali siebie Bene Mikra, co
oznacza Synowie Zakonu16.Opierali swoją wiarę
wyłącznie na Piśmie Świętym Starego Testamentu.
Dlatego od semickiego pierwiastka kare, czyli
czytać, nazwano ich karaimami. Nastąpiło to jednak
11 http://www.almaszrik.uni.lodz.pl/Samarytanie_i_Karaimi
12
13
14
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1995, s. 10.
15
16

Ibidem, s. 26.
Ibidem, s. 9.

dopiero w IX w.17. Inna teoria wyjaśniająca
pochodzenie nazwy wskazuje, że pochodzi ona od
słów: karaj, kerajt, kiraj, kire, kireit, wywodzących
się z różnych języków tureckiej grupy językowej,
a oznaczających najprawdopodobniej czarny, czerń
– biedny lud, północ18.
Początkowo karaimizm uznawany był za sektę
judaistyczną, dla której najważniejszy był Bóg
Mojżesza19. Z Jerozolimy karaimi rozpoczęli
powolną ekspansję na inne tereny, m.in. Persję,
Egipt, Półwysep Iberyjski i państwo chazarskie20.
To ostatnie powstało w VII w. z przekształcenia się
półkoczowniczego ludu pochodzenia tureckiego
w osiadły lud21.Karaimi dotarli do Chazarii pod
koniec VIII w. i tam rozpoczęli działalność
misyjną. Najprawdopodobniej nawrócili na swoją
wiarę kahana (przywódcę państwa), następnie jego
dwór i część Chazarów22. Był to sukces małej
grupy, która nie znalazła większego poparcia
w Palestynie.
Historycy spierają się o to, jak doszło do
przekształcenia sekty judaizmu w osobną grupę
etniczną, zamieszkującą odległe od Palestyny
rejony Krymu. Dziś funkcjonują trzy różne teorie,
próbujące udzielić odpowiedzi na to pytanie23.
Pierwsza jest propagowana przez nacjonalistów
karaimskich, którzy utrzymują, że półwysep został
zajęty przez wojska chazarskie, wśród których
większość
stanowili
właśnie
wyznawcy
karaimizmu. Państwo Chazarów było przez
pewien czas potęgą w rejonie, o którego
przychylność zabiegało nawet Bizancjum. Nie
wytrzymało jednak naporu ludów bułgarskich,
Pieczyngów i Połowców, zwanych Kumanami24.
W X w. doszło do rozpadu państwa. Jego ludność
szybko asymilowała się ze zwycięskimi ludami, co
doprowadziło do wyłonienia się nowych grup,
17 Ibidem, s. 10.
18
19
20
21
22
23
24
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w tym m.in. Karaimów25. Druga teoria mówi, że
wyznawcy tego odłamu judaizmu przybyli na
południowe wybrzeża Krymu jako kupcy
bizantyjscy około XII w26. Najpierw interesowali się
jedynie handlem. Z czasem rozpoczęli proces
osiedlania się w najważniejszych miastach
wybrzeża, powoli przekształcając się w nową grupę
etniczną. W końcu ostatnia teoria zakłada, że przez
lata
następowała
konwersja
przedstawicieli
różnych etnosów, głównie pochodzenia tatarskiego,
na karaimizm. W ten sposób ostatecznie
ukształtowała się osobna grupa etniczna27. Żadna
z tych teorii nie jest na tyle silna, by zdobyć sobie
poparcie zdecydowanej większości badaczy.
Powszechnie przyjmuje się jednak, że Karaimi jako
grupa etniczna wykształcili się właśnie na Krymie28.
Stąd w następnych stuleciach wyniku różnych
przyczyn
wewnętrznych
i
zewnętrznych
rozprzestrzenili
się
po
świecie.
Faktem
niepodważalnym jest to, że w okresie pełnego
średniowiecza karaimi osiągnęli pełnię swojego
rozwoju, która już nigdy więcej miała się nie
powtórzyć.
Karaimi wykształcili własny język, który zalicza się
do podgrupy języków kipczackich z grupy języków
tureckich. Na jego rozwój miały wpływ języki
chazarski, tatarski i połowiecki29. Dziś Karaimi
w większości stosują na co dzień państwa
zamieszkania, a ich ojczysty karaimski powoli staje
się
językiem
związanym
wyłącznie
z obrzędowością. Jest on stale obecny w szkołach
zwanych midraszami30.W liturgii Karaimów
obowiązuje
jednak
język
hebrajski31.
W zachowanym karaimskim możemy dziś
wyróżnić trzy dialekty: karaimski, używany na
Półwyspie Krymskim, oraz trocki i halickołucki32.
Do XIX w. alfabetem obowiązującym w języku
Karaimów był alfabet hebrajski, skutecznie
wypierany w XIX i XX w. przez alfabet rosyjski i
25 Ibidem, s. 14.
26
27
28
29
30
31
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i łacińsk33.
Herb stosowany przez polskich Karaimów składa
się z trzech pól. Pierwsze przedstawia podwójny,
tradycyjny oszczep koloru złotego na białym tle.
Drugie zajmuje srebrna tarcza na złotym polu.
W końcu na trzecim, ostatnim, na niebieskim tle
widnieje stylizowany wizerunek twierdzy Czufut
Kale. Historia Karaimów jest ściśle związana z tą
krymską twierdzą. Potwierdzają to zachowane
jarłyki chanów krymskich, dokumenty z epoki
Rosji carskiej, jak również kultywowane tradycje
narodowe34. Historia tego jednego z najlepiej
zachowanych
skalnych
miast
Półwyspu
Krymskiego sięga najprawdopodobniej VI w.
Jednakże jego początki giną w mrokach dziejów
i są praktycznie nie do odtworzenia35.Karaimi
wybrali je sobie jako jedno z miejsc, w których
postanowili się osiedlić. „Przyroda sama
zatroszczyła się o to, aby miasto było
nieprzystępne, a wybudowane przez ludzi wały
obronne i twierdze dodatkowo wzmocniły je”36.
Niestety obrońcy ulegli w 1299 r. najazdowi
tatarskiemu i miasto weszło w skład państwa
Złotej Ordy. Karaimi z całego Krymu skupili się
wówczas wokół CzufutKale. Niedaleko od ich
siedziby wyrosła wkrótce siedziba chana –
Bakczysaraj. Pod rządami Tatarów Karaimi
cieszyli się dużą swobodą religijną. Chan przyznał
im wiele różnych przywilejów37. Po podbiciu
Krymu
przez
Rosję
Karaimi
przyjęli
zwierzchnictwo
cara.
W
zamian
zyskali
potwierdzenie
wielu
swoich
przywilejów
i wyjątkowej pozycji. Niestety rządy rosyjskie nie
sprzyjały skalnemu miastu. CzufutKale powoli
pustoszało. W II połowie XIX w. na jego terenie
mieszkali nieliczni z potomków pierwszych
Karaimów. Nie zostało jednak zapomniane.
Hachman38 S. Szapszał w końcu XIX w. wyraził
nadzieję, „...że Chufut Kale nie będzie
doprowadzone do pełnej ruiny. Karaimi restaurują
33
34
35
36
37
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ściany twierdzy oraz odbudowują niektóre stare
domy. Trawa budowa dużego domu dla potrzeb
gminy, który powstaje obok domu świętej pamięci
A. S. Firkowicza, gdzie równo 10 lat temu [4 maja
1886 r.] karaimska wspólnota, zebrana w znacznych
ilościach z różnych miast półwyspu, miała szczęście
gościć rodzinę cara”39. Karaimi mieszkali na terenie
CzufutKale aż do lat 20. XX w. Komunizm
spowodował, że po wiekach nieprzerwanego
zamieszkania
skalne
miasto
ostatecznie
opustoszało. „W okresie radzieckim odprawianie
obrządków
religijnych
zostało
zabronione,
zamknięto wszystkie świątynie, co miało wpływ na
zmniejszenie ilości narodu, tradycyjnie istniejącego
jako etnoreligijna wspólnota. Ilość Karaimów na
Krymie zmniejszyła się w okresie z 1914 r. po 1989
r. dziesięciokrotnie”40. W niepodległej Ukrainie
CzufutKale stało się jedną z wielu atrakcji
turystycznych i kolejnym dowodem na wielkość
osiągnięć ludów zamieszkujących przed wiekami
Półwysep Krymski.

Dziś Karaimi tworzą nieliczne diaspory
rozsiane po świecie41, w tym również w Polsce.
Po ich przodkach pozostały wspaniałe zabytki, na
czele których zawsze wymienia się CzufutKale. Od
kilkunastu Karaimi starają się przywrócić choćby
cień dawnej świetności tym ruinom42. Skalne miasto
jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc, które
warto zwiedzić będąc na Krymie. Jest świadkiem
i
dowodem
interesującej
historii
małego,
nieznanego, ale odgrywającego istotną rolę
w historii regionu, a nawet świata, narodu.

39
40
41
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W związku z dużym znaczeniem Karaimów w historii Półwyspu

Krymskiego w programie wyjazdu naukowego nie mogło zabraknąć

CzufutKale. Zwiedzanie skalnego miasta zostało powiązane z
wyjazdem do pałacu chanów w Bakczysaraju w ósmym dniu
wyjazdu. Niestety wobec napiętego programu i ograniczonego czasu
pobytu na Krymie nie było już możliwości odwiedzenia pozostałych

miejsc związanych z kulturą karaimską. Studenci nie mieli też okazji
spotkania się z przedstawicielami Karaimów w jednym z ich
współczesnych miejsc zamieszkania, np. w Eupatorii.

„BIAŁE ZŁOTO" KŁOPOTLIWE BOGACTWO

Tomasz Kowalczykiewicz

Niedobór wody, bieda, uzależnienie gospodarki, wykorzystywanie do przymusowej pracy dzieci,
dewastacja środowiska. Co łączy te wszystkie problemy w Azji Centralnej? Bawełna. Czy jest ona
jedynie zmorą i najgorszą rzeczą jaka się mogła przydarzyć temu regionowi? Czy też może z jej
uprawą
wiąże
się
szansa
rozwoju
i
nadzieja
na
lepsze
jutro?
Jest ona „białym złotem” czy „białą śmiercią”?

Ilość problemów jakie wiążą się z uprawą
bawełny jest niezmiernie duża, celem
niniejszego artykułu jest jedynie zarysowanie
kilku z nich. Kiedy porusza się temat uprawy
tej rośliny w Azji Centralnej wydaje się, że
zawsze będzie się oscylowało pomiędzy
dwoma
stanowiskami
najlepiej
zobrazowanymi w dwóch sformułowaniach
„białe złoto” oraz opozycyjnym „biała śmierć”.
Zwolennicy postrzegania bawełny jako
bogactwa będą zwracać uwagę na pozytywy
ekonomiczne związane z jej uprawą.
Podkreślając jednocześnie, że jednakże
potencjał związany z uprawą owej rośliny nie
jest w pełni wykorzystywany poprzez szereg
czynników
społecznopolitycznych
oraz
środowiskowych.
Będą
sugerować
przeprowadzenie szeregu zmian związanych
ze zwiększeniem wydajności produkcji czy też
umożliwienie korzystania przez samych
rolników z zysków z eksportu bawełny.
Przeciwnicy tego spojrzenia będą bardziej
zmierzać w kierunku terminu „biała śmierć”
podkreślając negatywną rolę jaką odgrywa
owa monokultura w Azji Centralnej.
Argumentować będą to biedą, nieludzkim
wykorzystywaniem ludzi do pracy –
zwłaszcza dzieci  przy zbiorach oraz
tragicznym wpływem hodowli bawełny na
sytuację ekologiczną regionu, szczególnie
przywołując problem Morza Aralskiego. Będą
oni sugerować raczej ograniczenie produkcji
bawełny na rzecz innych roślin uprawnych,
a w skrajnym przypadku całkowite porzucenie

jej uprawy co najlepiej przejawia się w haśle
„koniec z bawełną, niech żyją sady”1.

Bawełna na świecie...
Bawełna jawi się jako wyśmienite źródło
dochodów dla państw rolniczych. Jej uprawą
zajmują się państwa rozwijające się na
wszystkich kontynentach. Wśród dziesięciu
największych producentów dominują państwa
w których gospodarkach rolnictwo odgrywa
kluczową rolę. Udział państw rozwijających się
na przestrzeni ostatniego półwiecza znacząco
wzrastał co doprowadziło do tego, iż obecnie
niemalże trzyczwarte całkowitej produkcji
bawełny odbywa się przy ich udziale2.
Nastawienie państw rolniczych na produkcję
bawełny jest zrozumiałe. Większość ludności
tych państw działa w sektorze rolniczym
dlatego też idealnym sposobem konstrukcji
gospodarki państwa jest produkcja towaru
w której bierze udział rolnik oraz ów produkt
eksportowy daje spore zyski z których jakąś
część czerpie on sam. Przy założeniu, że
faktycznie
zyski
z
eksportu
międzynarodowego mają przełożenie na
1
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zarobki rolnika co już nie jest tak częstym
zjawiskiem.
Od lat sześćdziesiątych popyt na bawełnę
wzrastał mniej więcej w takim samym tempie
jak przyrost demograficzny (ok. 1,8 procenta
rocznie) co sprawiło, że zapotrzebowanie na
nią utrzymywało swój stały poziom trzech
i pół kilograma per capita. Taka sytuacja
pozwalała na ciągły wzrost produkcji
bawełny, której produkcja wynosiła w 1960
roku 10,2 milionów ton, a w 2005 roku już 24
miliony3. Oczywiście udział samej bawełny na
rynku tekstylnym przez cały ten okres spadał
gdyż musiała ona ustąpić miejsca włóknom
sztucznym w wielu wypadkach o wiele
bardziej funkcjonalnym.
Utrzymywanie się mniej więcej stałego
poziomu popytu na bawełnę, będącego
wynikiem wzrostu demograficznego oraz
obniżenia kosztów produkcji jest bardzo
zachęcającym argumentem dla utrzymywania
obecnego poziomu produkcji bawełny,
a nawet jej zwiększenia. Co począć jednak
jeżeli państwa nie stać na wprowadzanie
nowych technologii, próbuje ono zwiększyć
produkcję poprzez zasianie jeszcze większego
areału ziemi co i tak nie powoduje wzrostu
wydajności
z
powodu
nieefektywnego
zarządzania
wielkimi
gospodarstwami
rolnymi. Zyski otrzymywane z eksportu nie
trafiają ani do samych rolników ani nie zostają
przeznaczone na modernizacje tylko ich
posiadaczami staje się elita państwa. System
prawny oraz podatkowy wiąże ręce drobnych
gospodarstw rolnych, zniechęcając je zupełnie
do zwiększenia wydajności. Ponadto co roku
pogarsza się jakość terenów uprawnych
w wyniku złego zarządzania zasobami
wodnymi,
zasolenia
ziemi
oraz
jej
wyjałowienia poprzez ciągłą uprawę tej samej
rośliny. Produkcja „białego złota” zaczyna
sprawiać coraz więcej kłopotów, a oczekiwane
zyski są coraz trudniej dostrzegalne. Z taką
właśnie sytuacją mamy do czynienia w Azji
Centralnej.
3

Ibidem.

...i w Azji Centralnej
Bawełna w Azji Centralnej w XIX wieku była
już powszechnie uprawiana na ziemiach wokół
Syrdarii i Amudarii jeszcze przed włączeniem
terenów Chanatów Kokandu i Chiwy oraz
Emiratu Buchary przez Imperium Rosyjskie
w swoją strefę wpływów4. Powodem do
zwrócenia uwagi na Azję Centralną
jako
potencjalny teren upraw bawełny był przebieg
sytuacji w Stanach Zjednoczonych podczas
Wojny Secesyjnej. Unia pragnąc uderzyć
w ekonomiczne podstawy Konfederatów
utworzyła
kordon
niemalże
całkowicie
blokujący eksport bawełny z kontynentu
amerykańskiego do Europy. Uprawa bawełny
w wyniku rozkazów z Moskwy wypierała
uprawy innych roślin jak winogron czy
melonów, pomimo, że również one przynosiły
spore
zyski.
Jednakże
jeżeli
mówić
o przekształceniu Azji Centralnej w jedną
wielką plantację bawełny, jest to dopiero
zasługą okresu radzieckiego. Do 1913 roku
uprawa pszenicy i jęczmienia odbywała się
zarówno w sezonie letnim jak i zimowy. Wraz
ze wzrostem upraw bawełny przydzielano jej
najlepsze ziemie, spychając pozostałe uprawy
na najgorsze skrawki. W ostatecznym
rozrachunku uprawa zboża latem zupełnie
zanikła5. Jeżeli w roku 1913 uprawa bawełny
obejmowała ok. 441 tys. hektarów to w 1940
roku ta liczba przekroczyła już milion
hektarów, a w 1980 osiągnęła liczbę dwóch
milionów hektarów. Produkcja w 1980 roku
w porównaniu do 1913 roku wzrosła
dziesięciokrotnie osiągając 5 milionów ton6.
W celu zwiększenia produkcji podjęto się wielu
projektów infrastrukturalnych, w szczególności
w sferze irygacyjnej. Potężną konstrukcją, która
znacząco zwiększyła areał uprawny była
budowa liczącego 1200 kilometrów Kanału
Karakumskiego
łączącego
Amudarię
z Morzem Kaspijskim. Jedynym celem tego
regionu była produkcja bawełny – miało jej
wystarczyć
nie
tylko
na
wypełnienie
zapotrzebowania w ramach samego Związku
4
5
6
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Radzieckiego, ale miała się ona również stać
źródłem dochodów z eksportu. W latach 50
tych XX wieku szczególnie wzrosło znaczenie
republiki uzbeckiej jako producenta bawełny.
Włodarze uznali, iż to USRR będzie pełnić
kluczową rolę w centralno azjatyckiej
produkcji
bawełny7.
Wyprodukowana
bawełna podlegała najczęściej wymianie
barterowej z Moskwą – w zamian za nią
środkowoazjatyckie republiki otrzymywały
zboże oraz wszelkiego rodzaju potrzebne
towary do przeżycia oraz produkcji bawełny.
Cały zysk z uprawy bawełny pozostawał poza
Centralną Azją8.
Również obecnie wszystkie państwa Azji
Centralnej uprawiają bawełnę, aczkolwiek
należy nadmienić, iż nastąpiło zróżnicowanie
w
jej
znaczeniu
dla
poszczególnych
gospodarek
w
stosunku
do
czasów
radzieckich.
Uzbekistan,
Tadżykistan
i Turkmenistan nadal forsują monokulturę
bawełny, Kazachstan porzucił w dużej mierze
produkcję bawełny na rzecz uprawy zboża.
Władze Kirgistanu pomimo, iż sama uprawa
bawełny jak i cały sektor rolniczy odgrywają
kluczową rolę dla gospodarki nie forsuje
wyraźnie w sposób polityczny jej uprawy.
Dlatego też na podstawie znaczenia
gospodarczospołecznego (udział produkcji
w całej gospodarce państwa i jej wpływ na
sytuację
społeczną)
oraz
politycznych
(działania władz zarówno na szczeblu
centralnym jak i lokalnym forsujących uprawę
bawełny oraz tworzenie odpowiednich praw)
można wyróżnić dwie grupy państw.
Pierwsza to jak już wyżej wspomniano
Uzbekistan, Tadżykistan i Turkmenistan,
których system gospodarczy opiera się
o uprawę bawełny oraz grupę drugą
Kazachstan i Kirgistan – państwa, które w
dużej mierze sprywatyzowały sektor rolniczy i
uprawą rządzą prawa rynkowe. Artykuł w
dalszej części będzie poświęcony głównie
pierwszej grupie, nie oznacza to jednak, iż
7

I. Abdullaev, M. Giordano, A. Rasulov, Cotton in Uzbekistan: Water

and Welfare, (w;) D. Kandiyoti, op. cit.
8

M. Spoor, Cotton in..., loc. cit.

problemy związane z bawełną, a obserwowane
w tych państwach w dwóch pozostałych nie
istnieją.
Republika
Uzbekistanu
jest
jednym
z największych producentów bawełny na
świecie. W sezonie 2007/08 wyprodukowała
1,197 tys. ton tej rośliny, czyli około cztery i pół
procenta światowej produkcji9. Ów wynik
sklasyfikował ją jako szóstego największego
producenta na świecie10. Natomiast w sferze
eksportu bawełny Azja Centralna jest
prawdziwą potęgą. Uzbekistan jest trzecim
największym eksporterem bawełny na świecie
(11,4% światowego eksportu). Wśród dziesięciu
największych eksporterów znajdują się jeszcze
Turkmenistan (2,07% światowego eksportu co
daje mu ósme miejsce) oraz Kazachstan (1,37%
 dziesiąty na liście). Wszystkie republiki
łącznie osiągają jedną szóstą światowego
eksportu11. Jeszcze istotniejszym wydaje się
wskaźnik pokazujący jak duży udział odgrywa
eksport bawełny w ogólnym eksporcie
towarów przez wszystkie państwa. W latach
20012003 (dane uśrednione) w Uzbekistanie
22,1% ogólnego eksportu stanowiła bawełna, w
Tadżykistanie 14,1%, w Kirgistanie 7%,
w Turkmenistanie 4,5% w Kazachstanie 0,8%12.
Aby jeszcze bardziej uwidocznić jak wielkie
znaczenie dla gospodarek tych państw ma
bawełna konieczne jest przedstawienie jaki
udział w PKB tych krajów odgrywa cały sektor
bawełniany. Ponownie dane przedstawione
obejmują okres 2001200313. W Uzbekistanie
udział eksportu bawełny w PKB wynosił 4,4%,
Tadżykistanie
7,7%,
Kirgistanie
2,2%,
Turkmenistanie 3% i Kazachstanie 0,3%. Widać
zatem jak istotną rolę odgrywa bawełna dla
tych państw i dlatego też problemów

9 http://www.fas.usda.gov/cotton_arc.asp
10

Produkcja bawełny w pozostałych republikach

środkowoazjatyckich jest znacząco mniejsza. W Kirgistanie jest to: 33

tys. ton; w Kazachstanie: 136 tys. ton; w Tadżykistanie: 131 tys. ton; w
Turkmenistanie: 283 tys. ton.
11

Dane za Cotton: World Market and Trade UDPA. Udział pozostałych

dwóch państw w światowym eksporcie to kolejno 1,28% 
Tadżykistan oraz 0,39% Kirgistan.
12

J. Baffes, CottonDependent Countries in the Global Context, (w;) D.

13

Ibidem.

Kandiyoti, op. cit.

sfinansować z dochodów z eksportu bawełny.
W Tadżykistanie i Kirgistanie postanowiono
zrezygnować z części ziemi uprawnej pod
bawełnę na rzecz uprawy zbóż. Najmniejsze
zmiany
zaszły
de
facto
na
terenie
Turkmenistanu,
jednakże
konkretne
Nowa rzeczywistość...
przedstawienie danych wydaje się niezwykle
Wraz z rozpadem Związku Radzieckiego trudne z racji braku wiarygodnych statystyk.
dawne republiki związkowe w Azji Centralnej
stały się niepodległymi państwami. Dla władz Należy zaznaczyć, że problem uzyskania
samowystarczalności
tych krajów pojawił się szereg nowych zabezpieczenia
problemów z którymi wcześniej się nie żywnościowej wśród państw Azji Centralnej
zetknęły. Z gospodarki centralnie planowanej nie jest problemem z przeszłości. Poza
musiały się one przestawić na brutalną Kazachstanem, który nie tylko produkuje
rzeczywistość kapitalizmu. Dawną wymianę dostateczną ilość zbóż by pokryć swój rynek,
barterową
należało
zastąpić
wymianą ale jest również ich eksporterem. Pozostałe
handlową do której państwa te nie posiadały kraje borykają się z tym problemem cały czas.
odpowiednich funduszy. Upadek ZSRR W Uzbekistanie pomimo oficjalnych statystyk
pociągną za sobą również upadek sowchozów problem głodu jest nadal obecny. Natomiast
i kołchozów, a za tym utratę miejsc pracy Tadżykistan i Kirgistan cały czas borykają się z
przez miliony obywateli pozostawiając ich niedoborem zboża i w dużej mierze są
uzależnieni
od
pomocy
organizacji
niemalże bez żadnych środków do życia.
międzynarodowych oraz państw sąsiednich
W rolnictwie pojawił się ogromny problem w szczególności Kazachstanu15.
samowystarczalności.
Nowo
powstałe
...i nowy-stary system
państwa stanęły przed zagrożeniem klęski
głodowej wynikającej z braku odpowiedniej Upadek sowchozów i kołchozów stawiał
struktury sektora rolniczego. Z racji, że za ogromny problem dla władz nowo powstałych
czasów ZSRR obszar uprawny regionu był państw. Musiały one zastąpić stare, wielkie
głównie przeznaczony pod uprawy bawełny i niewydajne gospodarstwa rolne nowymi na
zboże było dostarczane na te tereny z innych których ludność mogłaby znaleźć pracę. Każde
obszarów Związku Radzieckiego. Oczywiście z państw postanowiło podążać własną ścieżką.
wraz z rozpadem ZSRR ten system również Tworzenie nowych struktur było związane
upadł, każda z dawnych republik radzieckich bezpośrednio z kwestią bawełny: czy nadal ma
musiała
zadbać
o
bezpieczeństwo ona odgrywać kluczową rolę, czy zredukować
żywnościowe dla swoich obywateli. Każdy jej produkcję w celach bezpieczeństwa
z krajów postanowił jakoś rozwiązać tą państwa, czy należy urynkowić uprawę oraz
sytuację. Bądź to całkowicie zmieniając handel, czy też winna ona pozostać pod
priorytety produkcji rolnej jak Kazachstan, kontrolą państwa? Biorąc pod uwagę dwa
który systematycznie odchodził od uprawy ostatnie pytania można wydzielić dwie grupy
Kazachstan
i
Kirgistan
oraz
bawełny na rzecz zbóż14. Władze Uzbekistanu państw:
Turkmenistan,
Uzbekistan
i
Tadżykistan.
postanowiły zrezygnować z części ziemi na
której hodowano bawełnę na rzecz zbóż, Pierwsza grupa państw postanowiła pójść
zwykle była to najbardziej żyzna ziemia. Do w kierunku reform wolnorynkowych16.
tego
konieczny
import
postanowiono 15 S. Peyrouse, The Multiple Paradoxes of the agriculture issue in Central
związanych z jej produkcją nie powinno się
marginalizować.
Dodatkowo
należy
nadmienić, iż dla większości państw eksport
bawełny to jedno z głównych źródeł
pozyskania wartości dewizowych.

14

Trzeba jednak zaznaczyć, że i w czasach Związku Radzieckiego

bawełna odgrywała mniejszą rolę w KSRR niż w USRR. USRR w

połowie lat 80tych XX wieku produkowała 4 miliony ton bawełny.
Zob.: I. Abdullaev, M. Giordano, A. Rasulov, Cotton in Uzbekistan...,

Asia, EUCAM Working Paper No.6;

http://www.fride.org/publication/670/themultipleparadoxesof
theagricultureissueincentralasia
16

Oczywiście w Kazachstanie poza reformami liberalizacyjnym

zdecydowano stanowczo zmniejszyć wielkość upraw bawełny.

Druga grupa państw postanowiła niejako
przenieść dawny system często tylko
nieznacznie go modyfikując. Uznano, że
bawełna
nadal
ma
być
strategiczną
monokulturą.
Należy
stwierdzić,
że
utrzymanie status quo było wynikiem silnej
presji ze strony elit związanych z szeroko
rozumianym przemysłem bawełnianym17.
W Uzbekistanie na miejsce dawnych
radzieckich gospodarstw rolnych powołano w
1993 roku „nowe” gospodarstwa  szirkaty18.
Pomimo teoretycznych zmian faktycznie
szirkaty okazały się tylko nową nazwą dla
starego systemu. W teorii z zysków
związanych z uprawą bawełny mieli korzystać
wszyscy udziałowcy. W praktyce okazało się
jednak, że ów nowy system powielił większość
błędów dawnego. Całą przemianę można
podsumować jedynie zmianą nazwy. Szirkaty
okazały
się
równie
niewydajne
jak
poprzedniczki. W 2003 roku 45 procent z nich
nie uzyskała żadnych zysków oraz miał
miejsce drastyczny spadek wydajności – 1 tona
z hektara (na świecie dobra wydajność to 34
tony na hektar)19. Przyczyn tego zjawiska
można wymienić wiele: słabe zarządzanie,
brak inwestycji, małe zainteresowanie samych
rolników w zwiększenie wydajności z racji
sztucznie niskich cen. Wszystko to kumuluje
się i daje powyższy efekt. Nikt nie jest
bezpośrednim posiadaczem ziemi – jedynie ją
się dzierżawi, może być ona odebrana z wielu
przyczyn, choćby przez niedostateczną ilość
uprawianej bawełny. Do 2001 roku państwo
ustanawiało sztywną cenę na skup bawełny.
Wraz
z
naciskiem
Międzynarodowego
Funduszu Walutowego od tamtego czasu miał
miejsce stopniowy wzrost cen skupu. Jednakże
wszelkie
zwiększenie
przychodów
dla
poszczególnych
rolników
jest
dobrze
17

White gold the true cost of cotton;

http://www.ejfoundation.org/pdf/white_gold_the_true_cost_of_cot
ton.pdf
18
19

S. Peyrouse, The Multiple Paradoxes..., op.cit.

International Crisis Group, The curse of cotton: Central Asia's

destructive monoculture, Asia Report No 93;

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/centralasia/093the
curseofcottoncentralasiasdestructivemonoculture.aspx

równoważone
poprzez
zwiększanie
opodatkowania20. Ponadto niezwykle rzadko
zdarza się by pieniądze rolnicy dostawali
o czasie i w odpowiedniej ilości21. Oblicza się,
że jedynie 10 do 15 procent przychodów
generowanych przez uprawę bawełny wraca
do samych rolników22. Teoretycznie pieniądze
zarobione na eksporcie bawełny mają służyć
wspieraniu innych sektorów gospodarki jednak
zwykle wypełniają kiesy wąskiej elity.
W Turkmenistanie nie przeprowadzono
niemalże żadnych zmian. Postanowiono
konytnuować produkcję w oparciu o roczny
plan, który w teorii – tak jak w Tadżykistanie
ma być jedynie szacowaniem produkcji, choć w
praktyce nie osiągnięcie odpowiedniego
kontyngentu jest wysoce karane. Szczytem
absurdu był rok 2003 kiedy to prezydent
Nijazow ustalił odgórną datę rozpoczęcia
sadzenia bawełny, nie zwracając zupełnie
uwagi na warunki atmosferyczne23. Tadżycki
sektor rolniczy w teorii jest bardziej
zliberalizowany niż uzbecki. Jednakże próby
prawdziwej reformy ziemi zostały zatrzymane
poprzez ważnych polityków. W czasach
sowieckich Tadżykistan produkował około
miliona ton bawełny rocznie. Wraz z upadkiem
Związku Radzieckiego ta liczba dramatycznie
spadła. Na początku XXI wieku obserwowalny
był powolny wzrost produkcji. Jednakowoż jest
to
głównie
efekt
zwiększenia
areału
24
uprawnego .
Taki stan rzeczy doprowadza rolników do
ostateczności i są oni zmuszeni często
zajmować
się
przemytem.
Starają
się
przekroczyć bądź to granicę z Kirgistanem albo
Kazachstanem – gdzie mogą bawełnę sprzedać
po znacząco wyższych cenach (często nawet
20

S. Djalalov, Indirect taxation of the Uzbek cotton sector: estimation and

21

I. Abdullaev, M. Giordano, A. Rasulov, Cotton in Uzbekistan..., op.

policy consequences, (w;) D. Kandiyoti, op. cit.
cit.

22 International
23
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N. Halimova, The cotton sector in Tajikistan from macroeconomic

impact to social and environmental consequences (w;) D. Kandiyoti, op.
cit.

pięciokrotnie). Znajdują się również desperaci,
którzy wywożą bawełnę do Turkmenistanu
licząc na zysk (nawet czterokrotnie więcej niż
w Uzbekistanie). Przedstawiciele turkmeńskiej
administracji lokalnej skupują bawełnę by
sprostać
niewyobrażalnym
wymogom
państwa w kwestii produkcji bawełny.
Dlatego wraz ze zbliżającym się okresem
zbiorów
Uzbekistan
zaostrza
kontrolę
graniczną, jednakże co zrobić jeżeli sami
przedstawiciele lokalnej administracji biorą
czynny udział w tym procederze25.
Prawo, które pozwala od 2002 roku na
tworzenie „wiejskich farm” (дехканские
хозяйство) nie jest przestrzegane. Część
nowopowstałych
kolektywnych
farm
wiejskich to tak naprawdę dawne kolektywne
gospodarstwa państwowe pod nową nazwą
bez
żadnych
faktycznych
zmian
przeprowadzonych wewnątrz. Aczkolwiek
należy zaznaczyć, że faktycznie niezależne
farmy wiejskie osiągają w uprawie bawełny
około 30% wyższą wydajność od ich
państwowych odpowiedników26. Podobnie jak
w wypadku Uzbekistanu w Tadżyckich
gospodarstwach wiejskich sam rolnik ma
niewiele do powiedzenia w sprawie tego co
chciałby uprawiać. Jest to w większości
regulowane przez lokalnych urzędników.
Często
wynika
to
z
powiązań
z
przedsiębiorstwami
prywatnymi
zajmującymi się szeroko rozumianym rynkiem
bawełny. Czerpią oni z owej współpracy
intratne zyski. Owe przedsiębiorstwa nie tylko
są odbiorcami, ale również dostarczają one na
kredyt wszelkie towary związane z uprawą
bawełny dla rolników w zamian za co
posiadają prawo pierwokupu. Zdarza się
nawet, że dzielą one między sobą regiony, aby
uzyskać monopol w danej części27. Ponadto
z racji, że ponad 40% ziemi uprawnej oddane
jest pod uprawę bawełny mamy do czynienia
z permanentnym zagrożeniem głodem.
Państwo potrzebuje około 1,2 mln ton zboża
rocznie, a jest w stanie wyprodukować
25
26

White gold..., op. cit.

International Crisis Group, Curse of..., op. cit.
Ibidem

najwyżej połowę tego dlatego też jest ono
ciągle zależne od pomocy humanitarnej ze
strony Rosji i Kazachstanu28.

Do pracy rodacy

Wszystkie państwa Azji Centralnej opierają
swoje gospodarki silnie na pierwszym
sektorze29. Uzbekistanie 30 procent PKB
pochodzi z rolnictwa przy czym zatrudnionych
w nim jest 40% osób pracujących. Również
w Tadżykistanie 30% PKB stanowi pierwszy
sektor aczkolwiek procent osób zatrudnionych
w nim jest znacząco większy gdyż wynosi 67%.
W Kirgistanie jest to 40% osób pracujących
przy 32% udziale w PKB. W Turkmenistanie
udział w PKB jest znacząco mniejszy (tylko
10%), ale i tak rolnictwem zajmuje się połowa
osób pracujących30. Tak duża ilość osób
zatrudnionych w rolnictwie przy jednocześnie
bardzo małym areale uprawnym musi rodzić
wiele problemów. Przeludnienie obszarów
wiejskich
powoduje
masową
emigrację
mężczyzn w poszukiwaniu pracy – szczególnie
zaobserwować można to w Tadżykistanie
gdzie większość osób pracujących na polach to
kobiety i dzieci. Ponadto duży przyrost
naturalny powoduje narastanie interetnicznych
sporów o ziemię co najlepiej obserwowalne jest
na obszarze Kotliny Fergańskiej.
Pomimo tak dużego zaangażowania ludności
w
uprawę
bawełny
oraz
oddawanie
dodatkowych areałów pod jej uprawę
produkcja cały czas maleje  w porównaniu do
czasów radzieckich spadła o połowę.
Najbardziej logicznym wytłumaczeniem tego
zjawiska byłoby wskazanie niewydolności
nowego systemu jednakże rodzi to kolejne
28
29

S. Peyrouse, The Multiple Paradoxes..., op.cit.
Wyjątek

stanowi

Kazachstan.

Z

racji

rozwoju

sektora

energetycznego znaczenie rolnictwa spadło dość znacznie. Gdy w

1995 roku stanowiło ono13% PKB to w 2008 już tylko 5,8%. Ponadto

w Kazachstanie o wiele większe znaczenie ma uprawa zboża. Władze
przyjęły sobie za cel stworzenie z państwa jednego z największych
eksporterów na świecie – w 2008 roku zajął 6 miejsce; [Zob.] The
multiple paradoxes.
30

E. Marat, Labor migration in Central Asia: implications of the global

economic crisis, Silk Road Paper 2009.

pytanie. Jak bardzo musi on być niewydajny
skoro jego osiągnięcia wyglądają niezwykle
marnie w porównaniu do radzieckich
kołchozów i sowchozów, których znakiem
szczególnym na pewno nie była wysoka
wydajność. Wydaje się, że sam nowy system
sektora rolniczego nie udziela pełnej
odpowiedzi. Prześledzenie przyczyn spadku
wydajności wydaje się świetną okazją do
wskazania kolejnych problemów, które wiążą
się z uprawą bawełny. Jednakże należy
zaznaczyć, iż „wiążą się” nie zawsze jest
równoznaczne z „są powodowane przez”.

Koszty społeczne

Jednym
z
najsilniejszych
argumentów
stawianych przez przeciwników uprawy
bawełny w Azji Centralnej jest problem
eksploatacji siły ludzkiej przez reżimy państw
producentów. W Tadżykistanie przy uprawie
bawełny kobiety stanowią od 85 do 95% siły
roboczej31. Bardzo często zdarza się, że
otrzymują one ponadto pensję niższą niż
minimalna (pięć somoni). Podejmują one pracę
w tym sektorze z racji większego zagrożenia
utraty pracy po upadku ZSRR oraz mniejszego
prawdopodobieństwa
znalezienia
pracy
32
w Rosji od mężczyzn . Analogiczna sytuacja
ma miejsce w Uzbekistanie. Bardzo często
praca na plantacji bawełny jest jedyną jakiej
mogą się podjąć. Często również w wyniku
presji mahalli nie mogą one odmówić33.
Rzadkością
jest
również
stanie
się
posiadaczem gospodarstwa rolnego przez
kobiety. W Tadżykistanie jedynie 4%
gospodarstw chłopskich jest w posiadaniu
kobiet34.
Dzieci w trzech głównych centralno
azjatyckich państwach są zazwyczaj regularnie
zmuszane do pracy przy zbiorach bawełny.
Zdarzają się sytuacje, że dzieci te są kierowane
31

A. Musabaeva, A. Moldosheva, The Ferghana Valley: Current

Challenges;
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pdf
32
33
34

E. Marat, Labor migration..., op. cit.
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do opryskiwania upraw niebezpiecznymi
chemikaliami bez żadnego zabezpieczenia.
Unikanie pracy wiąże się z nałożeniem kary,
problemami w szkole lub nawet wydaleniem
z niej . Oczywiście zgodnie z prawem
wszystkich państw zmuszanie dzieci do pracy
jest nielegalne . Zostaje ona często
przedstawiona jako wolontariat co nie do
końca mija się z prawdą gdyż w warunkach
wszechogarniającej biedy zarobienie przez
dziecko nawet niewielkiej sumy pieniędzy
może być kluczowe dla przeżycia jego
rodziny35.
Aby zrealizować wysokie limity zbiorów
potrzebne są wszystkie dostępne ręce do pracy,
dlatego też podczas zbiorów bawełny na
polach państw Centralnej Azji można
zauważyć dzieci i młodzież. Oczywiście
warunki w których mieszkają dzieci w trakcie
pracy są tragiczne: zmuszone są do spania na
podłogach
oraz
często
niedożywione..
W trakcie pracy piją one bardzo często
zanieczyszczoną wodę. W Tadżykistanie matki
zmuszone są zabierać dzieci ze szkoły wprost
na pola bawełny by sprostać bardzo
wyśrubowanym
kontyngentom
zbiorów
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przydzielonych na daną rodzinę . Z różnych
ankiet przeprowadzanych na temat długości
pracy w polu przez dzieci liczby oscylują od 30
do 60 dni oraz od 8 do 10 godzin dziennie37.
Problem pracy przymusowej dotyczy również
studentów. Są oni bardzo często zmuszani do
udziału przy zbiorach bawełny pod różnymi
groźbami
łącznie
z
wyrzuceniem
z uniwersytetu. Uniknąć ciężkiej pracy można
w Uzbekistanie jedynie poprzez wykupienie
zaświadczenia medycznego, które kosztuje
około 35,000 sumów czyli około 35 USD38.
Podczas pobytu na plantacji zmuszeni są oni
do wyżywienia się za własne pieniądze.
Ustalony kontyngent w wysokości 40 kg na
dzień jest nierealny gdyż studenci zwykle są
35
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w stanie uzbierać ok. 12 kg. Nierzadko zdarza
się, że studenci kupują bawełnę od lokalnych
rolników by sprostać normom co doprowadza
do sytuacji, iż student wraca z plantacji
z długiem.
Oczywiście przymusowa praca nie dotyczy
tylko dzieci, młodzieży i studentów.
Przedstawiciele różnych zawodów: lokalna
administracja,
nauczyciele,
drobni
przedsiębiorcy, personel medyczny, wszyscy
są zmuszani do porzucania swoich zajęć
i pracy na plantacji. Nie jest rzadkością
w Uzbekistanie gdy policja konfiskuje prawo
jazdy kierowcy i daje możliwość jego
odzyskania pod warunkiem dostarczenia
bawełny. W Turkmenistanie kierowca może
odzyskać prawo jazdy za dzień pracy na
plantacji. Kierowcy większych pojazdów
zmuszani zostają do transportu bawełny z pól
do miejsc składowania. Właściciele minibusów
żyjący z przewozu ludzi zostają zmuszeni do
dowozu pracowników plantacji, oczywiście za
darmo39.

Dolać słonej wody

Woda jak wiadomo na obszarze, który
w większości składa się z pustyń, a głównymi
dostawcami wody są Syrdaria i Amudaria
musi mieć niezwykle istotne znaczenie nie
tylko dla gospodarki państw, ale również dla
życia zwykłych obywateli. Z tego powodu
wiele organizacji międzynarodowych –
szczególnie ekologicznych postuluje całkowite
wycofanie upraw bawełny z Azji Środkowej.
Wszakże uprawa chociażby zboża byłaby
o wiele bardziej korzystna ze względów
ekologicznych pozwalając zapewne na
uzyskanie
większego
poziomu
wód
w rzekach. Jednakże winy za stan wodny na
tym obszarze ze szczególnym zwróceniem
uwagi na problem Morza Aralskiego nie
należy w pełni zrzucać na sam fakt uprawy
bawełny. Obecna sytuacja spowodowana jest
głównie przez niefunkcjonalność i starzenie się
systemu skonstruowanego jeszcze w czasach
istnienia Związku Radzieckiego.
39

Ibidem.

Kiedy konstruowano system wspólnego
nawadniania terenów Azji Centralnej nie
zwracano zbytniej uwagi na granice pomiędzy
poszczególnymi republikami. Rezerwuary
wody dla USRR budowano na terenach KSRR
lub TSRR i nie widziano w tym żadnego
kłopotu gdyż wszystko i tak miało służyć
jednemu, wspólnemu celowi – produkcji
bawełny. Ponadto radzieccy planiści do
rachunku ekonomicznego nie wliczali ceny
wody – uznawano ją za darmowy surowiec,
którego nigdy nie zabraknie. Nie trzeba było
zatem martwić się o jakieś szczególne straty
w trakcie jej transportu od źródeł aż do pól
uprawnych. Gdy rozpadł się Związek
Radziecki każde z państw zostało z częścią
elementów wspólnego systemu irygacyjnego,
jednakże wymagana była kooperacja. Państwa,
które leżały w górze rzek – Kirgistan
i Tadżykistan nie posiadając niemalże żadnych
innych surowców postanowiły zacząć używać
wody jako środka przetargowego w stosunku
do państw takich jak Uzbekistan czy
Turkmenistan. Owa sytuacja, która trwa do
dziś zupełnie przesłoniła problem degradacji
całego systemu w sensie technicznym. Żadne
z państw nie poświęcało zbytniej uwagi
unowocześnianiu infrastruktury wodnej na
swoim terenie. Również sami prywatni
właściciele ziemi niechętnie podchodzą do
unowocześniania infrastruktury skoro ich
przyszłość jako posiadacza danego terenu nie
jest pewna.
Do problemu dużych strat wody w trakcie
transportu dołożyć należy jeszcze jeden
problem bezpośrednio związany z wodą – zły
system regulacji przesyłu. Nie jest rzeczą
rzadką
niestety,
że
woda
trafia
w
nieodpowiednie
miejsca
upraw
w nieodpowiedniej ilości. Jest to wręcz
nagminne. Taka sytuacja powoduje często
susze lub też podtopienia pól uprawnych co
skutkuje oczywiście spadkiem produkcji.
Należy nadmienić, że często taka sytuacja nie
jest tylko wynikiem złego zarządzania w sensie
technicznym,
ale
bardziej
politycznego
mocowania się państw biorących udział
w transporcie wody. W roku 2000 utrata wody

podczas transportu osiągnęła 79%40. W
Uzbekistanie gdzie tracone jest około 70%
wody potrzeba ok. 14 tys. metrów
sześciennych na hektar upraw. Szacuje się, że
koszty modernizacji systemu wynosiłyby ok.
40 mld USD. Niedobór wody jest jedną z
przyczyn niskich upraw bawełny41. Zjawisko
obrazuje fakt, iż w Uzbekistanie jedynie 12%
areału
uprawnego
jest
poprawnie
42
nawadniane . Z racji, iż nie istnieją –
szczególnie w obszarach wiejskich różne
źródła dostępu do wody, dlatego też woda
dostarczana do pól jest również stosowana
jako woda pitna. Taka sytuacja powoduje
częste zatrucia oraz choroby w szczególności
wśród dzieci43. Wysoki poziom dioksyn był
spotykany również w mleku i krwi młodych
matek44.
Ze
złym
funkcjonowaniem
systemu
dystrybucji wody wiążą się jeszcze dwa ważne
zjawiska. Pierwszym jest proces pustynnienia
nieodpowiednio nawodnionych obszarów,
drugie zjawisko to zasolenie gleb na szeroką
skalę. Szacuje się, że w latach 19952005 w
południowym Kazachstanie utracono 70 tys.
hektarów ziem uprawnych w wyniku
zasolenia
doprowadzając
do
spadku
wydajności o 40%. W Tadżykistanie zasolenie
zajmuje około 80 tys. hektarów a na kolejnych
30 tys. stoi woda. Od 1990 roku w
Uzbekistanie procent zasolonej ziemi wzrósł z
48 do 64 w 2005 roku. Proces cały czas
postępuje.
W
niektórych
regionach
Uzbekistanu jak Karakałpakstan czy Chorezm
stopień zasolenia oscyluje od 86 do 94
procent45.
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Ibidem.

Podsumowanie

Podsumowując skala zjawiska i ilość
problemów z jakimi Azja Centralna boryka się
w związku z uprawą bawełny jest ogromna.
Problemy przejawiają się na wielu różnych
płaszczyznach
(ustrojowej,
ekonomicznej,
społecznej, ekologicznej)i są ze sobą wzajemnie
powiązane. Ponadto nie należy nazbyt
pochopnie stwierdzać, iż źródłem wszystkich
wyżej wymienionych problemów jest sama
uprawa bawełny. Zastąpienie tej monokultury
uprawą innych roślin samo w sobie
prawdopodobnie w dużej mierze nie
rozwiązałoby większości obecnych problemów.

